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aineistojen arkistointiin liittyvät

linta, hävittäminen, anonymisointi.

mista lainsäädännössä.

kysymykset ovat yhti

ja suojattu arkistointi.

sessä ei olla kovin hyvällä

useille eri

Jälkimmäitolalla,

kuten Itä-Suomen yliopiston julkis-

tieteenaloille ja vaativat sen mukaisenlähestymistavan. Digitaalisen

Esimerkiksi itsehallintaan yl

oikeuden professori Tomi Voutilai-

tiedon kesäkoululle oli tilausta, sillä

1ö antaa luvan tietojen käyttöön

nenodotetussa tietosuojapuheen-

sen kaltaista konseptia ei ole Suo-

tai päättää niiden hävittämisestä

vuorossaan muistutti:

messa aiemmin ollut, joten Digitalia

— liittyy monia haasteita. Arviointi

arkistoida — siinä kysymys”.

toteutti sen.

on vaikeaa.

"Säilyttää vai

Joudutaan myös kysySäilyttäminen tulee kyseeseen al-

Yksityisyyden tematiikka

kuperäisessä käyttötarkoituksessa.
Käsittelyn edellytyksiä ovat yl

Yliopistotutkija Pekka Henttonen

len hakutuloksista. Peria

Tampereen yliopistosta käsitteli yk-

tällainen ”puhtaalta pöy

sityisyyden tematiikkaa.

taminen” soveltuu huonosti muisti-

teröidyn elintärkeä

organisaatioiden toimintaan.

koskevan

Unohtami-

nen oli vuosisatojen ajan yhteisöjen

litteinen suostumus, rekisterinpitäältä aloit-

jän lakisääteiset velvoitteet, rekisetu, ylei

tehtävän suorittaminen

tai rokisterinpitäjälle kuuluva julki-

E>

FAILI

nro

3/2017

Tekijänoikeudesta ehdotetaan nyt
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oma ratkaisu ja tässä

hänen asia-

vaatimuksina. Henkilöstölle tarjot-

kellä 1,2 miljoonaa sivua Helsingin

kirjahallinnon osaamisensa oli kor-

tiin jatkuvaa tukea ja koulutusta.

kaupungin asiakirjoja, hakemistoja

vaamaton apu. ”Olin sekä kauhuis-

Samalla yliopisto sai enemmän kuin

ja kortistoja. Haavisto totesi, että

sani että innoissani - totesin, että

mistä se maksoi: asiantuntijan mu-

kilpailutus kannattaa - digitoin-

pystymme kyllä parempaan.”

kana tiimiin tuli myös uusia taitoja,

tiprojektin hinta on ollut kaikki

esimerkiksi datan visualisointia,

toimenpiteet sisältäen 6,7 senttiä

josta kaikki muutkin hyötyivät.

per sivu.

Virokaan ei ole Strömsö

HELDIGin Jouni Tuominen esitte-

Lähtötilanteessa ”ratkaisuna” oli
verkkolevy ja Windows Explorer.
Syksyllä 2015 levyllä oli yli 180 000
tiedostoa, luokiteltuna miten sattuu.
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kunnianhimoisen vision kulttuu-

toista oli nimetty ranskaksi ja osa
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riorganisaatioille: niiden pit
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voida julkaista aineistoa webissä

henteitä, jotka aukesivat vain käyt-

liittämällä yhteen 18 pienempää

yksinkertaisesti nappia painamalla,

täjälle itselleen. Neljän kuukauden

julkisarkistoa. Henkilöstöä on tällä

siten että nämä aineistot ja sisil-

pilottiprojektin aikana kehitettiin

hetkellä noin 200. Kärbergesitteli.

muun muassa luokittelu ja rakenne

NAE:n ratkaisua digitaaliseen arkis-

muiden julkaisijoiden sisältöihin.

sekä nimeämiskäytännöt.

tointiin, joka perustuu OAIS-malliin.

Aineistoihin olisi helppo pääsyja

Virossakaan kaikki ei suinkaan käy-

vieläpä yhden luukun periaatteella,

Embed-ratkaisu toimi Bowkerin

nyt kuin Strömsössä: ideaalimallis-

kielirajatylittäen.

mukaan konsulteilta ostamista pa-

sa tieto soljuu SIP-mallin mukaise-

remmin. Konsultti ei ole täysaikai-

na eteenpäin samalla kun ihmiset

Kansalliskirjaston Kimmo Ket-

nen tiimin jäsen, jolloin näkemykset

makailevat aurinkotuolissa.

tunenkertoi vanhojen lehtiaineis-

voivatolla rajoittuneita eikä ulkoi-

linkitettäisiin automaattisesti

tojen digitoinnin vauhdin kiihtyvän

nen toimija ole yhtä vastuullinen

Todellisuudessa eri toimijoita on iso

edelleen. Paljon on vielä tehtävä-

tuloksista. Neuvoa kannattaa siis

joukko ja jokaisella on pahimmas-

nä, mutta esimerkiksi Europeana

kysyä vain, kun sitä tarvitaan.

sa tapauksessa kymmeniä erilaisia

tarjoaa jo noin 18 miljoonaa sivua

tietojärjestelmiä, joiden metatieto-

eurooppalaisten kirjastojen lehtiko-

Vertaismalli tuki yhteistyötä ja

rakenne ei luonnollisestikaan ole

koelmia samassa käyttöliittymässä.

luottamusta sekä jaettua vastuuta

yhteensopiva. Yhteentoimivuus on

lopputuloksista. Suhteiden rakenta-

kuitenkin kaiken avain. Se toteute-

miseen ja pinttyneiden toimintata-

taan arkistossa käytännössä siten,

pojen muuttamiseen on varattava

että asetetaan kansallinen XML SIP-

Päivän päätteeksi järjestettiin vielä

aikaa. Tiedonhallinnan ammattilai-

rakenne ja autetaan eritoimijoita.

innokkaimmille kesäkoululaisille

nen on tässä palvelumallissa kump-

datan oikeamuotoisessa viennissä

henkilökohtaisen tiedon workshop,

pani, vertainen, joka tuo lisäarvoa

tarjoamalla heidän käyttöönsä SIP-

jossa ruodittiin henkilökohtaisen

projektiin. Palautetta on tähän

työkalut (Virossa kehitetty UAM ja

arkiston merkitystä ja arvoa koo-

mennessä kerätty laadunvarmistus-

E-Ark projektissa kehitetty Roda-

ten tulokset Trello-sovellukseen.

tiimiltä, joka oli hyvin tyytyväinen.

In). Vastuusiirrettävien tietojen

Vaivanpalkkana arvottiin tiimien

kuvailusta ja laadusta on toimijoilla

kesken tutustumiskierros ja spar-

Entä tulokset? Verkkolevytallennuk-

itsellään, koska heillä on paras tie-

rausiltapäivä Mikkelissä Digitalian

sen määrä on pudonnut puolella,

tämysomista tiedoistaan.

pääkallonpaikalla.

Digitoimalla käyttöön

Palaute tapahtumasta oli tälläkin

Henkilöarkiston workshop

kansiorakenteessa on vähemmän
tasoja, versiokontrollin ohjeistus ja.
nimeämiskäytännöt on kehitetty ja

kertaa sen verran innostunutta,

niitä myös sovelletaan. Kaikki kan-

Panu Haavisto Helsingin kaupun-

että emme malta olla järjestämät:

siot päädyttiin nimeämään rans-

ginarkistosta kertoi digitoitujen pai-

tä kesäkoulua myös vuonna 2018.

kaksi ja kaikki tiedostot englanni]

nettujen asiakirjojen käytettävyyden

Tapaamisiin siellä!

si. Embed-mallin ansiosta käyttäjät

parantamisesta, missä Digitalia on

sitoutuivat muutoksiin paremmin

ollut yhteistyökumppanina mukana.

eikä niitä koettu ulkoa kaadettuina
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