
 

TAPAHTUMAT

Yksityisyys, henkilötiedot,

oikeudet ja kokemukset

Digitalian kesäkoulustalaaja tietopaketti digitaalisesta tiedosta

Miia Kosonen

TKI-asiantuntija

Kaakkois-Suomen

ammaltikorkeakoulu,

Digitalia

 

igitaalisentiedonhallinnan

tutkimus- ja kehittämis-

keskusDigitalia toteutti

elokuussa kak:

digitaalisen tiedon kesäkoulun.

Tapahtumajärjestettiin 16.-17.8.

Helsinginyliopiston Minerva-torilla.

Osallistujia oli ensimmäisenä päivä-

nä67ja toisena52.

   

Nyt toista kertaajärjestetyneli toi-

sin sanoenjo perinteisen kesäkou-

lunavasidigitaalisen taloudentut-

kimusjohtaja Noora Talsi Kaakkois-

Suomenammattikorkeakoulusta.

Digitaalisten aineistojen hallintaan,

saatavuuden parantamiseenja

aineistojen arkistointiin liittyvät

kysymyksetovatyhti useille eri

tieteenaloille ja vaativat sen mukai-

senlähestymistavan.Digitaalisen

tiedon kesäkoululle oli tilausta,sillä

senkaltaista konseptiaei ole Suo-

messaaiemmin ollut,joten Digitalia

toteuttisen.

    

Yksityisyyden tematiikka

Yliopistotutkija Pekka Henttonen

Tampereenyliopistosta käsitteli yk-

sityisyydentematiikkaa. Unohtami-

nenoli vuosisatojen ajan yhteisöjen

ja yhteiskuntienvallitseva normi.

Tänäpäivänä meistäjääjälki.

Henttonen ruoti puheenvuorossaan

taustaoletuksia kutensitä,että val-

tiota pidetään uhkanayksilön yksi-

yisyydelle. Tällä hetkellä yritykset

ovatkuitenkin niitä, jotka k:

meistätietoa ja myyvätsitä edel-

leen. Toinenoletusonselkeäerotti

lu yksityis

Verkkojen, valvontakameroiden

ja älylaitteiden aikakaudella mikä.

tahansatila on ”potentiaalisestijul-

kinen”. Tarvitaansiis Helen Nissen-

baumin peräänkuuluttamaa käsitet-

tä privacy on public: yksilö tarvitsee.

ainakin tietyn verran suojelua myös

julkisessatilassa.

    

Entäyksityisyys asiakirjahallinnan

a? Henttonenkertoi

erilaisista yksityisyyden suojaami-

sen tavoista,joita ovat käyttötarkoi-

tukseensitominen,tietojen itsehal-

linta, hävittäminen, anonymisointi.

ja suojattu arkistointi.

  

Esimerkiksiitsehallintaan yl

1ö antaa luvantietojen käyttöön

tai päättää niiden hävittämisestä

— liittyy monia haasteita. Arviointi

on vaikeaa. Joudutaan myös kysy-

  

len hakutuloksista.Peria

tällainen ”puhtaalta pöy

taminen”soveltuu huonosti muisti-

organisaatioidentoimintaan.

ältä aloit-

Edellisen kesäkoulun tapaan

käsiteltiin myös anonymisoinnin

ongelmia arkistoille. Kun tarpeek-

si anonymisoidaan,tiedosta ei

mitäänjäljelle.

 

Kiinnostavin tapa on Henttosen

mukaan suojattuarkistointi. Aineis-

än käyttörajoituksilla.

suojattuna, kunnessitä voidaan

hyödyntää rikkomattayksityi

Arkistoille tämä on samallake

nosaadaautenttista, luotettava

tietoa. Kysymys kuuluukin, mis

sä määrinyhteiskunta onvalmis

kunnioittamaanarkistoja paikkana,

jotka kunnioittavatyksityisyyttä.

 

    

 

säilyttää vai arkistoida?

Henttonen peräänkuulutti huomion

arkaluontoistentietoj

tunnistamisesta niiden senhetkisten

käyttömahdollisuuksien arviointiin

sekäarkistojen tarpeiden huomioi-

mistalainsäädännössä. Jälkimmäi-

sessäeiolla kovin hyvällä tolalla,

kutenItä-Suomenyliopistonjulkis-

oikeudenprofessori Tomi Voutilai-

nenodotetussatietosuojapuheen-

vuorossaan muistutti: "Säilyttää vai

arkistoida — siinä kysymys”.

  

  

Säilyttäminentulee kyseeseenal-

kuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Käsittelyn edellytyksiä ovatyl

litteinen suostumus,rekisterinpitä-

jän lakisääteiset velvoitteet, rekis-

teröidynelintärkeä etu, ylei

koskevan tehtävän suorittaminen

tai rokisterinpitäjälle kuuluvajulki-
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Tekijänoikeudesta ehdotetaan nyt

ensikertaa säädettäväksi asetuksen

tasolla. Suomentekijänoikeus onjo

nyt varsinsalliva verrattuna muihin

EU-maihin,joten kulttuuriperinnön

suojeluunesityseijuurituo uutta.

Jo nyton oikeusdigitoidasisäisiin

tarkoituksiin ja valmistaa kappalei-

ta säilyttämistarkoituksessa.

Heikkisen mukaantiedon louhinta

on monessa mielessä onnistunein

osaesitykses:

taisi sääntelyn jäsenvaltioissaja

helpottaisi kulttuuriperintöorgani-

saatioidenrajat y toimintaa.

Mukanaonuusipakollinenrajoitus-

ta ei voitaisi syrjäyttää

sopimuksinja joka mahdollistaisi

tiedonlouhinnansuojatusta aineis-

tosta tutkimusorganisaatioissa teh-

täväätieteellistä tutkimusta varten

ilman oikeudenhaltijan lupaa.

   

Fettisyysja vastuullisuus

NooraTalsiesitteli tutkimukseneet-

tisten ohjeiden ohella oman datan

ja henkilökohtaisten aineistojen kä-

sittelyynliittyviä periaatteita. Kelan

Tuija Kautto pohjusti eettisyyden

ja vastuullisuuden toteuttamisesta.

Kelassajaalleviivasi viestinnän ja

koulutuksen merkitystä.

Miia Kosonen ehtijärjestelyjen

lomassa pitämään puheenvuoron

sosiaalisen medianaineistojen käy-

tör: etiikasta. Fi ole olemassa mi-

tään yhtenäistä ”somea”tai siihen

soveltuvaa valmista moraalikoodia,

vaantutkijan on tunnettavaniin

eri kanavien omatdigikulttuurit

kuin tutkimuksentekemisenjuri-

disetja eettiset puitteet. Palvelujen

käyttöehdotvoivaterotatoisistaan

merkittävästi, ja ne ovat jatkuvassa

muutoksessa. Fettiseltä kannalta

olennaista on tapauskohtainen har-

kinta ja suostumuksen saaminen

siten,että käyttäjät ymmärtävät,

   

mihin ovatsuostu-

massa.Niin sanotui.

automaattihyväk-

synnätovatikuinen

päänsärky:voisiko

käyttöehtoihin turtu-

mista jotenkin estää.

ja kyetä muotoile-

maanlainopilliset

ymmärtävät.

Haasteista huolimatta

tietoverkkovoitarjota

paitsi aineistojen

myösverkostojen

aarrearkun.Viralli-

sen asiakirjatiedon

pohjalta syntyy kovin

kalpea kuvaajas-

tamme.Sosiaalinen

media avaa ikku-

noita siihen, miten

2010-luvun ihmiset

elävät, mikä heitä kiinnostaaja

miten hepitävät yhteyttä keske-

nään.Tutkijoille se voi myöstarjota.

autenttisempaatietoa: sen sijaan

että kysyisimmeerikseenihmisiltä,

miten suomalainen ruokakulttuuri.

on heidän mielestään muuttunut.

tällä vuosituhannella, kannattaa

pyytää ruokabloggareilta suostu-

musja käydäläpi heidän verkkoon

tuottamansarikasaineisto.

 

  

 

Asiantuntija sisäiseksi

Toisen kurssipäivänavasivat kaksi

kiinnostavaa keynote-puhujaa kan-

sainvälisiltä areenoilta. Professori

Lynne Bowker Ottawanyliopistosta

Kanadastaesitteli casen onnistu-

neesta asiakirjahallinnan muutos-

projektistaotsikolla ”Embedding a

records manager”. Embed-mallissa

asiantuntija on osa yhteisöä, jonka

toimintaa kuvataanja jonkatoi-

mintaanvaikutetaan. Esimerkeiksi

sopivatjournalistien lähettäminen

  

  

Professori Lynne BowkerOttawanyliopistosta.

sota-alueelle Irakissatai niin sanot-

tu embeddedlibrarianship.

tettä lainattiin nyt uudella alueella,

asiakirjahallinnassa.

 

Ottawanyliopistossa on henkilös-

ä 5750ja opiskelijoita yli 42 000.

Lähtötilanneoli opintohallinnon

uudistus,jossa yliopistoon luotiin

keskitetty strateginenhallinto ja

operatiivisettehtävätsiirrettiin

tiedekunnille. Motivaationa projek-

tiin olijärjestää asiakirjat ennen

kuin nesiirrettäisiin ja yhdisteltäi-

siin uutta rakennettavastaavaksi.

Asiakirjoista vastasikaksihistoria-

taustaista arkistoammattilaista ja

peräti yksi Records Analyst - sis

lähes 50 000 ihmisen organisaa-

tiossa!Lisäksiit-taustainen Chief

Information Officer oli vastuussa

teknisestä puolesta.Sisäisesti ei siis

ollut resursseja saatavilla, mutta

sympatiaakylläkin.

  

Bowkeroli todennut varadekaanin

ominaisuudessa,ettäon kehitettävä
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omaratkaisuja tässä hänen asia-

kirjahallinnon osaamisensaoli kor-

vaamaton apu.”Olin sekä kauhuis-

saniettä innoissani- totesin,että

pystymmekyllä parempaan.”

Lähtötilanteessa ”ratkaisuna”oli

verkkolevy ja Windows Explorer.

Syksyllä 2015 levyllä oli yli 180 000

tiedostoa, luokiteltuna miten sattuu.

Kaksikielisellä alueella osa tiedos-

toista oli nimetty ranskaksija osa

englanniksi. Mukanaolioutojaly-

henteitä,jotka aukesivat vain käyt-

täjälle itselleen. Neljän kuukauden

pilottiprojektin aikanakehitettiin

muun muassaluokittelu ja rakenne

sekä nimeämiskäytännöt.

Embed-ratkaisu toimi Bowkerin

mukaankonsulteilta ostamista pa-

remmin.Konsultti ei ole täysaikai-

nentiimin jäsen, jolloin näkemykset

voivatolla rajoittuneita eikä ulkoi-

nen toimija ole yhtä vastuullinen

tuloksista. Neuvoa kannattaasiis

kysyä vain, kunsitä tarvitaan.

Vertaismalli tuki yhteistyötä ja

luottamusta sekäjaettua vastuuta

lopputuloksista. Suhteiden rakenta-

miseenja pinttyneiden toimintata-

pojen muuttamiseenon varattava

aikaa. Tiedonhallinnan ammattilai-

nenontässä palvelumallissa kump-

pani,vertainen,joka tuo lisäarvoa

projektiin. Palautetta on tähän

mennessäkerätty laadunvarmistus-

tiimiltä, joka oli hyvin tyytyväinen.

 

Entä tulokset? Verkkolevytallennuk-

sen määrä on pudonnutpuolella,

kansiorakenteessa on vähemmän

tasoja, versiokontrollin ohjeistus ja.

nimeämiskäytännöton kehitetty ja

niitä myössovelletaan. Kaikki kan-

siot päädyttiin nimeämään rans-

kaksija kaikkitiedostot englanni]

si. Embed-mallin ansiosta käyttäjät

sitoutuivat muutoksiin paremmin

eikä niitä koettu ulkoa kaadettuina
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vaatimuksina. Henkilöstölle tarjot-

tiin jatkuvaa tukea ja koulutusta.

Samallayliopisto sai enemmän kuin

mistä se maksoi: asiantuntijan mu-

kanatiimiin tuli myös uusia taitoja,

esimerkiksidatanvisualisointia,

josta kaikki muutkin hyötyivät.

Virokaanei ole Strömsö

Viron kansallisarkiston Tarvo Kär-

berg kertoi,että kansallisarkisto eli

NAEonperustettu vuonna 1999

liittämällä yhteen 18 pienempää

julkisarkistoa. Henkilöstöä on tällä

hetkellä noin 200. Kärbergesitteli.

NAE:nratkaisuadigitaaliseen arkis-

tointiin, joka perustuu OAIS-malliin.

Virossakaankaikkiei suinkaan käy-

nyt kuin Strömsössä: ideaalimallis-

sa tieto soljuu SIP-mallin mukaise-

na eteenpäin samalla kun ihmiset

makailevat aurinkotuolissa.

Todellisuudessaeri toimijoita on iso

joukkoja jokaisella on pahimmas-

sa tapauksessa kymmeniäerilaisia

tietojärjestelmiä, joiden metatieto-

rakenneeiluonnollisestikaan ole

yhteensopiva. Yhteentoimivuus on

kuitenkin kaiken avain.Se toteute-

taan arkistossa käytännössäsiten,

että asetetaan kansallinen XMLSIP-

rakenneja autetaaneritoimijoita.

datan oikeamuotoisessaviennissä

tarjoamalla heidän käyttöönsä SIP-

työkalut(Virossa kehitetty UAM ja

E-Arkprojektissa kehitetty Roda-

In). Vastuusiirrettävien tietojen

kuvailusta ja laadustaontoimijoilla

itsellään, koskaheillä on parastie-

tämysomistatiedoistaan.

Digitoimalla käyttöön

Panu Haavisto Helsingin kaupun-

ginarkistosta kertoidigitoitujen pai-

nettujen asiakirjojen käytettävyyden

parantamisesta, missäDigitalia on

ollut yhteistyökumppanina mukana.

Sinetti-järjestelmässäontällä het-

kellä 1,2 miljoonaasivua Helsingin

kaupunginasiakirjoja, hakemistoja

ja kortistoja. Haavistototesi,että

kilpailutus kannattaa - digitoin-

tiprojektin hinta onollut kaikki

toimenpiteetsisältäen 6,7 senttiä

persivu.

HELDIGin Jouni Tuominenesitte-

li Sotasammontoimintaajaesitti

kunnianhimoisenvision kulttuu-

riorganisaatioille: niidenpit

voidajulkaista aineistoa webissä

yksinkertaisesti nappia painamalla,

siten että nämäaineistotja sisil-

linkitettäisiin automaattisesti

muidenjulkaisijoidensisältöihin.

Aineistoihinolisi helppo pääsyja

vieläpä yhden luukun periaatteella,

kielirajatylittäen.

 

Kansalliskirjaston KimmoKet-

tunenkertoi vanhojenlehtiaineis-

tojen digitoinnin vauhdin kiihtyvän

edelleen. Paljon on vielä tehtävä-

nä, mutta esimerkiksi Europeana

tarjoaa jo noin 18 miljoonaa sivua

eurooppalaisten kirjastojen lehtiko-

koelmia samassakäyttöliittymässä.

Henkilöarkiston workshop

Päivänpäätteeksijärjestettiin vielä

innokkaimmille kesäkoululaisille

henkilökohtaisen tiedon workshop,

jossa ruodittiin henkilökohtaisen

arkiston merkitystä ja arvoa koo-

ten tulokset Trello-sovellukseen.

Vaivanpalkkanaarvottiin tiimien

kesken tutustumiskierros ja spar-

rausiltapäivä MikkelissäDigitalian

pääkallonpaikalla.

Palaute tapahtumasta oli tälläkin

kertaa sen verran innostunutta,

että emmemaltaolla järjestämät:

tä kesäkoulua myös vuonna 2018.

Tapaamisiin siellä!


