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1 Johdanto 
Aton-projekti on ollut tärkeä osa kehitystä, jossa Mikkelistä on pyritty muodostamaan Suomen 
johtava sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin keskus. Kuten nimi Aton kertoo, oli projektissa kyse 
arkistoinnin teknisestä osaamisesta, jonka tärkeimmät osa-alueet projektin puitteissa olivat mig-
raatiostrategia, sekä tietoturvan ja käyttäjähallinnan kysymykset. Projektin tarkoitus oli siten 
kartuttaa alueellisen arkisto- ja kirjastoyhteisön osaamispääomaa tietyllä keskeisellä erityisalal-
la. 

Tässä loppuraportissa käydään läpi Atonin määrälliset ja laadulliset tulokset projektille asetettu-
jen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Alussa kerrataan määritellyt tavoitteet, minkä jäl-
keen tarkastellaan projektin tapahtumia, eli mitä on tehty. Projektin vaikutukset käydään läpi 
yksityiskohtaisesti, minkä tarkoitus on antaa selkeä kuva tehdystä kehitystyöstä. Loppuraportti 
toimii samalla projektin itsearviointina. Projektin tulokset edesauttavat merkittävällä tavalla säh-
köisen arkistoinnin ja jatkossa kasvavassa määrin sähköisen asioinnin kehitystyötä Mikkelissä. 

Projektin tuloksia hyödynnetään sähköisen arkistoinnin kehittämistyössä myös tulevaisuudes-
sa, sillä siinä on selvitetty, kuinka sähköinen säilyttäminen olisi teknisessä mielessä syytä jär-
jestää. Aton projekti on mielenkiintoinen laajemmaltikin, koska sähköisen arkistoinnin haasteet 
ovat kaikkialla samanlaiset. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä levitetään alan toimijoiden 
kesken ja niitä hyödynnetään pyrittäessä tekemään jatkokehitystä kansainvälisissä hankkeissa.  

1.1 Aton-projektin taustaa 
Mikkelin ammattikorkeakoulussa on tehty määrätietoista kehittämistyötä sähköisen arkistoinnin 
ja digitoinnin alalla koko 2000-luvun ajan, mihin Mamk on suunnannut huomattavassa määrin 
myös omaa rahoitusta. Atonia edelsivät mm. projektit Digitalisointilaboratorio, Elkad ja Kunda. 
Niiden puitteissa ei kuitenkaan ollut mahdollista vastata kaikkiin kehitystyön edetessä ilmennei-
siin laajoihin teknisen kehittämisen tarpeisiin ja siksi tarkoitusta varten päätettiin perustaa oma 
projektinsa, Aton. Edellisen lisäksi tärkeällä sijalla projektissa olivat yhteydet alan muihin toimi-
joihin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Sähköisen arkistoinnin kehitystyö Mikkelissä käynnistyi vuosina 2000–2001, jolloin Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa toteutettiin Digitaalinen arkistokeskus Mikkelissä -projektin puitteissa 
samoin nimetty esiselvitys. Alueen arkistollisen osaamiskeskittymän toimijoiden yhteistyönä 
päädyttiin määrittämään kehitystyön kohteeksi digitaalisen tiedon hallinta ja arkistointi ja suosi-
teltiin pilottihankkeiden perustamista. Samoihin aikoihin toteutti Mikkelin ammattikorkeakoulun 
täydennyskoulutus- ja palvelukeskus työvoimapoliittisena toimenpiteenä digitaalisen arkistoin-
nin henkilöstökoulutuksen. 

Aloite konkretisoitui projekteiksi. Ensimmäisenä toteutettiin Itä-Suomen lääninhallituksen myön-
tämällä ESR- ja EAKR-rahoituksella kahteen erilliseen projektiin jaettu Digitalisointilaboratorio -
hanke vuosina 2001–2004. Siinä rakennettu infrastruktuuri ja hankitut asiantuntijavalmiudet loi-
vat pohjan koko myöhemmälle kehitykselle. Digitalisointilaboratorio -hankkeessa rakennettiin 
laboratoriokokonaisuus, jonka tehtävä oli toimia sähköisen arkistoinnin ja digitalisoinnin tutki-
muksen ja tuotekehityksen ympäristönä sekä alkuvaiheen digitaalisena arkistona. 

Tätä seurasivat projektit Elkad ja Kunda. Elkad:ssa kyse oli Elinkeinoelämän keskusarkiston 
magneettinauhatallenteiden digitoinnista niiden pelastamiseksi tuhoutumiselta ja alkujaan säh-
köisen arkistoaineiston tallentamisesta, sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun sähköisen arkis-
toinnin ja digitoinnin osaamisen kehittämisestä. Se rahoitettiin Euroopan sosiaalirahaston, Ope-
tusministeriön, Mikkelin kaupungin, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Elkan toimesta ja toteutet-
tiin vuosina 2004–2006. Kunda -projektissa digitoinnin ja sähköisen arkistoinnin tekniikkaa ja 
osaamista sovellettiin julkisen sektorin informaatiovirtojen hallinnan tarpeisiin ja kunnallisen ul-
koistetun arkiston toimintamallin luomiseen. Kokeiluympäristönä projektissa toimi Pieksänmaan 
kunta. Projekti toteutettiin ESR:n, valtion ja osallisten kuntien rahoituksella 2004 alkaen ja se 
päättyi lokakuun lopussa 2007. 
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Tämä on kokonaisuus ja jatkumo, johon Aton sijoittuu. Projekti on osaltaan vienyt kehityspro-
sessia eteenpäin tuottamalla ratkaisuja eräisiin sähköisen arkistoinnin teknisiin ongelmiin, sekä 
ennen muuta tuottamalla runsaasti erikoistunutta osaamista ja tietotaitoa. 
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2   Projektin tavoitteet 
Atonin yleinen tavoite oli parantaa sähköisen arkistoinnin teknistä osaamista ja kehittää sähköi-
sen arkistoinnin toimintamallia. Tärkein yksittäinen osa-alue oli sähköisen arkiston toiminnan 
kannalta välttämättömän pitkäaikaissäilytyksen strategian laatiminen. Tähän strategiaan liittyy 
myös migraatio eli arkistoaineiston käytettävyyden turvaaminen, mutta projektin lähtötilantee-
seen verrattuna migraation korostaminen pitkäaikaissäilytyksen kokonaisstrategian rinnalla eril-
lisenä tehtävänä tuntuu tässä vaiheessa ylimitoitetulta. Pitkäaikaissäilytyksen kannalta koko-
naisuus, jossa arvioidaan pitkäaikaissäilytyksen toteuttamisen teknisten edellytysten lisäksi 
myös toiminnallisia ja organisatoorisia edellytyksiä on ehkä oikea arvioinnin kohde.  

Osaltaan projektin tavoitteena oli turvata laitteistoihin, ohjelmistoihin ja osaamiseen tehtyjen si-
joitusten täysimääräinen hyödyntäminen ja vaikutusten jatkuvuus. Tämän kannalta oli tarpeel-
lista saattaa sähköisen arkistoinnin pitkäaikaissäilytyksen strategia kilpailukykyiselle tasolle se-
kä arvioida toiminnallinen kokonaisuus. 

Hanke palveli myös Mikkelin ammattikorkeakoulun osaamista ja erikoistumista edistämällä 
sähköisen aineistonhallinnan, arkistoinnin ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittämisen si-
sällyttämistä osaksi ammattikorkeakoulun opintoja. 

Pitkäaikaissäilytyksen strategian laatimisen ohella projektin sähköisen arkistoinnin tekniikkaan 
liittyviä tavoitteita olivat arkiston tietoturvan kehittäminen, arkiston teknisen varmennuksen mal-
lintaminen, sovellusten ja käyttäjähallinnan kehittäminen, sekä metatietorakenteiden soveltami-
nen kehitykseen. 

Atonin projektisuunnitelmassa strategiaan kaavailtiin sisältyvän: 

1. Tietoteknisen järjestelmäympäristön kuvaus ja kehityssuunnitelma sekä seuranta  

2. Eri formaattien elinkaaren kuvaus ja suunnitelma niiden hallintaan 

3. Arkistomedioiden elinkaaren kuvaus ja suunnitelma niiden hallintaan 

4. Metatietojen eri alojen käytäntöjen ja standardien hallinta ja kehittäminen 

5. Migraation hallintaohjelmiston kuvausten laatiminen ja pilotointi 

6. Teknisen kehityksen ja muutosten kansainvälinen seuranta 

Tietoturvan kehittämiselle suunnitelmissa asetettiin seuraavia tavoitteita: 

1. Tietoturvan tarkka riskien kartoittaminen 

2. Kuvauksen laatiminen ja sen seurannan kehityssuunnitelma sekä niiden auditointi 

3. Kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien kehittäminen ja ylläpito sekä osallistuminen 
sähköisen arkistoinnin kehittämisen foorumeihin 

4. Kansainvälisesti uskottava arviointi arkiston tietoturvan tasosta 

Arkiston teknisen varmennuksen mallintamisen katsottiin vaativan seuraavia asioita: 

1. Eritasoisien varmentamistekniikoiden selvittäminen ja ratkaisujen suunnitteleminen eri-
tasoisia aineistoja varten 

2. Varmentamismenetelmien toimivuuden kuvauksen laatiminen, etujen, haittojen ja kus-
tannusten selvittäminen sekä selvityksen tekeminen mahdollisista yhteistyökumppaneis-
ta hajautettujen tietojen säilytyspaikoiksi 
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Arkiston teknisen varmennuksen mallintamisen merkitystä puolestaan arvioitiin projektisuunni-
telmassa seuraavasti: 

Teknisen varmennuksen mallintaminen on hyvä lähtökohta sähköisen aineiston arvoa vertail-
taessa. Kun teknisen varmennuksen kustannuksista sähköisessä säilyttämisessä on riittävästi 
luotettavaa tietoa, voidaan kustannuksia verrata myös muiden pysyvän säilytyksen muotojen, ku-
ten mikrofilmin tai nauhoitteiden säilyttämisen kustannuksiin. 

Sovellusten ja käyttäjähallinnan kehittämisen tavoitteiksi määriteltiin mallien luominen luvan-
varaisten aineistojen käyttämisen mahdollistamiseksi käyttäjän oikeuksien tarkistamisella sekä 
aineiston sisäisen metatietosisällön perusteella, sekä pilotin laatiminen tästä. 

Metatietorakenteiden soveltamisessa kehitykseen tavoitteena oli tutkia metatietostandardien ja 
-käytäntöjen soveltuvuutta migraatiostrategian ja aineistojen jatkuvan konvertoinnin sekä käyt-
täjähallinnan vaatimuksiin. Pilotoinnissa tarkasteltiin ja laajennettiin jo toteutettuja metatietoja 
kattamaan em. alueiden vaatimuksia sekä dokumentoitiin metatietorakenteille asetettavat vaa-
timukset edellisten tarpeiden pohjalta. 

Asetettuihin tavoitteisiin perustuen ja toteutettavien asiakokonaisuuksien mukaisesti projekti oli 
jaettu työpaketteihin seuraavalla tavalla: 

Työpaketti 1: Tekninen varmentaminen  

Työpaketti 2: Migraatio ja konvertointi 

Työpaketti 3: Arkistoaineiston tietoturvaongelmat 

Työpaketti 4: Teknisen kehityksen ja muutosten kansainvälinen seuranta: 

Työpaketti 5: Aton sovellukset ja pitkäaikaissäilyttämisen erityisvaatimukset 

Työpaketti 6: Tietoturvallinen ja hallittava pitkäaikaissäilytys sekä standardit 

Työpakettien rajausten yksityiskohtainen noudattaminen ei kuitenkaan osoittautunut perustel-
luksi kokonaisuuden toteuttamisessa. 
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3   Projektin toteutus 
3.1   Henkilöresurssit ja ostopalvelut 
Kaikkiaan projektissa on työskennellyt 16 Mikkelin ammattikorkeakoulun työntekijää. Koska 
hanke oli laaja ja alan asiantuntemuksen hankkiminen erityisesti hankekauden loppuvaiheessa 
on ollut haasteellista tarvittiin projektin toteuttamiseen kaikki saatavissa olleet resurssit. Henki-
löstö on toteuttanut hankkeessa erisuuruisia tehtäviä, keskeisimmät tekijät hankkeessa ovat ol-
leet IT-asiantuntijat Paavo Jurvanen, Jussi Juven ja Antti Ropponen sekä projektipäällikkö Os-
mo Palonen ja loppuvaiheessa Mårten Stenius. Tämän lisäksi on ostettu palveluita Avain 
Technologies Oy:ltä, mihin sisältyivät selvitys perusselvitys teknisen varmentamisen mallinnus-
ta varten, arkiston IT-ympäristön toiminnallisten ja teknisten kuvausten tuottaminen Avain 
Technologies Oy:ssä työt toteutti silloin yrityksen palveluksessa ollut DI Mårten Stenius, joka 
sopimuksen päättymisen jälkeen jatkoi työtään projektiasiantuntijana Mamk:ssa. Loppuraportin 
kirjoitustyön ovat tehneet projektiasiantuntija Heikki Sirviö ja projektipäällikkö Osmo Palonen. 

3.2   Projektin toteutukseen osallistuneet organisaatiot  
Projektin suunnitelmien mukaisesti Mikkelin Ammattikorkeakoulu sai merkittävää tukea projek-
tin toteutuksessa Elinkeinoelämän Keskusarkiston työpanoksesta sekä Mikkelin kaupungilta, 
jonka kanssa tehtävässä yhteistyössä oli jakaa osaamista molempiin suuntiin.  

Ohjausryhmätyöskentelyyn pyrittiin keräämään keskeinen sähköisen arkistoinnin vaikuttaja-
ryhmä, jossa pääosin onnistuttiinkin. Ohjausryhmän koko toisin paisui niin suureksi, ettei sen 
jäsenille pystytty löytämään yhteisiä kokousaikoja kovin helposti. Ohjausryhmän puheenjohta-
jana on toiminut Markku Mäenpää Kansallisarkistosta. Ryhmän aktiiviset jäsenet ovat olleet 
merkittävänä tukena hankkeen toteutuksessa. Projektin hallinnoijan erityiskiitokset annetaan 
paitsi ohjausryhmän puheenjohtajalle myös Lasse Vihoselle, joka siirtyi projektin aikana Yleis-
radiosta RTVA-hankkeen projektipäälliköksi sekä muille aktiivisille yritysten edustajille. 

Ohjausryhmän jäsenet edustivat kansallisesti ja alueellisesti merkittäviä tekijöitä. Jäseninä oli-
vat Kai Andersin Mamk, Majken Bremer-Laamanen Helsingin Yliopiston Kirjas-
to/Kansalliskirjasto, Jaana Kilkki Sota-arkisto, Raimo Kuikka Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri 
(1.10.2007 lähtien Disec Oy), Pekka Kuosmanen Avain Technologies Oy, Matti Lakio Elinkei-
noelämän Keskusarkisto, Sune Lehkonen Mikkelin kaupunki, Markku Mäenpää Kansallisarkis-
to, Juha Nousiainen Pieksänmaan kunta/Pieksämäen kaupunki, Osmo Palonen Mamk, Markku 
Rossi Mamk, Janne Saarela Profium Oy, Paula Siitonen Mamk, Ari Sirén Liikearkistoyhdistys ja 
UPM, Ulla Tanskanen Kunnallisarkistoyhdistys ja Espoon kaupunki, Jarmo Tiainen Mikkelin 
kaupunki, Lasse Vihonen YLE/Suomen Elokuva-arkisto, Ilkka Vohlonen (31.1.2007 asti) ja Katri 
Vänttinen Yleisradio (31.1.2007 lähtien). Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut projektisihteeri 
Tiina Lahtinen ja yhdessä kokouksessa Heikki Sirviö. Ohjausryhmässä läsnä on ollut myös pro-
jektiin osallistunut Mamk:n, Elkan ja Mikkelin kaupungin henkilöstö. 

Ohjausryhmän lisäksi pidettiin kaksi teknisen ryhmän kokousta, joissa aloitetun yhteistyön jatko 
olisi toivottavaa ja tarpeellista. Hankkeen projektiryhmä kokoontui tarvittaessa, siinä olivat 
Mamk:n lisäksi Elkan ja Mikkelin kaupungin edustajat. 

3.3 Projektin tapahtumat 
Projektin henkilöstö on osallistunut kymmeniin tilaisuuksiin, jossa se on toiminut sekä tiedon ja-
kajan että tiedon hankkijan roolissa. Tämä onkin ollut yksi keskeisistä hankkeen vaikutuksista, 
koska näin on pystytty levittämään tietoa Mikkelin EU-hankkeiden tuloksista sekä keräämään 
toiminnan kehittämisen kannalta keskeistä uutta tietoa. Erityisen merkittävää on ollut projektin 
kansainvälisten yhteyksien kehittäminen, koska sähköinen säilyttäminen ei ole missään tapa-
uksessa kansallinen asia, vaan ongelmat ovat lähes samanlaisia kaikkialla.  
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Tapahtumat Aton 2006    
  N M yht.
12.1. Mikkelin Nuorkauppakamari Mikpolissa 7 5 12
14.1. 
 
 

Tietoyhteiskuntajohtaja Harjuhahto-Madetoja ja Juh-
tan pääsihteeri Markku Nenonen vierailivat Mikkelis-
sä. Mikpolin ja Mamk:n tilaisuus 6 8 14

30.1. 
 

Mamk:n hankkeiden esittely Budapestin kaupunginar-
kistolle   2

14.2.–15.2. 
 

Documentan käyttäjäpäivät, Mamk:n projektien esitte-
lypuheenvuoro 150 50 200

21.2. Mamk arkistotoiminnan esittely CSC:lle  1 6 7
23.–24.3. 
 

Kunnallisarkistoyhdistyksen opintopäivät Hämeenlin-
nassa - Mamk koulutuksen esittely 45 10 55

4.-5.4. 
 

DLM forum membership meeting, Wien, työryhmäpu-
heenvuoroja 6 10 16

27.–29.4. Kunnallisarkistoyhdistyksen strategiaseminaari 35 7 42
5.5. ElkaD loppuseminaari 20 10 30
23.–24.5. Suomen arkistopäivät, Helsinki 120 80 200
25.5. Archiving 2006 Ottawassa, Mamk:n postersessio 100 50 150
29.5. Terveydenhuollon ATK-päivät 40 20 60
8.-9.6. 
 

EContentPlus projektin suunnittelupalaveri Budapes-
tissä 4 4 8

 yht. 534 262 796
     
Tapahtumat Aton 1.7.2006–31.12.2006    
     
31.8. 
 

Projektien ja muiden arkistojen esittely Karjala-
tietokannan tekijöille 6 4 10

6.-7.9. Kuntamarkkinat 180 170 350
15.9. Huominen on tänään –seminaari 60 20 80
9.10. Microtieto Oy vieraili Mikkelissä 0 3 3
11.10. Maakunta-arkisto 17 3 20
1.11. Esittely Pori Jazz 1 0 1
22–23.11. 
 

IST 2006 Helsinki, projektin esittelyjä näyttelyosastoil-
la  1 4 5

12.12. Efekon koulutus Lappeenrannassa 17 3 20
 yht. 281 203 484
     
 Koko vuosi 2006 yhteensä 815 465 1280
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Tapahtumat 2007 

Aika Tapahtuma N M yht. 
29.-30.3 Kunnallisarkistoyhdistyksen koulutuspäivät, Hämeenlinna 32 10 42 

24.-27.4. EAD ja EAC konferenssi ja DLM-Forum, Berliini,  35 30 65 

21.-24. 5. Archiving 2007, Washington D.C./Arlington 100 60 160 

18.-19.6. Seminar on digital preservation, Mikkeli. Mukana Viron kansallisarkisto, LDB-
Centrum Boden ja Luulajan teknillinen yliopisto, Kansallisarkisto sekä Mamk 

2 15 17 

10.8. Tekesin vierailu, Mikkeli 5 3 8 

24.8. Rautaruukin arkisto/dokumentihallintaryhmän vierailu, Mikkeli 2 1 3 

12.-13.9. Kuntamarkkinat, Helsinki 100 50 150 

12.-13.9. Liikearkistopäivät, Tampere 30 20 50 

14.9. Menneisyyden nykyisyys -seminaari, Mikkeli 43 18 61 

20.-22.9.   FinnGraf/FinnVisual Jyväskylä  100 80 180 

26.9. Tallennusjärjestelmät ja tiedohallinta  10 40 50 

3.10. Aton-esittely Maakunta-arkiston koulutuspäivä, Mikkeli 20 10 30 

12.10. Jyväskylän kaupunki 4 1 5 

18.10. CSC Mikkelissä 3 4 7 

19.loka Kunnallisarkistoyhdistyksen syysopintopäivät, Mikkeli (Esittelyt ja luento) 39 14 53 

21.-23.10. Vierailu ja yhteistyöneuvottelu pitkäaikaissäilytyksen keskus LDB-Centrum 
Boden. Mukana myös Tampereen Yliopiston Informaatiotutkimuksen laitos 

6 6 12 

23.-24.10 Virolaiset muistiorganisaatiot Mamkissa ja Elkassa 18 5 23 

24.10. Kirjastojen johtajien päivät, Mikkeli 84 36 120 

2.11. Arkistoyhdistyksen seminaari Kuultavat Arkistot ja Vuoden Arkistoteko –
palkinnon jako Mamkille, Helsinki 

30 20 50 

15.11. Luonnontieteen opettajat, Mikkeli 11 21 32 

22.-23.11. DLM-Forum Lissabon, yhteistyöneuvottelu Arkistolaitos, Viron Arkistolaitos, 
Mamk, University of Minho, Portugali, LDB-Centrum 

0 10 10 

29.11. SixPack (Kuuden suurimman kaupungin asianhallinnan ja arkistoinnin yhteis-
työryhmä), Tampere 

6 5 11 

Koko vuosi 2007 1139 henkilöä. Koko projekti  2419 henkilöä 
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3.4 Talous 
Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämän Euroopan Sosiaalirahaston rahoituksen ohella han-
ketta ovat rahoittaneet Mikkelin kaupunki, Elka ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Projektin koko-
naisbudjetti oli 361 389 euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus oli 17 002 euroa. Tästä 
ns. virtuaalirahoituksesta vastasi Elka yksin henkilöstönsä työpanoksella. Hankkeen taloudelli-
nen toteutuminen meni hyvin lähelle budjetoitua. Mikkelin Ammattikorkeakoulun rahallinen pa-
nos oli suunniteltua suurempi, koska hankkeelle ajateltuja koulutuspanoksia rahoitettiin lopulta 
muista lähteistä. 

3.4.1 Kustannukset 
Hankkeen viimeinen toteutumalaskelma osoitti, että hankkeessa oli kustannuksia 195 euroa 
vähemmän kuin budjetoitu ja laskennallisia kustannuksia 55 euroa laskettua vähemmän. Pro-
jektin taloudellista toteutumista voidaan pitää hyvänä. Merkittävimmät sisäiset vähennykset oli-
vat palveluiden ostossa ja vastaavasti suurimmat menojen lisäykset matkakuluissa ja sisäisissä 
kuluissa. Seuraavassa viimeisen rahoituspäätöksen ja toteutuman lukemat. 

Hyödyllistä lienee vielä verrata alkuperäistä vuonna 2007 suunnitelmaa ja toteutuneita kustan-
nuksia. Tämäkin vertailu näyttää projektin toteutuneen suunnitelmien mukaisesti. Poikkeamat 
ovat muuten samantyyppiset, paitsi että henkilöstökulujen kasvu on ollut noin 7 % alkuperäi-
sestä kokonaissummasta. Tämä on ollut tyypillistä sähköisen arkistoinnin projekteille, syynä 
pitkälti se, että ulkoisen asiantuntemuksen saaminen on ollut erittäin hankalaa. Projektin arvi-
ointia tehtäessä opittiin, että ostopalvelut kannattaakin tulevaisuudessa hankkia lähinnä Suo-
men ulkopuolelta. Näin pysyttäisiin kehittämään myös tutkimusyhteistyötä. 

Toteuma  
31.12.2007

1. aineet, tarvikkeet, tstokulut 8 608 8 766 -158
2. henkilöstökulut 218 420 218 543 -123
3. matkakulut 19 837 22 870 -3 033
4. vuokrat 11 155 11 148 7
5. palvelujen ostot 70 574 63 794 6 780
6. tiedotus- ja markkinointi 2 457 2 455 2
7. vakuutukset 0 0 0
8. poistot 0 0 0
9. sisäiset kulut 13 336 16 671 -3 335
10. muut kulut 0 0 0

Yhteensä 344 387 344 247 140

Laskennalliset kustannukset 17 002 16 947 55

Yhteensä 361 389 361 194 195

Päätös Erotus
Kustannusarvio ajalle 1.1.2006 - 31.12.2007
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Toteuma  
31.12.2007

1. aineet, tarvikkeet, tstokulut 8 230 8 766 536 0,15 %
2. henkilöstökulut 189 969 218 543 28 574 7,91 %
3. matkakulut 24 539 22 870 -1 669 -0,46 %
4. vuokrat 7 500 11 148 3 648 1,01 %
5. palvelujen ostot 71 252 63 794 -7 458 -2,06 %
6. tiedotus- ja markkinointi 9 240 2 455 -6 785 -1,88 %
7. vakuutukset 0 0 0 0,00 %
8. poistot 9 375 0 -9 375 -2,59 %
9. sisäiset kulut 24 282 16 671 -7 611 -2,11 %
10. muut kulut 0 0 0 0,00 %

Yhteensä 344 387 344 247 -140 -0,04 %

Laskennalliset kustannukset 17 002 16 947 -55 -0,02 %

361 389 361 194 195 0,05 %

Erotus  
%

Kustannusarvio ajalle 1.1.2006 - 31.12.2007

Yhteensä

Arvio 
12.1.2006

Erotus   
€

 

3.4.2 Rahoitus 
Projektin rahoitussuunnitelma oli seuraava viimeisen rahoituspäätöksen mukaisesti. Kuntara-
hasta Mikkelin kaupunki maksoi 37 000 euroa ja Mamk 18 276. Elkan rahoitusosuus oli syntyi 
työpanoksena, joka lähes 17 000 euron suuruisena oli projektin kannalta merkittävä, koska 
muuta yksityistä rahoitusta hankkeeseen ei tässä vaiheessa löydetty.  
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  Vuosi 

2006
Vuosi 
2007 

Yhteensä €

HAETTAVA ESR- ja VALTION RAHOITUS 94 689 194 422 289 111
Viranomaiset, joilta haetaan rahoitusta:     
1. ESR 13 101 26 899 40 000
2.Valtio 81 588 167 573 249 111
3.     
MUU JULKINEN RAHOITUS    
4.Yhteensä (erittely ilmoitetaan erillisellä liitteellä)    

 

KUNTIEN RAHOITUS     
5. Kuntien maksamat osallistumismaksut      
6. Muu kuntarahoitus 18 104 37 172 55 276
YKSITYINEN RAHOITUS     
7. Yksityisten maksamat osallistumismaksut     
8. Muu yksityinen rahoitus     
PROJEKTIN TULOT   
9. Projektin tulot 

 
  

 

1-9 RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUS-
TANNUKSIIN YHTEENSÄ  

112 793 231 594 344 387

B) ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN  RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI 
MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA 
KUNTIEN RAHOITUS     
10. Osallistujien palkka- ja matkakustannukset projektin to-
teutuksessa  

    

11.luontaissuoritukset      
YKSITYINEN RAHOITUS     
12. Osallistujien palkka- ja matkakustannukset koulu-
tusajalta 

5 677 11 325 17 002

13. Muu yksityinen rahoitus     
14. luontaissuoritukset, talkootyö     
VALTION RAHOITUS     
15.  Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta     

    10-15 ERIKSEEN RAPORTOITAVA MUIDEN TAHOJEN 
RAHOITUS YHT.  5677 11 325 17 002
RAHOITUKSEN YHTEENVETO     
VALTION JA ESR-RAHOITUS 
(1-3) 

94 689 194 422 289 111

MUU JULKINEN RAHOITUS 
(4, 15) 

    

KUNTIEN RAHOITUS     
(5-6, 10-11) 18 104 37 172 55 276
YKSITYINEN RAHOITUS     
(7-8, 12-14) 5 677 11 325 17 002
TULOT     
RAHOITUS YHTEENSÄ   118 470 242 818 361 389
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4 Projektin tulokset 
Projektin keskeiset tulokset ja vaikutukset kohdistuvat sähköisen arkistoinnin toimintamallin ke-
hittämiseen. Arkistoinnin teknisen osaamisen kehittäminen tähtää näkemykseen siitä, miten 
luotettava sähköinen pitkäaikaissäilyttäminen on järjestettävä. Tässä luvussa käsitellään säh-
köisen arkistoinnin tekniikan eri aspekteja, koska ne edustavat projektissa saavutettuja tuloksia 
em. tavoitteiseen liittyen. Projektin vaikutukset toteutuvat hankitun tiedon ja näkemyksen kaut-
ta, jotka mahdollistavat sähköisen arkiston rakentamisen vankalle osaamisperustalle sekä säh-
köisen säilyttämisen jatkokehityksen. Tuloksiin liittyy myös ylemmän AMK-tutkinnon sisällön 
kehitys sekä erikoistumisopintojen jatkuva kehittäminen, joista Mamk myös palkittiin Vuoden 
arkistotekona 2007.  

4.1 Projektin tuottama aineisto 
Projektin keskeisenä tuloksena on syntynyt sähköisen arkistoinnin tekniikkaan ja sähköisen ar-
kiston toimintamalliin liittyviä haasteita monipuolisesti käsitteleviä dokumentteja. Tuloksiin kuu-
luu myös projektin järjestämissä tilaisuuksissa ja eri seminaareissa pidetyt esitykset, joissa on 
käsitelty pitkäaikaissäilyttämisen haasteita. Näistä loppuraportin liiteaineistoon sisällytetään 
muutamia esityksiä, kuten myös projektin matkaraportit, joita on mm. Archiving-
konferensseista, JIST-konferenssista ja DLM-forumin tilaisuuksista.  

Tämä loppuraportti esittelee projektin tulokset lyhyesti ja osa liiteaineistosta julkaistaan projek-
tin verkkosivulla www.mikpoli.fi -> Projektit -> Päättyneet projektit -> Aton. Liiteaineistosta osa 
arkistoidaan projektiaineiston mukana silloin kun aineistolla ei katsota olevan yleistä kiinnosta-
vuutta. 

Projektissa toteutettuja dokumentteja ovat tämän raportin lisäksi: 

• Quisbert: Audit of the Mikkeli Trusted Repository (Mamk:n sähköisen arkiston ulkopuoli-
nen auditointi, tekijänä Luulajan Tekninen Yliopisto)  

• Järn: Metatiedot pitkäaikaissäilytyksessä (Aton julkaisu 4) 

• Kangasniemi: Analogisen kuvamateriaalin digitointi ja pitkäaikaissäilytys PC-laitteistolla, 
Mikkelin ammattikorkeakoulun IT-laitoksella tehty Datanomin tutkinnon opinnäytetyö. Työ 
on saatavissa sähköisenä sisäiseen käyttöön ja muiden opinnäytetöiden tapaan Mamk:n 
kirjastossa. 

• Lakio, Luoma-aho, Lehtonen Yritysten sähköinen asiakirja-aineisto Elkan päätearkisto-
toimintojen näkökulmasta, (Aton julkaisu 8) 

• Luoma-aho, Liukkonen, Strömberg,H: Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä 
(Aton julkaisut 1-3). 

• Luoma-aho: Raportti Premis-metatietostandardista ja Data Dictionaryn käännös selityksi-
neen (Aton julkaisu 5) 

• Palonen: Strategy for migration and digital preservation in Mikkeli UAS Trusted Reposi-
tory (Aton julkaisu 12) 

• Ropponen: eAMSSI –kokonaisuus mm. (Julkaistaan Open Source –levityksessä, esim 
Source Force, yhteistyökumppaniksi toivotetaan paitsi kotimaiset, myös muut vastaavaa 
tuotetta tarvitsevat.) 

o Vaatimusmäärittely eAMSSI versio 0.7 

o Ohjelmistokuvaus eAMSSI versio 1.0 

• Ropponen: Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa Aton versio 1.0 (Aton julkaisu 
6) 

http://www.mikpoli.fi/
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• Stenius: Digilab Archive System: Data security arrangements, Systems and policies (Aton 
julkaisu 10) 

• Stenius: Digital archiving of databases (Aton julkaisu 11) 

• Strömberg, Jurvanen: Mikkelin Ammattikorkeakoulun sähköinen arkisto: Järjestelmät, toi-
minnot ja menetelmät  

Lisäksi projektin välillisinä tuloksina pyritään toteuttamaan Mikkelin ammattikorkeakoulun jul-
kaisusarjaan pitkäaikaissäilytystä käsittelevä julkaisu vuoden 2008 aikana.  

4.2 Projektin tuottamat sovellukset 
Projekti tuotti open source periaatteella julkaistavan eAMSSI-sovelluksen arkistonmuodostus-
suunnitelmien ja niihin liittyvien käyttäjäoikeuksien  hallintaan. Siitä ovat kotimaisten toimijoiden 
lisäksi kiinnostuneet myös ulkomaiset yhteistyökumppanit. Projektissa kehitettiin myös toimin-
tamalli migraatio ohjelmistoksi, jonka toteuttaminen jäi kuitenkin projektinjälkeisiin toimintoihin, 
kun migraatiota päästään toteuttamaan laajasti. Toimintamalli on toteutettavissa kohtuullisen 
pienillä ohjelmointitöillä, ellei ratkaisua ole saatavissa nopeasti. 

4.3 Sähköisen säilyttämisen strategia 
Sähköisen säilyttämisen strategia on sähköisen arkiston keskeinen ohjeisto, johon kaikki säh-
köisen arkistoinnin toiminnat perustuvat. Projektin tärkein tavoite oli juuri tämän strategian laa-
timinen. Tällä on oleellinen vaikutus sähköisen arkistoinnin toimintamallin kehittämisen kannal-
ta.  

Strategiaan kuuluu seuraavia elementtejä: 

1. Tietoteknisen järjestelmäympäristön kuvauksen, joka on esitelty dokumenteissa Steni-
us: Digilab Archive System: Data security arrangements, Systems and policies (Aton 
julkaisu 10) sekä Strömberg, Jurvanen: Digilab Archive System Järjestelmät, toiminnot 
ja menetelmät (Sisäiseen käyttöön) 

2. Sähköisen arkiston kehityssuunnitelman, joka kuten muutkin myöhemmät kohdat esitel-
lään myöhemmin tässä luvussa. 

3. Teknisen muutoksen seurannan sekä säilytystekniikan että formaattien osalta ja suunni-
telman niiden hallintaan 

4. Metatietojen eri alojen käytäntöjen ja standardien hallinnan ja kehittämisen, josta on 
laadittu hankkeessa useita raportteja 

5. Migraation hallintaohjelmiston periaatteen 

Strategiassa keskeistä oli hankkia kansainvälisiä yhteyksiä, jotta tietämyksen kehittämisessä 
saatiin kerättyä oman strategian kannalta keskeisiä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Yhteistyön 
laajentamiseksi on myös omaa strategiatyötä esitelty ja sitä on verrattu kansainvälisesti muual-
la tehtyihin ratkaisuihin. Tämä edellytti yhteyksien pitoa, vierailuja ja osallistumisia kansainväli-
siin konferensseihin, sekä toimintamallin kehittämistä tältä pohjalta. Kehitys vaati lisäksi mallin 
ulkopuolista auditointia, joka toteutettiin marras-joulukuussa 2007. Koko prosessi se tukee 
osaamisen kehittämistä myös koulutusta silmälläpitäen. 

4.3.1 Mamk:n sähköisen arkiston nykytila 
Mikkelin Ammattikorkeakoulun sähköinen arkisto MTR säilyttää useita arkistomateriaalityyppe-
jä. Suurimman aineiston muodostavat DICOM formaatissa säilytettävät radiologian kuvat. Muita 
huomattavia aineistotyyppejä ovat digitaaliset video- ja äänitallennekokoelmat, samoin kuin 
skannatut hallinnolliset dokumentit. 
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Järjestelmä perustuu enterprise-luokan SAN tallennusjärjestelmään ja palvelimiin, jotka käyttä-
vät yhteisiä levyresursseja SAN-verkon kautta. Käytössä on SATA ja kuitukanava/ SCSI levyjä, 
sekä automaattinen nauhakirjasto LTO2 nauhoille. Tallennusjärjestelmää hallitaan klusteroidul-
la ohjaimella ja Tivoli-ohjelmistolla. Palvelimina on sekä Windows että Linux palvelimia. LTO4 
ja LTO3 teknologiaa on testatty hankkeessa yhdessä nauhurissa ja todettu LTO4 sopivaksi as-
keleeksi seuraavaa järjestelmäympäristöä varten, Nyt yksiköllä luodaan asiakasnauhoja ja tes-
tataan off-line kopioiden luomiseen käytettävää teknologiaa. 

Tallennuskeskuksella on oma palomuurinsa, mutta se käyttää myös Mikkelin ammattikorkea-
koulun palomuuria yhteyksissään julkiseen internetiin. Tällä hetkellä palvelu tuotetaan yhdessä 
rakennuksessa, jossa on kaksi erillistä, tarkoitusta varten rakennettua palvelintilaa – toinen le-
vyille ja palvelimille ja toinen nauhakirjastolle. 

Projektissa kehitetty historiallisen arkiston järjestelmä perustuu kansainvälisiin standardeihin ja 
arkistorakenteen kannalta OAIS-malliin, jossa luodaan vastaanottopalvelu ja jakelupalvelu sekä 
erotetaan aineisto ja sen hallintaan liittyvä metatieto. SIP eli siirtotiedosto sisältää aineiston ja 
siihen kuuluvan metatiedon. OAIS perusmallia laajentaen AIP:sta eli arkistokappaleesta on 
useimmissa tapauksissa ainakin kaksi eri versiota: yksi erillinen levitystä (DIP) ja toinen pitkäai-
kaissäilytystä varten.  AIP:stä saattaa myös olla kolmas olomuoto eli alkuperäiskappale, josta 
enemmän myöhemmin.  

Terveydenhuollon arkisto säilyttää radiologisia tutkimuksia DICOM-formaatissa, joka on säily-
tysformaatti jossa kuvat ja metatiedot ovat samassa kuoressa. Parhaillaan näitä dokumentteja 
hallinnoidaan samalla PACS ohjelmistolla, jota käytetään myös dokumenttien säilyttämiseen 
katselemiseen ja siirtämiseen aktiivikäytössä. Tämä käytäntö perustuu verrattain lyhtyaikaisiin 
arkistovaatimuksiin: mammografiaseulontojen tutkimuksia arkistoidaan vain kymmenen vuotta 
ja muitakin vain kaksikymmentä vuotta.  

Mikkelin tallennuskeskuksen palveluja käyttäviä historiallisia arkistoja ovat Elka, Työväen Arkis-
to (TyArk) ja Viron kansalliskirjasto. Alkuperäiskappaleet niiden aineistosta on saatavissa aino-
astaan pyyntöä vastaan. TyArk lähettää digitoidut ääni- ja videoaineistot SSH-clientin kautta tal-
lennuskeskuksen levyjärjestelmään, mistä data siirretään nauhoille manuaalisesti, ja TyArkilla 
on käyttökopiot aineistostaan omalle palvelimelleen. Viron kansalliskirjasto käyttää tällä hetkellä 
IBM:n Tivoli-client sovellusta ja lataa materiaalit suoraan nauhalle. TyArk:lla ja Viron kansallis-
kirjastolla on tällä hetkellä omat jakelukanavansa aineistoilleen; Elka:lle Mamk toimittaa projek-
tissa ElkaD rakennettua äänen ja liikkuvan arkistopalvelua. Aktiivinen arkistopalvelu, jossa käy-
tetään asiakasyrityksen ja Mamk:n palomuurien välistä suojattua yhteyttä, on sopimuspohjai-
sesti käytössä Mamk:n ja UPM:n sekä Mamk:n ja Ylen kesken. Aktiivista arkistomateriaalia on 
myös suuri joukko Pieksämäen kaupungin skannattuja ja kuvattuja hallinnollisia dokumentteja, 
joita säilytetään Kunda projektissa rakennetussa arkistossa.  Tässä samassa projektissa Mamk 
hyödyntää aktiivista arkistosovellusta myös paikallisyhteisöjen tarpeisiin. 

4.3.2 Sähköinen arkisto kahdesta erillisestä yksiköstä 
Projektissa kehitetyn mallin on tarkoitettu muodostavan pohjan tulevalle kehitykselle, jossa ar-
kisto jaetaan kahteen osaan. Julkisesti käytettävissä olevat ja toisaalta säilytettävät aineistot 
säilytetään erillisissä arkistojärjestelmissä, joista ensimmäinen on käyttäjiä ja jälkimmäinen säi-
lytystarkoitusta varten. Pitkäaikaissäilytystä varten on rakennettava erillinen nk. Dark Archive, 
jossa olevia aineistoja voidaan tarkastella ainoastaan paikan päällä tai tilauksesta toimitettavina 
kopioina, silloin kun tiheäresoluutioisia alkuperäiskappaleita tarvitaan. Tällä hetkellä Dark Ar-
chivea vastaava toiminta on toteutettu off-line -nauhoilla, mutta se pitäisi siirtää erillisen, mas-
satallennuksen osalta pääosin nauhoihin perustuvaan järjestelmään, jolloin yhteys aktiivikäytön 
järjestelmään voidaan katkaista. Aktiivijärjestelmien metatiedoissa kuitenkin pitää edelleen tie-
tää missä arkistokappaleita säilytetään, niin että aktiiviarkiston palvelusta voi tuottaa tilauksen 
arkistokappaleen kopiosta. 
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Periaatepiirros suunnitellusta alueellisesta tallennusgrid-ratkaisusta, jossa varmenne-
taan palvelutaso ja pitkäaikaissäilytys. 

Pitkäaikaissäilytyksessä pyritään siihen, että arkistokappaleen eli AIP:n konvertointia ja olo-
muodon muutoksia tarvitsisi tehdä mahdollisimman harvoin. Sen sijaan uusia jakelukappaleita 
on tehtävä pahimmillaan muutaman vuoden välein. Esimerkiksi ElkaD-projektissa tuotettujen 
MPEG-1 jakelukappaleiden muuttaminen seuraavaan jakeluversioon eli Flash-videoksi tutkittiin 
projektissa. Yleisesti käytettävien formaattien puute voi pakottaa tuottamaan erilaisia jakeluver-
sioita samoista aineistoista, kuten videoista Windows- ja Mac ja Linux-versioita. Tämä ongel-
mahan koetaan mm. Yleisradion Elävän arkiston käytössä, jossa valmistajakohtaisen formaatin 
käyttö estää aineiston käytön. 

4.3.3 Teknisen muutoksen seuranta 
Projektin aikana suunniteltiin periaatteet, joiden mukaan teknistä muutosta seurataan. Se koos-
tuu seuraavista osista: 

1. Teknisen muutosseurannan saattaminen osaksi toimitussopimuksia sekä laitteiston että 
ohjelmistojen osalta. Projektin aikana koettiin tässä merkittäviä ongelmia tallennusjär-
jestelmätekniikan muutosten takia, jotka vaaransivat Digitalisointilaboratorio (EAKR) –
projektissa vuosina 2003 – 2004 hankitun perusinvestoinnin  käytön. Tallennustekniik-
kaa toimittavan on sitouduttava ilmoittamaan sopimukseen kirjattavalla tavalla etukä-
teen teknologian muutokset.  IT-ala on tässä merkittävästi jäljessä esimerkiksi teolli-
suusautomaatiota, vaikka IT-ratkaisuilla alkaa olla aivan vastaava merkitys ylläpidettä-
vyyden säilyttämisessä. 

2. Formaattien muutos on haasteellinen, varsinkin jos arkisto säilyttää muita kuin ISO-
standardin mukaisia formaatteja. Tyypillinen ongelma käytännössä on esimerkiksi SQL, 
joka on ISO-standardi, mutta tietokantaohjelmistojen valmistajat käyttävät sitä vain osi-
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na laajempaa kokonaisuutta. AV-aineistoille tyypillisistä nauhaformaateista tiedostofor-
maatteihin siirtyminen helpottaa formaattien hallintaa, kun enää ei olla kiinni fyysisissä 
soittokoneissa, mutta koodekkipankki on välttämätön tulevaisuuden tarve tällä alueella. 

3. Muutosseurantaa varten on kehitettävä säännöllinen päivitys- ja tarkistusmenettely ja 
säilytettävä tieto tulevista muutoksista tietokannassa. Tämä voidaan toteuttaa esimer-
kiksi Kanadan kansallisarkiston Gatineaussa käytettävällä liikennevalomenetelmällä. 

4. Muutosseuranta kannattaa tehdä kansainvälisenä yhteistyönä. Ohjelmistojen ja for-
maattien osalta se olisi järkevä yhdistää esimerkiksi TNA:n (The National Archives of 
England) Pronom-tyyppiseen tietoon. 

5. Muutosseuranta edellyttää laatujärjestelmän tyyppistä prosessien ja niissä käytettävien 
elementtien kirjaamista laajemmin kuin Aton-projektissa on tehty. 

Teknisen muutoksen seurannassa on keskeistä, että se toteutetaan kansainvälisenä yhteistyö-
nä. Arkistokohtaisten tai kansallisten resurssien suuntaaminen tähän on voimavarojen tuhlaus-
ta, koska ongelmat ovat kaikilla samat ja kansallisia tai kielellisiä eroja esiintyy lähinnä vain 
merkistöjärjestelmissä. 

4.3.4 Metatiedot ja pitkäaikaissäilytys 
Metatieto on väline tietoresurssien hallintaan. Se on rakenteista tietoa, joka kuvailee kohteen 
piirteitä. Se auttaa tunnistamaan tai kuvailemaan tietoa, dokumentoi kohteen käyttäytymistä, 
tarkoitusta ja käyttöä, suhdetta muihin tiedon kohteisiin sekä kertoo miten tietoa tulisi käsitellä. 
Metatieto viittaa tietoon, jota hyödynnetään aineistojen luetteloinnissa, kuvailemisessa sekä 
muulla tavoin järjesteltäessä. Sillä kuvataan sisältöä sovitulla tavalla ja luodaan kontekstia tie-
dolle. Sen avulla voidaan ryhmittää samankaltaisia sisältöjä, arvioida sisällön sopivuutta tiedon-
tarpeeseen ja hakea, käyttää tai hallita kohdetta.  

Metatietoa voidaan tuottaa automaattisesti dokumenttien ominaisuustiedoista ja sisällöstä ra-
kenteisuutta hyödyntäen. Metatietojen keräämisessä pyritäänkin automatisointiin muun muassa 
teknisten tietojen osalta ja mahdollisuuksien mukaan myös sisältöön, kontekstiin ja säilyttämi-
seen liittyvien tietojen kohdalla. Automaattisuuden aste on riippuvainen aineistosta sekä säily-
tysformaatista.  

Metatiedon täysimääräinen hyödyntäminen vaatii metadataformaatteja ja -standardeja. Niiden 
tulisi olla semanttisesti ja teknisesti yhdenmukaista. Metatieto onkin toimivaa vasta silloin, kun 
on määritelty päättelysääntöjä siitä, miten tietokoneet käsittelevät resurssien metatietokuvauk-
sia.  

4.3.4.1 Sähköinen asiakirja edellyttää metatietoa 
Metatietoa tarvitaan, jotta sähköisessä pitkäaikaissäilytyksessä voidaan säilyttää sähköisiä 
asiakirjoja. Asiakirjat ovat elektronisia bittijonoja, joita tulkitaan tietyn järjestelmän mukaisesti. 
Rothenbergin (1995) mukaan ”Sama 8 bitin pätkä voidaan tulkita vähintään kuudella eri tavalla: 
kirjainmerkkinä, kokonaislukuna, reaalilukuna, äänenä (tietty nuotti), kuvan osana tai loogisena 
taulukkona”. 

Markku Mäenpää (2002) toteaa, että sähköinen asiakirja koostuu sisällöstä, rakenteesta, kon-
tekstitiedoista sekä ulkoasusta tai esitysmuodosta: 

• Sisältö: Asiakirja koostuu esimerkiksi tekstistä (sivut, kappaleet sanat), numeroista, 
tauluista, kuvista, äänestä ja videosta sekä hypertekstilinkeistä. 

• Rakenne: Rakenteella tarkoitetaan esimerkiksi otsikkotietoja, päiväystä ja laatijan ni-
meä. Rakenteen kuvaamiseen on kehitetty erilaisia standardeja (SGML, XML, HTML, 
Dublin Core). Ne määrittelevät asiakirjassa olevien tietojen merkitsemisen, jonka avulla 
rakenne ja asiakirjan eri osat voidaan yksiselitteisesti erottaa toisistaan, tulkita ja paran-
taa niiden hakuominaisuuksia. 
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• Kontekstitiedot eli viite- ja yhteystiedot: Viite- ja yhteystiedot käsittävät esimerkiksi 
teknisen metatiedon (ohjelmistot, tiedostorakenteet, tietoelementtien kuvailu, tietojen 
yhteydet muihin tietoihin) sekä asiakirjan luoneen hallinnollisen prosessin kuvauksen. 
Viimeksi mainitulla kuvauksella asiakirja liitetään tiettyyn ajankohtaan, organisaatioon, 
henkilöihin ja asiaan. 

• Ulkoasu tai esitysmuoto: Asiakirja koostuu tekstien ja kuvien sijoituksesta ja suhtei-
den hahmottelusta. Sähköisessä ympäristössä on viime aikoina yhä enemmän alettu 
erottaa ulkoasu ja esitysmuoto itse asiakirjasta. Esitysmuotomääritykset tehdään vasta 
asiakirjan jakeluvaiheessa, jolloin samalle asiakirjalle voidaan antaa erilaisia ulkoisia 
esitysmuotoja. 

Mäenpää muistuttaa vielä, että näiden neljän ominaisuuden säilyttäminen vuosikymmeniä tai 
satoja vuosia on erittäin vaikeaa. Pitkäaikaissäilytyksessä korostetaankin asiakirjojen sisällön 
sekä kontekstitietojen säilymisen tärkeyttä. Sähköisen asiakirjan alkuperäisyys, kiistämättö-
myys ja muuttamattomuus on aina varmistettava. 

4.3.4.2 Pitkäaikaissäilytyksen metatieto 
Elettäessä analogisen ja sähköisen maailman risteyskohdassa osasta tietoa syntyy metatietoa 
automaattisesti, osasta taas vain jos niistä erikseen metatietoa kerätään.  Pitkäaikaissäilytyk-
sen metatieto on aikaisemmin merkinnyt viitetietoja analogisesta materiaalista, joiden hallintaa 
varten on rakennettu erilaisia arkistonhallintajärjestelmiä. Kansallisarkiston Vakka-tietokannan 
rakenne noudattelee suomalaisia arkistojen kuvailu- ja luettelointisääntöjä.  Sähköisen pitkäai-
kaissäilytyksen metatietoa tuotetaan parhaimmillaan siitä hetkestä lähtien, kun asia tai asiakirja 
syntyy. 

Aineistoja on totuttu kuvailemaan ”ylhäältä alaspäin”: on kuvailtu arkistonmuodostajia, arkistoja, 
sarjoja, jne. Yksittäisen asiakirjan kuvaileminen on ollut harvinaista ja milteipä mahdotontakin; 
mitkään resurssit eivät olisi riittäneet kuvailemaan jokaista yksittäistä asiakirjaa. Sen sijaan 
sähköinen pitkäaikaissäilytys lähtee oletuksesta, että sähköisessä muodossa olevat asiakirjat 
sisältävät aina metatietoa. Ilman metatietoja asiakirja menettää todistusvoimaisuutensa. Pitkä-
aikaissäilytyksen vaatiman metatiedon kerääminen alkaa olla itsestäänselvyys, mutta se mitä, 
minne ja miten kerätään, on monimutkaisempi asia. 

Projektissa on tuotettu useampia metatietoselvityksiä. Edellä lainattu teksti on Sari Järnin kir-
joittamasta Metatiedot pitkäaikaissäilytyksessä, joka on tämän raportin liitteenä oleva yleinen 
esitys. Se tarkastelee metatiedoille asetettavia vaatimuksia. Selvityksen mukaan metatietora-
kenteille asetetaan erityisiä vaatimuksia pitkäaikaissäilytyksen ja aineistojen jatkuvan konver-
toinnin sekä käyttäjähallinnan näkökulmasta. Projektin tässä osuudessa tutkittiin mm. metatie-
tostandardien ja -käytäntöjen soveltuvuutta näihin vaatimuksiin. Pilottina tarkasteltiin ja tarpeen 
mukaan laajennettiin jo toteutettuja metatietoja kattamaan em. alueiden vaatimuksia sekä do-
kumentoitiin metatietorakenteille asetettavat vaatimukset. 

Tarkoituksena on esitellä millaisia kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, määräyksiä, ohjeita, 
standardeja ja normeja on ATON-hankkeen aikana ollut käytettävissä, pohtia millaisia metatie-
toja sähköinen pitkäaikaissäilyttäminen vaatii ja miten metatiedot tulisi ottaa huomioon pitkäai-
kaissäilytyksen strategiaa ja migraatioprosessia toteutettaessa. 

Pitkäaikaissäilytyksen keskeinen metatietostandardi Premis taas esitellään Jarmo Luoma-ahon 
raportin liitteisiin kuuluvassa esityksessä, joka sisältää myös ehdotuksen Premis Data Dic-
tionaryn suomenkieliseksi selitysteokseksi.  

4.3.4.3 Kokemuksia metatiedosta 
Sekä ElkaD- että Kunda-hankkeissa toteutettiin oma metatietomäärittely, jotka pohjasivat sekä 
kansallisiin että kansainvälisiin malleihin. Molemmissa sekä digitoitiin että vastaanotettiin alun 
perin sähköistä aineistoa ja aineistosta tehtiin sekä arkisto- että käyttökappaleet. Jo näiden 
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hankkeiden aikana kävi selväksi, ettei tiedostoissa oleva metatieto välttämättä siirry konversi-
ossa tiedostosta toiseen, mikä korosti metatietojen keräämisen tärkeyttä. 

Dublin Core osoittautui soveltuvan hyvin audiovisuaalisten aineistojen metatietomalliksi, mutta 
sitä oli laajennettava sähköisen pitkäaikaissäilytyksen vaatimilla tiedoilla. Lisäksi formaatti ja 
lähde-kenttiä on laajennettava, jotta aineistosta pystytään keräämään tarvittava määrä teknistä 
tietoa. Tekniset tiedot elävät aineiston migraation aikana.  

ElkaD ja Kunda-hankkeissa päädyttiin tiettyihin, rajattuihin ratkaisuihin. Kummassakin metatie-
tomäärittelyssä edettiin projektin määräämän aikataulun mukaisesti kun samanaikaisesti sekä 
kansalliset ja kansainväliset mallit menivät vauhdilla eteenpäin. Hankkeiden aikana ovat uusiu-
tuneet mm. JHS 143, Dublin Core, Premis ja MoReq. Kummankin hankkeen aikana luodut jär-
jestelmät ovat sellaisia, että niissä olevat tiedot voidaan joustavasti siirtää seuraavaan malliin 
tai järjestelmään. Sähköinen aineisto sisältää ne metatiedot, joita minimissään tarvitaan siihen, 
että asiakirjojen alkuperäisyys ja eheys voidaan todentaa.  

Metatietojen osalta keskeistä on päästä kansainvälisesti yhtenäiseen käytäntöön perusmetatie-
doista, jotka koskevat niin arkistoja, kirjastoja kuin museoitakin. Positiivisena ilmiönä tällä saral-
la on yhteispohjoismainen näkemys siitä, että pitkäaikaissäilytyksessä ja arkistopalvelussa käy-
tetyt metatiedot ovat EAD, EAC, Mets ja Premis lisättynä Moreq2 vaatimuksilla. Tässä otetaan 
ensimmäisiä askelia kohti Euroopan mittakaavassa tapahtuvaa aineistohakua, joka kattaisi 
kaikki unionin alueella olevat arkistot, kirjastot ja museot. Vasta tällainen ratkaisu antaisi pohjaa 
oikeasti yhteiseurooppalaisen tietoyhteiskunnan rakentamiseen.  

4.3.5 Formaatit ja mediat 
MTR:llä on siis kolmenlaisia formaatteja: alkuperäisiä, säilytysversioita ja jakeluversioita. Alku-
peräisformaatit ovat SIP-paketteihin sisältyviä tiedostomuotoja, riippumatta siitä ovatko ne oi-
keasti alkuperäisiä koko prosessi huomioiden. Tällä tarkoitetaan sitä, että arkiston kannalta 
PDF/A on arkisto-originaali, word tai excel-tiedosto vain lisäksi säilytettävä natiiviformaattinen 
presentaatio.  

Elkan osalta alkuperäisformaatit ovat liikkuvan kuvan MPEG-2 AVI- ja äänen Broadcast Wave-
formaatteja, tosin myös alkuperäiset analogiset nauhat ovat vielä Elkassa, mutta niiden käyttö-
aika on enää rajallinen. Käyttökopiot taas ovat MPEG-1 ja MP3-muodoissa. Tuleva videon ja-
keluformaatti on Flash, joka on tällähetkellä selvästin laajimmalle levinnyt videosoitin. 

Alkuperäiset dokumentit Pieksämäen arkistoissa ovat taas paperidokumentteja, joita säilyte-
tään kaupungin eri arkistoissa. Paperidokumentit on skannattu tai kuvattu digikameralla ja 
muunnettu paikallises-ti PDF-tiedostoiksi, jotka siirretään tallennuskeskukseen ja tallennetaan 
nauhoille. Jos PDF:t ovat liian suuria käytettäviksi jakeluversioina, tehdään tiedos-toista pie-
nempiä jakamalla niitä osiin tai pienentä-mällä resoluutiota. Aton projektin tavoitteena on muut-
taa edustava määrä PDF-tiedostoja PDF/A-muotoon. 

Tiedostoja täytyy ottaa vastaan sellaisina kuin ne on luotu: esim. taulukkolaskentatiedostot täy-
tyy yleensä säilyttää alkuperäisinä vaikka esityksestä olisikin luotu PDF, koska toiminnallisuu-
den säilyttäminen edellyttää, että taulukosta voidaan selvittää laskukaavat. Myös muut alkupe-
räistiedot, kuten word-dokumentit voidaan tarvittaessa säilyttää. Pelkkää tekstiä sisältävistä 
asiakirjoista riittänee kuitenkin merkkipohjainen tai rakenteinen, semanttisesti eheä dokumentti, 
kuten Sähke-normissakin esitetään. Alkuperäistiedostoja säilytetään ainakin niin kauan kuin on 
sovelluksia, jotka pystyvät avaamaan ne joko emuloimalla tai konvertoimalla. Alkuperäiskappa-
leita saatetaan myös tarvita tulevaisuudessa, jos migraatioprosessissa törmätään ongelmiin. 
Peräkkäisten migraatioiden jälkeen on saatettu menettää informaatiota, jolloin mahdollisuus 
löytää tai rakentaa migraatiotyökalu alkuperäisformaatista ajanmukaiseen sovellukseen voi 
osoittautua hyödylliseksi vaihtoehdoksi. 
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4.3.5.1 Formaatit 
Arkiston alkuperäiskappaleet: 
Tallennuskeskus ottaa vastaan seuraavia arkistoformaatteja. 

Liikkuva kuva: 

AVI (MPEG-2, Pinnacle codec) 50 tai 25 Mbit/s 

M2V (MPEG-2, Pinnacle codec) 25 Mbit/s (ei ääntä, digitoidut kaitafilmit) 

Seuraavaksi siirrytään: MXF, joka sisältää Motion JPEG 2000, pakkaamattomana tai häviölli-
sesti pakattuna  

Ääni: 

BWF (Broadcast wave) 48 kHz 24-bittinen PCM tai parempi 

Valokuvat ja diat: 

Resoluutio 300 dpi/ A4 → 

TIFF 

JPEG (korkealaatuinen) 

Seuraavaksi käyttöön tuleva formaatti: JPEG 2000 (häviötön) 

Digitoidut paperidokumentit: 

Skannaus ja digitointi → 200 dpi väri tai mustavalko 

TIFF (tekniset piirustukset) 

PDF 1.4 → 

PDF/A (ISO 19500 a & b) 

OCR ja muut tekstitiedostot: ASCII tai Unicode 

Alkujaan digitaaliset paperidokumentit: 

PDF 1.4 → 

PDF/A (ISO 19500 a & b) 

OCR ja muut tekstitiedostot: ASCII tai Unicode 

Arkiston alkuperäiskappaleen ohella pyritään tallentamaan aineisto natiiviformaatissa, kuten 
Open Document Format tai MS Office. 

Alkuperäiskappaleen autenttisuuden todentamiseksi off-line-nauhat tulevat olemaan WORM 
nauhoja, kunhan ne konvertoidaan LTO4:ksi. On myös mahdollista käyttää Blu-ray WORM le-
vyjä. Tiedostoille erikseen laskettua tarkistussummaa ja sähköistä allekirjoitusta on harkittu, 
mutta tämä teknologia saattaa tuottaa vaikeuksia erityisesti suurten tiedostojen suhteen. 

Kun alkuperäiskappaleiden skannaukseen käytetään digikameraa, kuvista tehtyjen PDF-
tiedostojen lisäksi tallennetaan nauhalle myös TIFF tai JPEG tiedostot, jos mahdollista. 
 
Tietokannat: 

ISO-SQL tietokanta 

XML-tiedostot 
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Jakeluversiot 
Liikkuva kuva: 

MPEG-1 

Käyttöön tuleva formaatti: Flash video 

Ääni: 

MP3 96 Kbit/s 

Digitoidut paperidokumentit: 

PDF 1.4 → (resoluutiota voidaan pienentää) 

PDF/A (ISO 19500 a & b) 

OCR ja muut tekstitiedostot: ASCII tai Unicode 

Alkujaan digitaaliset paperidokumentit: 

PDF 1.4 → 

PDF/A (ISO 19500 a & b) 

OCR ja muut tekstitiedostot: ASCII tai Unicode 

Valokuvat ja diat: 

Resoluutio 72 dpi → 

JPEG 

Seuraavaksi: JPEG 2000 (häviöllinen) 

4.3.6 Mediat 
Ensisijaisena mediana kaikki julkisesti saatavilla oleva materiaali säilytetään levyllä. Kuitukana-
va–SCSI levyjä käytetään nopeisiin vasteaikoihin, kuten tietokantoihin, Serial-ATA levyjä käyte-
tään sisältöjen säilyttämiseksi. Tällä hetkellä Tallennusjärjestelmä on IBM DS 4500 (ensimmäi-
set osat joulukuulta 2003) Tivoli-ohjelmistolla.  

Kun Dark Archive käynnistetään omana, pääasiassa nauhoille perustuvana kokonaisuutenaan, 
tarvitaan uusi vastaava systeemi on-line-palvelua varten. Vanhaa järjestelmää voidaan käyttää 
Dark Archivessa muutamia vuosia niiltä osin kuin 24/7 tuki ei ole tarpeellinen. Tavoitteena on 
löytää seuraavan sukupolven arkistohardwarea varten muuta kuin enterprise-luokan teknologi-
aa; samoin etsitään IBM Tivolin sijaan open source ratkaisuja.  

Lähes on-line ja off-line säilytyskapasiteettina LTO on tällä hetkellä pääasiallinen media. Arkisto 
on testannut myös blu-ray tekniikkaa ja havainnut sen soveltuvaksi tiettyihin tarkoituksiin. Nau-
hojen ja optisen levyn datamäärien välinen kuilu on edelleen huomattava. Siinä missä LTO 4:lle 
mahtuu 800 gigabittiä dataa, sopii sitä Blu-raylle vain 50. Kehityspolku Blu-raylla on ilmoitettu 
pysähtyvän 200 gigabittiin, kun taas LTO 6 on suunniteltu kapasiteetiltaan 3,2 terabittiseksi. Sil-
tikin blu-ray on edelleen kaikkein lupaavinta optista teknologiaa. Plasmon on yhteistyössä So-
nyn kanssa kehittänyt Blu-ray-pohjaisen median omassa kasettiformaatissaan, mutta kustan-
nustehokkuuteen kykenevät ilmeisesti vain kuluttajaformaatteja hyödyntävät ratkaisut. Toden-
näköistä on, että seuraavassa projektissa tai kehitysvaiheessa tullaan arkiston alkuperäisme-
diana LTO nauhojen rinnalla käyttämään blu-ray kuluttajateknologiaan perustuvaa ratkaisua 
yhdistettynä arkistolaatuiseen mediaan (kuten MAM-A). 

MAID (Massive Array of Inactive Disks) voi olla eräs vaihtoehto Dark Archivea ajatellen. Tämä 
teknologia ei ole vielä yleistynyt, ja ongelmana on, ettei tallennusympäristöön tarkoitettujen le-
vyjen ole suunniteltu olevan pysähtyneenä, vaan niiden tarkoitus on pyöriä jatkuvasti. Tämän 
teknologian hyödyt liittyvätkin enemmän sähkönkulutukseen kuin toiminnallisuuteen. Kuitenkin 
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MAID arkisto voi olla vaihtoehto nauhalle, erityisesti jos siinä voidaan hyödyntää edullisia kulut-
tajalevyjä. MAID konsepti lähtee myös levyjen pidemmästä käyttöiästä, jolla voidaan säästää 
rahaa, levyjen käyttöiän arvellaan kaksinkertaistuvan. 

Arkiston alkuperäiskappaleen autenttisuuden varmistamiseksi off-line-nauhat muutetaan 
WORM nauhoiksi, kun ne seuraavassa mediamuutoksessa konvertoidaan LTO2:lta LTO4:ään. 
Aton-projektit on tutkinut myös mahdollisuutta käyttää Blu-ray WORM levyjä, mutta niiden nau-
haa pienempi kapasiteetti tekee niistä kalliimpia ja vain osaan tallennustoimintaa sopivia. Tar-
kistussummaa ja sähköistä allekirjoitusta on projektissa harkittu, mutta tämä teknologia saattaa 
tuottaa vaikeuksia erityisesti suurten tiedostojen suhteen. Lisäksi niiden nyt käytössä ollutta 
teknologiaa on pystytty avaamaan. Tallennuspolitiikkana arkistosisältöjen varmistamiseksi on 
kuitenkin käyttää eri medioita ja hajautettua sijaintia informaation säilyttämisessä. Tällä hetkellä 
kaikki data säilytetään vähintään kahtena kopiona nauhoilla ja eri sijaintipaikoissa (Mikpoli, El-
ka, MKS), mutta tarvetta on laatia kolmannet kopiot ja mielellään eri hallintajärjestelmälle kuin 
Tivoli ja eri nauhaformaatille kuin LTO 4.  

4.3.7 Tietoturva ja käyttäjähallinta 
Arkiston tietoturva on olennainen osa sähköistä arkistointia ja se liittyy kiinteästi migraatiostra-
tegiaan. Sähköisen arkistoaineiston pitkäaikainen ja pysyvä tallentaminen edellyttää jo arkis-
toinnin periaatteiden mukaisesti aineiston eheyden ja aitouden varmentamista. Sen lisäksi tarvi-
taan tietoturvan tarkka riskien kartoittaminen, kuvauksen laatiminen ja sen seurannan kehitys-
suunnitelma, sekä niiden auditointi. Tärkeää tässä yhteydessä on ollut jatkuva osallistuminen 
sähköisen arkistoinnin kehittämisen foorumeihin ja kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien 
kehittäminen ja ylläpitäminen tätä kautta. Auditoinnin tavoitteena tietoturvan osalta oli saada ai-
kaan kansainvälisesti uskottava arviointi arkiston tietoturvan tasosta. 

Arkiston tietoturva ja käytettävyys ovat usein ristiriitaisia tavoitteita. Arkistosovelluksien kehit-
tämisen pohjaksi tarvittiin määrittelyjä, joita tehtäessä oli tarpeen tutkia myös käyttäjähallinnan 
mahdollisuuksia. Tähän liittyvää työtä oli tehty projektikohtaisesti aikaisemmissa hankkeissa, 
mutta Atonissa tavoitteena oli yleisempi ratkaisu, jolla kaiken arkistoaineiston rajoitusten ja sen 
käyttäjien käyttöoikeuksien kokonaisuus voidaan hallita. 

Sovellusten ja käyttäjähallinnan projektiosuuden tavoitteena oli luoda mallit, jolla luvanvaraisten 
aineistojen käyttö on mahdollista käyttäjän oikeuksien tarkistamisella sekä aineiston sisäisen 
metatietosisällön perusteella. Tästä käynnistettiin yhteistyössä CSC:n kanssa Haka-pilotti, jos-
sa kehitettiin edelleen Elkad-hankkeessa tehtyä perustyötä. 

4.3.8 Migraation halllintaprosessi 
Tallennuskeskuksen tallennus- ja migraatioprosessia on kehitetty projektissa ja siitä on tuotettu 
toimintamalli, joka voidaan ottaa käyttöön kun merkittäviä määriä migroitavia aineistoja tulee 
tehtäväksi. 

Kaikilla sisällöillä on oltava paikkansa pitävä ja riittävä metadata RDF-skeeman mukaisena ar-
kistosovellusten käytettävissä. Tällä hetkellä käytetään Profiumin Metadata Serveriä kaikissa 
metadatahakuun perustuvissa sovelluksissa. Varmennuksena toimii mahdollisuus ottaa kaikki 
RDF:t, mukaan lukien paikkatieto, ja siirtää tämä informaatio uuteen RDF-hallintaohjelmistoon. 
Projekti on tutkinut hieman open source tuotteita, kuten Jenaa tai Fedoraa.  

Toinen vaihtoehto on konvertoida RDF-metadata XML-muodossa X-Archiveen, mutta tämä 
tuottaa merkittäviä rajoituksia hakumahdollisuuksiin Metadata Serveriin verrattuna. Tallennus-
keskuksessa X-Archivea voidaan käyttää erityistarkoituksiin, kuten terveydenhuollon aineisto-
jen tallentamiseen. 

Median ja formaattien tueksi on kehitteillä tietokanta. Kunkin sähköisen arkiston käyttämän for-
maatin, median ja ohjelmiston status ja tuki voidaan tarkastaa tästä tietokannasta. Tietokanta 
voi hyödyntää julkista tietoa, jota on kerätty ja kerätään projekteissa kuten Pronom. 
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Tarvittaessa kaikkiin tietyllä ohjelmistoversiolla tai vanhentuvalla formaatilla luotuihin sisältöihin 
voidaan tehdä hakuja käyttämällä metadatakenttiä ja konvertointiprosessi voidaan suunnitella 
kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Prosessin tulisi olla automaattinen ja laatu varmistetaan 
joko otannalla tai jos työn rahoitus on kunnossa, koko aineiston tarkistuksella. Laadunvarmis-
tukseen kuuluu oleellisena osana myös prosessin varmistaminen niin että prosessin tuloksia 
voidaan testata riittävästi ennen kuin varsinainen migraatioprosessi aloitetaan. Prosessin kan-
nalta oleellista olisi että muunnettava aineisto olisi valmiiksi mahdollisimman tasalaatuista.  

 

Migraatioprosessi on kuvattu tässä kaaviossa. Aineiston keruu tapahtuu teknisiin meta-
tietoihin kohdistuvan kyselyn perusteella, jaetaan oikeisiin konversioprosesseihin, kerä-
tään prosessista syntyneet metatiedot ja lisätään ne aineistoa koskeviin metatietoihin 
sekä tallennetaan uusi versio arkistoon. Prosessi tarvitaan erikseen jakeluversioille ja 
pitkäaikaissäilytysversioille.(Piirros ja toimintamalli Jussi Juvén.) 

. 

4.3.9 Dokumentointi 
Säilytysprosessiin sisältyy prosessin dokumentoiminen, jotka toimivat perustana ISO-9000 
tyyppisiä menetelmille, jotka ovat seuraavia kehitysaskeleita. Kuten aiemmin on tuotu esiin, tal-
lennuskeskus luottaa enemmän WORM mediaan (voidaan kirjoittaa vain kerran) ja moninker-
taisiin kopioihin, kuin sähköisiin allekirjoituksiin. Osaa perinteisistä arkistoinnin metodeista voi-
daan hyödyntää myös sähköisellä aikakaudella. Laboratoriossa suoritettavien paperin testaus-
ten sijaan asiakirjan autenttisuus ja aikamääre voidaan varmistaa alkuperäisen tiedoston luo-
misen formaatin ja teknisen ympäristön perusteella. 

4.4 Koulutus 
Projektissa kehitetyillä ja testatuilla teknisillä ratkaisuilla on ollut merkittävä vaikutus koulutussi-
sältöihin. Erityisesti hankkeessa selvitettiin, tutkittiin ja kehitettiin ylemmän AMK-tutkinnon Säh-
köinen asiointi ja arkistointi, joka alkaa tammikuussa 2008, koulutuksen sisältöä. 
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5 Arviointi 
Projektin arvioinnin tarkoitus on varmistaa projektin onnistuminen sekä kehitettyjen menetelmi-
en laatu ja toimintamallin toimivuus. 

5.1 Projektin ennakkoarviointi 
Arviointisuunnitelmassa projektin arviointi jaettiin kolmeen osaan, jotka ovat projektinhallinnan 
arviointi, projektin vaikuttavuuden arviointi ja projektissa kehitettyjen menetelmien laadun ja 
toimivuuden ulkopuolinen arviointi. 

5.2 Toiminnan arviointi 
Toiminnan arvioinnilla tarkoitetaan projektin toteutukseen liittyviä seikkoja, missä keskeistä on 
projektin hallinta. Projektin hallinnan arviointi tapahtui seuraavien tekijöiden kautta: 

• hankkeen kriittiset tekijät 

• budjetti-, rahoitus ja aikataulusuunnitelma 

• toimintasuunnitelman toteutuminen 

Projektin toteutuksessa opittiin resurssien hankkimisen vaikeutta, kun tehtävät ovat riittävän 
vaativia. Myös projektissa läpikäytävän kansainvälisen aineiston laajuus oli jossain määrin yllät-
tävää. Aihealueen tutkimuksessa merkittävänä apuna ovat olleet DLM-Forumin, ECPA:n (Eu-
ropean Commission on Preservation and Access) ja alan yhdistysten jäsenyydet, joiden kautta 
on päästy kiinni kansainvälisiin tietoresursseihin.  

5.3 Projektin loppuarviointi 
Projektin loppuarvioinnilla tarkoitetaan projektin vaikutusten arviointia, sekä ulkopuolista projek-
tissa kehitettyjen menetelmien laadun ja toimivuuden arviointia. 

Arviointisuunnitelman mukaisesti projektin vaikutuksia arvioidaan seuraavien arviointi kysymys-
ten perusteella: 

• Onko MAMK:n opetuksen tietotaito kehittynyt hankkeen aikana 

• Onko MAMK:n ja Mikkelin arkisto/kirjastotoimijoiden arkisto-osaaminen ja sähköisen ar-
kistoinnin tietotaito kehittynyt hankkeen aikana? 

• Onko MAMK:n ja Mikkelin arkisto/kirjastotoimijoiden kansainväliset yhteydet laajentu-
neet? 

• Tunnetaanko MAMK luotettavana sähköisenä arkistona (Trusted Digital Repository) 
kansallisesti ja kansainvälisesti 

MAMK:n opetuksen tietotaidon voidaan katsoa kehittyneen projektin ansiosta mm. siten, että 
Sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin erikoistumisopinnoissa on hyödynnetty projektissa tuo-
tettuja aineistoja luentomateriaaleina, samoin kuin projektin työntekijöiden tietotaitoa. Projektin 
tuloksia hyödynnetään niin ikään tammikuussa 2008 alkavissa Sähköisen asioinnin ja arkis-
toinnin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa. Projektissa työskennel-
leet henkilöt ovat myös levittäneet tietotaitoaan muille toimijoille luennoimalla erinäisissä semi-
naareissa ja koulutustapahtumissa (Archiving 2007, Management Events, Liikearkistopäivät, 
Kunnallisarkistoyhdistyksen tilaisuudet, Helsingin kaupunginarkisto, Maakunta-arkisto, Efeko 
jne.) 

Arkisto-osaaminen ja sähköisen arkistoinnin tietotaito on kehittynyt sekä MAMK:n sisällä, että 
Mikkelin muiden alan toimijoiden, kuten kaupunginarkiston ja Elkan työntekijöiden keskuudes-
sa, näiden tahojen kanssa tehdyn yhteistyön myötä. 
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Aktiivinen osallistuminen alan kansainvälisiin tapahtumiin on lisännyt myös MAMK:n ja muiden 
Mikkelin toimijoiden kansainvälisiä yhteyksiä. 

Viimeisen kohdan osalta on edelleen tarvetta lisäpanostuksiin. Luotettavan sähköisen arkiston 
perustamiseen tähtäävä työ on edennyt hyvin, mutta vielä ei voida väittää Mikkelin olevan sel-
laisena tunnettu. Edelliseen kohtaan liittyen on tehtyä kehitystyötä kuitenkin tehty tunnetuksi 
varsin onnistuneesti ja kansainvälisten kontaktien myötä on Mikkeli jo osin profiloitunutkin alan 
toimijaksi ja kiinnostavaksi yhteistyökumppaniksi. 

Projektissa ja sitä edeltäneissä hankkeissa kehitettyjen menetelmien laadun ja toimivuuden ul-
kopuolisen arvioinnin toteutti tutkija Hugo Quisbert Ruotsin LDB-Centrumista Bodenista, joka 
perehtyi viikon ajan tallennuskeskuksen ratkaisuihin Mikkelissä marraskuussa 2007. Paitsi 
Atonissa kehitetyt ratkaisut, oli arvioinnin kohteena myös Mamk:ssa toteutettu sähköisen arkis-
toinnin ja pitkäaikaissäilytyksen kehitystyö kokonaisuutena. 
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6 Projektin kontaktit ja tiedottaminen 
Keskeistä sähköisen arkistoinnin teknisen osaamisen kehittämisessä on yhteyden pito alan 
toimijoihin kotimaassa ja kansallisesti. Selvitettäessä sähköisen arkistoinnin teknisiä kysymyk-
siä on tiedon vaihto ja tiedotus tehdyn tuon tuloksista täysin olennaista ja siksi tähän on Aton-
projektissa kiinnitetty erityistä huomiota. 

6.1 Tiedottaminen 
Archiving-konferenssista on tullut mikkeliläisille perinne, missä ammattikorkeakoulun edustajat 
ovat olleet mukana ensimmäisestä konferenssista vuonna 2004 lähtien. Aton-projektin pohjalta 
lähettivät Osmo Palonen ja Mårten Stenius esitykset myös vuoden 2008 Archiving-
konferenssiin. 

Projektin tiedottamiseen liittyen osallistuttiin syyskuussa 2007 Jyväskylän Paviljongissa järjes-
tetyille Finngraf-messuille. Sinänsä projektin toimialue ei yleiselle medialle ole erityisen kiinnos-
tava. Sen sijaan esimerkiksi arkistolehti Failissa asiasta on kerrottu useasti. Myös tiedetoimitta-
jien vierailu kesällä 2007 tuotti yleisölle tietoa mm. Tekniikka ja Talous -lehden välityksellä. Pro-
jektin ja Mikkelin arkisto/kirjastokokonaisuuden toiminnan tiedottamisessa merkittäviä ovat ol-
leet myös useat koti- ja ulkomaiset vierailut. Viron ja Ruotsin suuntaan tehtävä yhteistyö on jo 
vakiintunut.  

6.2 Yhteydet alan toimijoihin  
Projektin tuloksiin lukeutuvat luodut kansainväliset yhteydet, jotka ovat johtamassa toimintaan 
eli valmisteltavana on ollut kolme EU:n puiteohjelmahanketta: Smarc, Institute of Records ja tie-
tokantahanke. Lisäksi Mikkelin ammattikorkeakoululla on edustaja vuoden 2006 lopulla asete-
tussa OAIS-käännöstyöryhmässä. 

Tietokanta-asiantuntija Mirja Loponen on toiminut vuodesta 2006 lähtien Kunnallisarkistoyhdis-
tyksen puheenjohtajana ja projektipäällikkö Osmo Palonen on vuoden 2007 alusta Liikearkisto-
yhdistyksen neljä kertaa vuodessa ilmestyvän aikakauslehti Failin päätoimittajana ja Liikearkis-
toyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Projektin henkilökuntaa on osallistunut lähes kaikkiin koti-
maisiin arkistoalan tapahtumiin ja Pohjoismaisille Arkistopäiville kesällä 2006. 
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7 Johtopäätökset 
Arkistoa on useimmiten pidetty joko historiantutkimuksen resurssina tai viranomaisten päätös-
asiakirjojen säilytyspaikkana, josta ne tarvittaessa voidaan hakea esille. Viimeksi mainittu onkin 
ollut arkiston ensisijainen rooli, arkistoon tallennettua asiakirjaa on pidetty Rooman valtakun-
nasta lähtien todistusvoimaisena, kuten Jaana Kilkki toteaa. (Kilkki 2006) Arkisto on nyt ja tule-
vaisuudessa kuitenkin paljon muutakin kuin viranomaisten vanhojen paperiaineistojen järjes-
telmällisesti täytetty hyllykilometrien sijoitusympäristö.  

Viranomaisarkistosta on täällä Suomessakin tulossa merkittävä tietoresurssi, jonka kehittämi-
nen on keskeinen osa uutta, sähköisiin palveluihin perustuvaa ns. tietoyhteiskuntaa: arkisto on 
lähes reaaliaikainen tiedonvälityskanava, joka kerää tiedon hallinnon eri aloilta ja välittää sen 
edelleen sitä tarvitseville, kuten Markku Nenonen toteaa (Faili 1/2007) Tämä ajatus muuttaa 
ratkaisevasti arkiston toimintaperiaatteita. Kun valtionhallinnossa on tähän asti odotettu 40 
vuotta, ennen kuin aineisto on siirretty arkistolaitokseen kaikkien käytettäväksi, lyhenisi siirtoai-
ka tässä toimintamallissa 40 sekuntiin siitä kun asiakirja on lopullisessa muodossaan syntynyt. 
Sama ajatus on käytössä myös Suomen kansallisen potilastietoarkiston toteutuksessa. Uusi 
arkiston paradigma tai perusajatus ei ole toki suomalainen innovaatio, globalisaatio on tarttunut 
myös arkistoon, Nenosen kuvaama tilanne on ollut tavoitteena myös esimerkiksi Ison Britanni-
an hallinnon modernisaatiossa.(Brown 2003)  

Sähköinen arkisto on ehkä suurin mullistus mitä modernin ajan arkisto on kokenut. Arkisto 
muuttuu avoimeksi paitsi viranomaisille myös heidän asiakkailleen, eikä arkisto enää tarkoita 
vain asiakirjoja perinteisessä muodossa vaan myös verkkosivuja, videoita, äänitteitä ja tietoko-
nepelejä. Arkisto on muuttumassa teknisesti niin paljon, että on seurattava hyvin tarkasti, miten 
muutos tapahtuu. Teknisillä syillä ei voida perustella heikennyksiä aineiston säilyvyyteen tai 
sen sisällön eheyden säilyttämiseen. Sähköisen arkistonkin pitää edelleen olla se arkisto, jossa 
aineisto pysyy todistusvoimaisena ja kiistattomana ja väärentämättömänä olipa kyseessä sitten 
valtion, kunnan tai yrityksen aineistot.  

Toisaalta on avattava katseet myös uusille ajattelutavoille, kaiken ei suinkaan tarvitse olla ana-
logiaa analogisen arkiston toimintatavoista. Suuriin kehitysmahdollisuuksiin kuuluu edelleen 
mahdollisuus mennä arkistoon menemättä arkistoon eikä tämän virtuaalisen tutkijanhuoneen 
periaatteen toteuttaminen saa jäädä tällä hetkellä voimassa olevista säädöksistä kiinni. Toisaal-
ta on edelleen pidettävä kiinni rajoitetusta käytöstä silloin, kun se on perusteltua. Tämän projek-
tin aikana esille on tullut termi Dark Archive, eli käytöltään rajoitettu arkisto tai arkisto, johon si-
joitetaan aineisto pelkästään säilytystarkoituksessa. Uusia ajatuksia syntyy myös teknisistä läh-
tökohdista. tekniikassa toinen perinteisestä ajattelutavasta poikkeava termi on MAID, eli tarvit-
taessa käynnistettävä kiintolevy-yksikkö.  

Projektin aikana kerätty tieto on voimakkaasti vaikuttanut niihin ajatuksiin, jotka meillä Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa on sähköisestä arkistoinnista ollut. Erityisen korvaamatonta on tässä 
ollut kansainvälisten yhteyksien hankkiminen ja niistä saatu kokemus, oppi ja ymmärrys, joiden 
tuloksena on sitten päädytty ns. Mikkelin Mallin evoluutioversioon, joka edellä luvussa 3 esitel-
lään projektissa kehitettynä toimintatapana. 

Mikkelin ensimmäisessä sähköisen arkistoinnin asiakasprojektissa ElkaD:ssä, jouduttiin kehit-
tämään malli, joka toteuttaa sähköisen arkiston keskeiset periaatteet, kuten OAIS mallin, mutta 
tuottaa myös ratkaisun jakeluun. Samalla tavoin Kunda-hankkeessa on jouduttu tuottamaan 
erillisiä kevyempiä jakeluversioita aineistoista ja tallennettu suuret aineistot erikseen. Kuitenkin 
vasta termi Dark Archive tuotti ajatuksen, jossa erotetaan arkistoaineiston käyttö ja säilyttämi-
nen toisistaan. Projektissa kehitetyssä mallissa seurataan brittiläistä mallia, jossa lähtökohtana 
on, että palveluja tuottavia yksiköitä on kaksi toisensa tarvittaessa korvaavaa ja kolmas on ns. 
Dark Archive. Mikkeliläisessä mallissa tätä varmasti kehitetään vielä eteenpäin, koska digitointi-
toiminnan laajentuessa lähitallennustilaa tarvitaan digitointitoiminnan läheisyyteen ja 24/7 pal-
velu vaatii toisenlaisen varmistusympäristön, joka täyttää mm. VAHTI-määräykset kaikissa olo-
suhteissa.  
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Sähköinen säilyttäminen on erittäin haasteellista työtä ja tulevaisuutta on tunnetusti vaikea en-
nustaa. Keskeistä on, ettei sähköisessä ympäristössä tehdä sellaisia virheitä, jotka estävät ko-
konaisten aikakausien tietyntyyppisten materiaalien käytön. Aikalaisnäkökulmasta katsoen näin 
on jo tapahtunut esimerkiksi 1990-luvun kirjeenvaihdolle sen siirryttyä nyt jo kadonneisiin säh-
köposteihin, mutta onneksi historiallisesta perspektiivistä puutteet ovat vielä pieniä. Keskeisintä 
kuitenkin on, että eurooppalaisen ihmisen toiminnasta jäisi riittävästi jälkiä tulevaisuudessa työ-
tään tekeville tutkijoille – ja myös meille lyhyemmällä perspektiivillä toimiville. Erityisen hienoa 
on ollut nähdä, kuinka arkistoaineisto kiinnostaa esimerkiksi Ylen Elävässä arkistossa. Sen kal-
taisten toimintojen kopioiminen on tärkeää samalla huolehtien siitä että aineistot ovat kaikkien 
käytettävissä. 

Tämä esipuhe on sijoitettu projektiraportin viimeiseksi osaksi, koska projektin kannalta ensisi-
jaista on sen toiminnan esittely. Samalla kiitämme tämän raportin toteuttamisessa apuaan an-
tanutta niin Mamkin kuin Elkankin henkilökuntaa ja kaikkia muita tähän projektiin osallistuneita. 
Erityiskiitokset annamme nyt lehtiyhtiön arkistoista huolehtivalle Sari Järnille. Loppuraportti it-
sessään on pyritty rajoittamaan kohtuullisen mittaiseksi, mutta sen liiteaineisto on sitäkin katta-
vampi. 

 

Mikkelissä 31.12. 2007 

 

 

Osmo Palonen     Heikki Sirviö 
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8 Summary 
Mikkeli University of Applied Sciences made a two-year project ATON to improve and extend 
the universities and its partners knowledge in migration and digital preservation. The goals for 
the project were to document current procedures of digital repository and define the guidelines 
for the future. As a result the preservation and migration strategy was published in the end of 
2007. 

Beside the R&D projects MiUAS has been providing a digital repository as service since 2004 
and has customers from private companies and archives. Using enterprise-type of SAN storage 
is not cost-effective, if the amount of data is small. The approach in Mikkeli is to get data 
enough from various sources to gain the critical mass and be competitive in the open market as 
well as provide services that memory organisations can afford. The contents are various, the 
most disk space today is reserved for the medical sector. On tape there is lot of material in the 
historical archive. 

The preservation andmigration stategy is based on the overall approach in the repository. The 
historical archive is based on OAIS model; however there are some variations:  

1. Based on the reports in the archive community the native format of content is also 
stored. It can be considered as permanent SIP version or as an appendix to the 
content sent in SIP package. 

2. The AIP’s are in formats accepted in the policy of the repository. Those formats ha-
ve to carry enough data for migration and to create DIP’s of the future. The accepted 
formats should be sustainable and are estimated to last 10-30 years, as example 
PDF/A and Broadcast Wave. ISO standards are preferred. 

3. There are separate DIP’s generated from AIP’s to provide fast and up-to-date ser-
vice for the users. These DIP’s have lower resolution and are based on widely used 
industry standards. The life-cycle of the DIP-versions of the content is shorter than 
AIP’s, in some cases only a couple of years. Examples of these are MP3, Flash 
video and low res PDF. 

4. The AIP’s will be in the separate storage system, the RDF-based metadata is com-
mon for all presentations. Before the new storage now under planning is available, 
the AIP’s from the historical archives are on tape in two different locations. 

Since it’s short history, there has not been a big demand of migration until now. The repository 
policy is that every LTO tape have to be checked once in 2,5 years. The plan to move the con-
tents to a new tape format is between 5 to 7,5 years. The decision will be made, when the 
LTO4 drives, which can read LTO2-4 tapes will lose the support. In keeping authenticity and in-
tegrity of the contents on tape it is important to recognise possible main problems in both ap-
proaches:  

o in copying to new format some data can be lost or  

o  when keeping the existing tape the condition check-up might not always find all possible 
faults 

The solution created in ATON project is to have the contents in more than one format and use 
WORM-media. Two copies in the same media and format is not enough, at least one additional 
copy in another media is needed. It was studied if the authenticity and integrity of the contents 
can be improved by using digital signatures or complex checksums, but the results were not 
promising. The digital signatures may be used in contents with limited life cycle as in the medi-
cal sector, but both two technologies are too complicated in the long term digital preservation.  

Migration between the formats was tested in the project by collecting all contents of certain type 
and dropped those into a patch process. The new versions of the contents are then automati-
cally ingested again into the archive and complete process is documented into the metadata. 
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The project studied the model structure of the Mikkeli Trusted Repository. In the City of Mikkeli 
there are Central Archives of Finnish Business Records, Digitisation Centre of National Library 
and Provincial Archives of Mikkeli (Department of National Archiving Service) that all need digi-
tal repository services. MiUAS and National Library are planning to start industrial scale digiti-
sation. The local grid model developed in the project is designed for the local cooperation. The 
grid consists of a fast fibre optics network and four main nodes: two nodes close to digitisation 
storages and service infrastructures and one that is a mirror of those two and one separate 
dark archive. The next step is long distance replication that can be realised in cooperation be-
tween European countries. 
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9 Lähteet 
Projekti on toiminnassaan pyrkinyt tutustumaan keskeisiin alan lähteisiin, joissa esitetyillä aja-
tuksilla on ollut tavalla tai toisella vaikutuksensa projektin tuloksiin. Projektiraportin kaltaisessa 
dokumentissa lähteitä ei ole kuitenkaan merkitty viitteistyksellä, koska kyseessä ei ole varsinai-
nen tutkimusaineisto ja moniin johtopäätöksiin on päädytty usean lähteen perusteella. Tässä 
luettelossa esitellään paperi julkaisuja internet-lähteitä ja sähköisiä dokumentteja. Lopussa on 
projektin käyttämien verkkosivustojen luettelo. Mikään näistä ei toki voi olla täydellinen. 

Archiving 2004 – 2007 konferenssiraportit, Society for Imaging Science & Technology (USA) 

Arkistolaitos: Vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) määritykset (2006) 

Borglund, Erik: A predictive Model for Attaining Quality in Recordkeeping, Licenciate Thesis, 
Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand (2006) 

Brown, Adrian: Preserving the digital heritage: building a digital archive for UK Government re-
cords UK National Archives, Kew, Richmond, UK (esitelmä Online Information 2003) 

Bradley, Lei, Blackall: Towards an Open Source Repository and Preservation System (Memory 
of the World, UNESCO 2007) http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=24700&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

"DRAMBORA -Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment", March 2007, Digi-
tal Curation Centre (DCC) and DigitalPreservationEurope (DPE) http://www.repositoryaudit.eu/ 

Haynes et al.: Responsibility for digital archiving and long term access to digital data (British Li-
brary 1997) 

ICA Study 16: Electronic Records: A Workbook For Archivists, Committee on current records in 
an electronic environment (April 2005) 

Kilkki, Jaana: Arkisto – muistamisen ja unohtamisen portinvartija 2006 (Artikkeli julkaistu sota-
arkiston sivuilla, eikä sitä enää ole verkossa saatavilla) 

Kristiansson, Göran: Att bevara digitala handlingar Förslag till framtida inriktning (Riksarkivet) 

Linden, Martin, Masters, Parker: Technology Watch Report: The large-scale archival storage of 
digital objects, The British Library, DPC Technology Watch Series Report 04-03, February 2005 

Mellor, Wheatley, Sergeant: Migration on Request, a Practical Technique for Preservation, 
CAMiLEON Project, Edward Boyle Library, The University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United 
Kingdom 2002 

Moore et al. Building Preservation Environments with Data Grid Technology (San diego Super-
computer Centre & NARA Research Prototype Persistent Archive) Konferenssiesitys 2006 

OCLC Digital Archive Preservation Policy and Supporting Documentation Last Revised: 8 Au-
gust 2006, OCLC Online Computer Library Center, Inc. Dublin, Ohio 43017-3395 USA 

Palm, Jonas: The Digital Black Hole (TAPE Project/ Riksarkivet) 

Principles for Acquiring and Licensing Information in Digital Formats University of California Li-
braries Collection Development Committee July, 2006 
http://libraries.universityofcalifornia.edu/cdc/principlesforacquiring.html  

Runardotter, Mari: Information Technology, Archives and Archivists - An Interacting Trinity for 
Long-term Digital Preservation, Luleå University of Technology, Department of Business Ad-
ministration and Social Sciences, Division of Information Systems Sciences, 2007 

Runardotter, Mirijamdotter, Mörtberg: The Question of Responsibility for Long-term Digital Pre-
servation, 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS 2007 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=24700&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=24700&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://libraries.universityofcalifornia.edu/cdc/principlesforacquiring.html
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"Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist (TRAC)", Version 1.0, 
Feb. 2007, Center for Research Libraries and RLG Programs (revised and expanded version of 
The Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories, originally developed by 
RLG-NARA Digital Repository Certification Task Force) 
http://www.crl.edu/content.asp?l1=13&l2=58&l3=162&l4=91 

Tyacke, Sarah: Archives in a Wider World: The Culture and Politics of Archives (Archivaria, vol 
52, 2001) 
 

Sähköiset ja perinteiset lehdet: 

Arkistoviesti 2004-2007 

D-Lib Magazine 2003 – 2007 http://www.dlib.org/  

Liikearkistoyhdistyksen aikakauslehti Faili 2004-2007 
 

Verkkosivustoja 

Australian kansalliskirjasto sähköinen arkisto https://www.nla.gov.au/initiatives/digarch.html  

Britannian kansallisarkisto http://www.nationalarchives.gov.uk/  

Brittiläinen The Arts and Humanities Data Service http://ahds.ac.uk/preservation/index.htm 

Brittistandardi, Emerging Business Continuity Management Standard, verkkosivu, jossa linkki 
ko. standardin hankkimiseen http://www.bs25999.net/  

Delos-projektin sivusto http://www.delos.info/  

Drambora projektin sivusto http://nestor.sub.uni-goettingen.de/nestor_on/index.php?lang=en  

eBank UK sivusto http://www.ukoln.ac.uk/projects/ebank-uk/  

Elinkeinoelämän Keskusarkisto http://www.elka.fi/  

Erpanet projektin sivut http://www.erpanet.org/  

European Commission on Preservation and Access http://www.knaw.nl/ecpa/  

Fedora Open Source sähköisen arkiston kehitysorganisaatio http://www.fedora-commons.org/  

Floridan sähköinen arkisto http://www.fcla.edu/digitalArchive/ , jossa kehitetään Open Source 
arkisto-ohjelmistoa DAITTS http://daitss.fcla.edu/  

Internet Archive http://www.archive.org/index.php  

Juhta http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/juhta/home.nsf/pages/indexfin  

Kanadan Library and Archives Canada http://www.collectionscanada.gc.ca/index-e.html  

Kansainvälinen kirjasto-organisaatioiden yhteenliittymä http://www.ifla.org/index.htm  

Kansallisarkisto http://www.narc.fi 

Kansalliskirjasto http://www.kansalliskirjasto.fi/  

Kansalliskirjaston Mikkelin digitontikeskus, Mikrokuvaus- ja konservointilaitos 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/dimiko/  

Kunnallisarkistoyhdistys http://www.kunnallisarkistoyhdistys.fi/  

LDB-Centrum (LDP Centre) https://ldb.project.ltu.se/  

Liikearkistoyhdistys http://www.liikearkistoyhdistys.fi/index.htm  

http://www.crl.edu/content.asp
http://www.dlib.org/
https://www.nla.gov.au/initiatives/digarch.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://ahds.ac.uk/preservation/index.htm
http://www.bs25999.net/
http://www.delos.info/
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/nestor_on/index.php?lang=en
http://www.ukoln.ac.uk/projects/ebank-uk/
http://www.elka.fi/
http://www.erpanet.org/
http://www.knaw.nl/ecpa/
http://www.fedora-commons.org/
http://www.fcla.edu/digitalArchive/
http://daitss.fcla.edu/
http://www.archive.org/index.php
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/juhta/home.nsf/pages/indexfin
http://www.collectionscanada.gc.ca/index-e.html
http://www.ifla.org/index.htm
http://www.narc.fi/
http://www.kansalliskirjasto.fi/
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/dimiko/
http://www.kunnallisarkistoyhdistys.fi/
https://ldb.project.ltu.se/
http://www.liikearkistoyhdistys.fi/index.htm
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Library of Congressin ylläpitämiä sivustoja: 

o Mets metatietostandardi http://www.loc.gov/standards/mets/mets-home.html  

o Premis metatietostandardi http://www.loc.gov/standards/premis/  

o Sähköinen säilyttäminen http://www.digitalpreservation.gov/  

jossa esimerkiksi Format Descriptions for Moving Images: 

http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/video_fdd.shtml  

Mamk:n Mikpoli sivut http://www.mikpoli.fi/index.asp  

Michael-projektin sivusto http://www.michael-culture.org/en/home  

The National Library of Australia's Preserving Access to Digital Information (PADI) 
http://www.nla.gov.au/padi/index.html  

National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov/  

NARA:n (Yhdysvaltain kansallisarkiston sivut) http://www.archives.gov/   

Nestor-projektin verkkosivut http://www.langzeitarchivierung.de/ , jossa artikkelikokoelma sivul-
la http://nestor.sub.uni-goettingen.de/nestor_on/index.php?lang=en  

OCLC ja RLG sivusto, joka sisältää aineistoa mm. sähköisestä säilyttämisestä ja digitoinnista 
http://www.oclc.org/default.htm  

Open Language Archives Community http://www.language-archives.org/index.html  

Open Society Archives http://www.osa.ceu.hu/  

Phonogrammarchiv, itävaltalainen AV-arkisto http://www.pha.oeaw.ac.at/home_e.htm  

PrestoSpace projektin sivut http://www.prestospace.org/ 

Suomalainen semanttisen webin kehitysorganisaatio Semantic Computing Research Group 
(SeCo) http://www.seco.tkk.fi/ , mm. http://www.yso.fi/onki/yso/ 

TAPE-projektin sivusto http://www.tape-online.net/  

Tieteellisten äänitearkistojen digitointi ja tiedonhallinta 
http://www.uta.fi/laitokset/mustut/digiprojekti/frames.htm 

Viron kansallisarkiston sivut http://www.ra.ee/?topic=25  

World Wide Web Consortium W3C http://www.w3.org/  

Yritysten sivustoja 

http://www.avaintec.com/website/InEnglish/ourcompany/ourcompany_index.html  

http://www.capricorn-tech.com/index.php  

http://www.profium.com/index.php?id=438  

http://www-03.ibm.com/systems/storage/index.html?cm_re=masthead-_-products-_-stg-
allstorage  

http://www.loc.gov/standards/mets/mets-home.html
http://www.loc.gov/standards/premis/
http://www.digitalpreservation.gov/
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/video_fdd.shtml
http://www.mikpoli.fi/index.asp
http://www.michael-culture.org/en/home
http://www.nla.gov.au/padi/index.html
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.archives.gov/
http://www.langzeitarchivierung.de/
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/nestor_on/index.php?lang=en
http://www.oclc.org/default.htm
http://www.language-archives.org/index.html
http://www.osa.ceu.hu/
http://www.pha.oeaw.ac.at/home_e.htm
http://www.prestospace.org/
http://www.seco.tkk.fi/
http://www.yso.fi/onki/yso/
http://www.tape-online.net/
http://www.ra.ee/?topic=25
http://www.w3.org/
http://www.avaintec.com/website/InEnglish/ourcompany/ourcompany_index.html
http://www.capricorn-tech.com/index.php
http://www.profium.com/index.php?id=438
http://www-03.ibm.com/systems/storage/index.html?cm_re=masthead-_-products-_-stg-allstorage
http://www-03.ibm.com/systems/storage/index.html?cm_re=masthead-_-products-_-stg-allstorage


Mikkelin  ammattikorkeakoulu SIVU 35 / 36  Loppuraportti 
Informaatio- ja mediatekniikan laitos  Aton-projekti 
 31.12.2007 Osmo Palonen/Heikki Sirviö 

10 Liitteet 
Projektitoimintaan välittömästi liittyvät liitteet: 

1. Aton-projektin arviointisuunnitelma 

2. ESRA –järjestelmään toimitettu loppuraportti 

3. Projektihakemus, viimeisin päivitetty versio 

4. Projektisuunnitelma 

5. Vuosi- ja seurantaraportit 

6. Projektin tuottamia esityksiä 

Projektin tuottamat aineistot, jotka ovat tämän raportin oleellisia osia: 

1. Järn: Metatiedot pitkäaikaissäilytyksessä (Aton julkaisu 4) 

2. Kangasniemi: Analogisen kuvamateriaalin digitointi ja pitkäaikaissäilytys PC-laitteistolla, 
Mikkelin ammattikorkeakoulun IT-laitoksella tehty Datanomin tutkinnon opinnäytetyö. 
Työ on saatavissa sähköisenä sisäiseen käyttöön ja muiden opinnäytetöiden tapaan 
Mamk:n kirjastossa. 

3. Lakio, Luoma-aho, Lehtonen Yritysten sähköinen asiakirja-aineisto Elkan päätearkisto-
toimintojen näkökulmasta, (Aton julkaisu 8) 

4. Luoma-aho, Liukkonen, Strömberg,H: Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristös-
sä (Aton julkaisut 1-3). 

5. Luoma-aho: Raportti Premis-metatietostandardista ja Data Dictionaryn käännös selityk-
sineen (Aton julkaisu 5) 

6. Palonen: Strategy for migration and digital preservation in Mikkeli UAS Trusted Reposi-
tory (Aton julkaisu 12) 

7. Quisbert: Audit of the Mikkeli Trusted Repository (Mamk:n sähköisen arkiston ulkopuoli-
nen auditointi, tekijänä Luulajan Tekninen Yliopisto)  

8. Ropponen: eAMSSI –kokonaisuus (Julkaistaan Open Source –levityksessä, esim Sour-
ce Force, yhteistyökumppaniksi toivotetaan paitsi kotimaiset, myös muut vastaavaa tuo-
tetta tarvitsevat organisaatiot) mm. 

o Vaatimusmäärittely eAMSSI versio 0.7 

o Ohjelmistokuvaus eAMSSI versio 1.0 

9. Ropponen: Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa Aton versio 1.0 (Aton julkaisu 
6) 

10. Stenius: Digilab Archive System: Data security arrangements, Systems and policies 
(Aton julkaisu 10) 

11. Stenius: Digital archiving of databases (Aton julkaisu 11) 

12. Strömberg, Jurvanen: Mikkelin Ammattikorkeakoulun sähköinen arkisto: Järjestelmät, 
toiminnot ja menetelmät  
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Aton projektin rahoittajina ovat toimineet: 

Euroopan Sosiaalirahasto 

Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto 

Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä 

Mikkelin kaupunki 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto 
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