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___________________________________________________________________ 
 
 
Opinnäytetyössä tutkittiin yritysten tämänhetkisiä digitointiin sekä digitaaliseen arkis-
tointiin liittyviä tarpeita. Tämän lisäksi kartoitettiin mahdollisesti perustettavan kau-
pallisen digitointikeskuksen toiminnan kannalta oleellisimmat puitteet. Käytännölli-
senä lähtökohtana toimi Satakunnan ammattikorkeakoulun digiformaattihanke, jossa 
parhaillaan selvitetään kaupallisen digitointikeskuksen tarvetta maakunnassa sekä sen 
pääasiallisia toimintaedellytyksiä. Työn tekijä toimi projektissa työntekijänä kahden 
kuukauden ajan keväällä 2007. Tämä opinnäytetyö toimii esiselvityksenä projektissa, 
jossa tähdätään mahdollisen digitointikeskuksen perustamiseen ja rakentamiseen Sa-
takunnan ammattikorkeakoulun Porin yksikön tiloihin.  

 
Työn tarkoituksena on myös pohtia digitoinnin ja digitaalisen arkistoinnin merkitystä 
sekä mahdollisuuksia yhteisöjen ja yritysten keskuudessa tänä päivänä. Digitointi 
sekä digitaalinen arkistointi on lisäksi otettu tarkasteltavaksi myös laajemmassa viite-
kehyksessä eli tässä tapauksessa käynnissä olevan digitaalisen murroksen näkökul-
masta. 

 
Arkistoaineiston säilyvyyden kannalta olennaista digitaalista pitkäaikaissäilytystä on 
Suomessa tehty toistaiseksi lähinnä muistiorganisaatioiden toimesta. Systemaattisen 
digitoinnin käynnistäminen edellyttää mittavaa taloudellista panostusta, minkä vuoksi 
julkisyhteisöissä ja yrityksissä digitointihankkeiden käynnistäminen on sysätty tule-
vaisuuteen. Tästä syystä on arvioitu, että kaupallisen digitoinnin tarve tulee lisäänty-
mään lähivuosien aikana. Kaikilla työssä haastatteluilla yrityksillä on jo nyt tarve 
digitointiin, osalla siihen ryhtyminen edellyttäisi jopa kiireellisiä toimia. 
 
Digitaalinen arkistointi sisältää voimakkaan ajatuksen kulttuuriperinnöllisesti kal-
lisarvoisen aineiston suojelusta. Elektroninen pitkäaikaissäilytys mahdollistaa myös 
materiaalin monipuolisemman käytettävyyden ja digitaalisten viestintätekniikoiden 
ansiosta arkistomateriaalin käsittely kätevöityy. Nämä vaatimukset on otettava tarkas-
ti huomioon digitointikeskuksen suunnitteluvaiheessa. Digitointikeskuksen tarjoamat 
palvelut eli digitaalinen arkistointi ja digitointi tarkoittavat monen aineiston tapauk-
sessa sille merkittävää, täysin uuden elämän alkua.  
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___________________________________________________________________ 
 
 
The study in this thesis was the current needs of digitalizing and digital archiving 
among corporate. Another objective was to discover the required frame of a possible 
digitization centre. A practical starting point for this work was the digital format –
project of Satakunta University of applied sciences. The digital format –project aims 
to find out the needs of a commercial digitization centre in Satakunta area and also 
the main prerequisites for a functioning digitization centre. The author of the thesis 
worked in the project for two months in spring 2007. The thesis will perform as a pre 
research in a project which may aim to establish and build a digitization centre in the 
premises of Satakunta University of applied sciences school in Pori. 

 
The objective was also to explore the meanings as well as possibilities of digital ar-
chiving and digitalizing within organisations and corporate nowadays. In addition, 
digitalizing and digital archiving are been examined in a wider frame of reference, in 
this case that means from the angle of the on-going digital revolution.  

 
Digital long term conservation is relevant for the material archives contain. In 
Finland, the digital archiving projects have so far been accomplished mainly by 
memory institutions. Starting systematic digitizing requires notable funding, which is 
why digitizing processes have been put on hold among public communities and cor-
porate. It has been predicted the needs for commercial digitizing will increase dra-
matically in few years. The corporate interviewed in this study all have the impulse to 
begin digitizing, at some of the cases the situation may even be described as urgent. 

 
The concept of digital archiving contains a strong idea of the protection of a material 
that represents valuable cultural heritage. Electronic long term conservation enables 
the material to be used more versatile, and the management of archive material be-
comes handier because of the digital communication techniques. These requirements 
are also to be taken under serious consideration while planning the digitization centre. 
The services the digitization centre provides, digitizing and digital archiving can 
mean a significant, new life for many materials.   
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni pohjana ja toiminnallisena osana on Satakunnan ammattikorkeakou-

lun Digiformaattihankkeen puitteissa käynnistetty esiselvitys mahdollisen digitointi-

keskuksen perustamiseksi SAMK:n Porin yksikön tiloihin. Tekemässäni esiselvityk-

sessä kartoitettiin maakunnassa toimivien, eri alojen yritysten tämänhetkisiä tai tule-

via erilaisen aineiston digitointitarpeita. Julkisyhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden 

digitointitarpeet jätettiin tässä yhteydessä tarkoituksellisesti huomioimatta, sillä kiin-

nostavampana pidettiin yritysten ajatuksia arkistomateriaaliensa digitoinnista. Esisel-

vitystä varten oli tarkoitus haastatella noin kuutta sekä viestinnän että teollisuuden 

alan yritystä ja heidän edustajiaan. Osa mukaan pyydetyistä yrityksistä kuitenkin il-

maisi haluttomuutensa osallistua mukaan selvitykseen, ja tästä syystä lopulta päädyt-

tiin haastattelemaan neljän eri yrityksen edustajia. Kyseiset yritykset ovat maakunta-

lehti Satakunnan Kansa, AV-alan yritys Filmihalli, kasseja ja reppuja valmistava Kas-

simatti Oy sekä musiikkifestivaali Pori Jazz. Vaikka selvityksen otanta ei ollut kovin 

laaja, haastateltujen yritysten osalta selvityksen tulokset osoittautuivat hedelmällisik-

si. Tulokset antavat merkittävää osviittaa siitä, millaisten arkistointiin liittyvien pul-

mien kanssa eletään paitsi viestinnän alalla toimivissa yrityksissä myös muidenkin 

alojen toimijoiden keskuudessa.  

 

Selvitystyöni käsittelee edellä mainittujen yritysten digitointitarpeiden ohella myös 

mahdollisen digitointikeskuksen puitteita. Käyn läpi kaupallisen digitointikeskuksen 

mahdollisia toimintaedellytyksiä; laitteistovaihtoehtoja ja menetelmiä sekä laitteiston 

hinta-arvioita karkeasti. Laitteiston ja menetelmien selvittäminen tapahtui haastatte-

lemalla ja kuulemalla muita, tällä hetkellä Suomessa toimivia digitointi- ja arkistoin-

tipalveluja tarjoavia kaupallisia yrityksiä.  

Yritysten digitointitarpeen sekä digitointikeskukseen tarvittavien puitteiden esittely 

tapahtuu työni loppuosassa. Viittaan kuitenkin selvityksen sisältöön jo myös työni 

aiemmissa vaiheissa. 

 

Selvityksen tulosten lisäksi pohdin digitointia sekä digitaalista arkistointia laajem-

massa viitekehyksessä. Käsittelen digitaalisen arkistoinnin tämänhetkistä tilaa yleises-
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ti niin yhteisöjen, organisaatioiden kuin yritystenkin keskuudessa. Vaikka selvitykse-

ni keskittyy tutkimaan vain yritysmaailman digitointitarpeita, digitaalisen arkistoinnin 

nykytilasta puhuttaessa huomioin myös julkiset tahot. Tämä johtuu siitä, että yritysten 

keskuudessa digitointiprojektien suorittaminen on ollut vielä pienimuotoista.  

 

Pohdin digitaalisen arkistoinnin nykyhetkeä esittelemällä digitaalisen arkistoinnin 

monia merkityksiä ja mahdollisuuksia pitkäaikaissäilytyksessä. Käsittelen myös digi-

taalista arkistointia osana varsinaista käynnissä olevaa digitaalista murrosta. Tarkoi-

tuksenani on käydä läpi digitaalisen murroksen syntymiseen johtaneet seikat sekä sen 

kehityksen etenemisen pääpiirteissään.  

 

Digitaalinen murros on seurausta pääasiassa tekniikkavetoisesta tietoyhteiskunnalli-

sesta kehityksestä. Yhteiskunnan nopean digitalisoitumisen seurauksena olemassa 

olevaa tekniikkaa pyritään vain sopeuttamaan jo olemassa oleviin menettelytapoihin, 

ja digitaalisuuden todellinen hyödyntäminen esimerkiksi arkistoinnissa on jäänyt tois-

taiseksi vähemmälle huomiolle.  

 

Digitaalinen arkistointi on monialaisesti merkittävä ja tarpeellinen digitaalitekniikkaa 

sekä luotettavaa pitkäaikaissäilytystä yhdistävä arkistointimuoto. Sitä pidetään ehdot-

toman oleellisena kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta ja arkistointitavan tarpeen 

uskotaan lisääntyvän yhä enemmän sekä julkisyhteisöissä, yrityksissä että muualla.  

Digitaalisella arkistoinnilla tarkoitetaan sekä materiaalin muuntamista digitaaliseen 

muotoon, eli digitoimista, että tarvittavien arkistointi- ja hallinnointipalvelujen luo-

mista. Edellä mainitut toimet mahdollistavat aineiston käsittelemisen digitaalisesti 

sekä takaavat niiden säilyvyyden tulevaisuudessa. Digitaalinen pitkäaikaissäilytys ei 

kuitenkaan ole teknisesti täysin mutkatonta, etupäässä standardointiin liittyvistä epä-

selvyyksistä johtuen. Standardointiongelmiin haetaan parhaillaan toimivia ratkaisuja.  

 

Digitointi ja digitaalinen arkistointi ovat tähän saakka olleet lähinnä suurempien 

muistiorganisaatioiden yksinoikeus, eikä kaupallisella puolella ole tapahtunut vielä 

suuria. Tähän tarpeeseen mahdollisen digitointikeskuksen toiminnan käynnistämisen 

tähtäävällä projektilla halutaan vastata. 
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 2 TYÖN TAVOITE JA VIITEKEHYS 

 

 
Työni tavoitteena on selvittää maakunnassa toimivien eri alojen yritysten tarpeita 

digitointiprosessien aloittamiseksi. Pyrin selvittämään, millaista digitoitavaa materi-

aalia yrityksillä on hallussaan, ja millaiset seikat ovat osaltaan johtaneet yrityksiä 

pohtimaan tosissaan digitointitarpeitaan. Lisäksi kartoitan pääpiirteittäin mahdollisen 

digitointikeskuksen toiminnalle olennaisen toimintaympäristön eli laitteiston sekä 

muut menetelmät, kuten digitoinnissa sekä arkistoinnissa käytettävät järjestelmät. 

Tässä on käytetty apuna Suomessa toimivien muiden digitointikeskusten ratkaisujen 

ja toimintamallien esittelyä. Päätavoitteenani on näin ollen selvittää kaupalliselle digi-

tointikeskukselle olemassa oleva tarve erityisesti yritysten keskuudessa, sekä yhdessä 

muiden puitteiden esittelyn kanssa toimia ponnahduslautana digitointikeskuksen pe-

rustamisen aloittamiseksi. Esiselvitystyö on valmis huhtikuun lopussa 2007, ja digi-

tointikeskusprojektin eteneminen jatkuu tämän työn valmistumisen jälkeen.  

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi pyrin työssäni pohtimaan digitaalisen arkistoinnin 

nykytilaa laajempaan mittakaavaan suhteutettuna. Digitaalisen arkistoinnin rooli eri-

tyisesti kulttuuriperinnöllisen aineiston vaalijana on kiistämätön, mutta käytännön 

toimin sen merkitys on vasta vähän tunnustettu. Monissa organisaatioissa eritoten 

resurssit asettautuvat tarpeellisille digitointihankkeille vastaan. 

  

Digitaalinen arkistointi ei ole ehkä saanut vielä ansaitsemaansa huomiota myöskään 

siitä syystä, että digitaalisuus on ulottautunut kaikkialle varsin nopeasti. Sen olemas-

saolon konkretisoituminen ja ennen kaikkea hyväksyminen osaksi jokapäiväistä toi-

mintaa ei ole tapahtunut kivuttomasti yksilö- eikä yhteisötasolla. Käyn työssäni läpi 

digitaalisen murroksen kehityksen pääkohdat tähän päivään saakka sekä sen eri ilme-

nemismuodot nykypäivänä. Pohdin lisäksi pohtia digitaalisuuden ja digitaalisen vies-

tinnän mahdollisuuksia arkistoinnissa.  

 

Työssäni ei ole tarkoituksenmukaista mennä digitaalisen arkistoinnin tai ylipäätään 

digitaalisuuden teknisiin yksityiskohtiin kuin niiltä osin, joita kokonaisuuden hahmot-

taminen mielestäni edellyttää. Keskityn enemmänkin tarkastelemaan digitaalista ar-
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kistointia luotettavana pitkäaikaissäilytyksen muotona ja toisaalta miettimään sähköi-

sessä muodossa tapahtuvan arkistoinnin ominaispiirteitä.  

 

Käsittelen digitaalista arkistointia työni teoriaosassa pääasiassa julkisyhteisöjen ja 

yritysten näkökulmasta, vaikka digitaalinen arkistointi on yhtä lailla pätevä sekä tar-

peellinen arkistointimuoto myös yksityisille käyttäjille. Selvitysosassa keskityn tut-

kimaan yritysten digitointiin kohdistuvia tarpeita, sillä sitä pidettiin SAMK:n toimek-

siannossa tärkeimpänä selvityksen kohteena. 

 

 

 

3 DIGITAALISUUS KÄSITTEENÄ – JOHDATUS AIHEESEEN 

 

 
3.1 Digitaalitekniikka – atomeista biteiksi 

 

Digitaalisuus on yksi nykyaikaisen datatekniikan peruskäsitteistä. Digitaalinen viittaa 

numeeriseen, kokonaislukujen avulla muodostuvaan sähköiseen signaaliin. Ero perin-

teiseen analogiseen ilmenee siten, että analogisessa tiedonsiirrossa informaatio on 

jatkuvaa ja portaatonta, kun taas digitaalisen muodon saanut sisältö on paloiteltua ja 

numeerista. Digitaalisessa muodossa oleva signaali esiintyy niin sanotusti aineetto-

mana eli pienimmässä digitaalisessa muodossa olemassa olevina yksiköinä, bitteinä. 

Tietokone suorittaa toiminnot matemaattisten algoritmien, eli ohjauskaavojen, avulla. 

Niiden kautta informaatio puretaan binääriseksi eli kaksijärjestelmäiseksi ja digitali-

soidaan 0-1 – numerosarjoiksi tietokoneen muistiin (Oesch 1993, 52). 

 

Olennaista digitaalisuudessa on se, että teknisen esitysmuodon "alimmalla" tasolla on 

vain äärellinen määrä vaihtoehtoja, eli "0" ja "1", ”pois päältä” ja ”päällä”. Tästä 

syystä aineiston voi kopioida ehdottoman tarkasti ja rajattoman määrän kertoja, kun-

han kopiointimenetelmä pitää vaihtoehdot erillään. Ykkösistä ja nollista muodostu-

vaan datavirtaan voidaan tallentaa muun muassa kuvia, sanoja tai ääntä. Sähköisessä 

muodossa olevaa informaatiota on helppo siirtää, kopioida, ja manipuloida eri tavoin. 

Digitaalinen tiedonsiirto on useimmiten vaivatonta, nopeaa ja häiriötöntä. 
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Digitaalisuus tarkoittaa itse asiassa konkretian muuttamista dataksi, eli atomeista im-

materiaalisiksi biteiksi. Vaikka bitit eivät tarkalleen ottaen ole täysin aineettomia, ero 

fyysisiin tuotteisiin on kuitenkin olemassa: digitaalinen maailma ei toimi maantieteel-

listen etäisyyksien tai rajoitteiden varassa. Tiedon valtatiessä on kyse painottomien 

bittien siirtämisestä valon nopeudella ympäri maailmaa. (Negroponte 1995, 18- 19.) 

 

3.2 Digitaalisuuden monimuotoisuus tänä päivänä 

 

Digitaalinen ymmärretään nykyään paljon laajemmin kuin vain alkuperäisessä tarkoi-

tuksessaan eli epäjatkuvana tietona tai sitä käsittelevinä koneina. Digitaalisuus edus-

taa tänä päivänä uudenlaisen teknologian lisäksi erilaisten merkitysten ja hyödyntä-

mismahdollisuuksien verkkoa. Digitaalisuus sisältää valtavat määrät virtuaalisia esi-

tyksiä, valonnopeaa viestintää, kaikkialle ulottuvaa mediaa ja globaalia verkottumista, 

jotka muodostavat suuren osan nykyaikaisista kokemuksistamme (Gere 2002, 13). 

 

Digitaalinen materiaali voidaan sopivaan ohjelmointiin yhdistämällä saada toimimaan 

tavoilla, jotka ovat aikaisemmin olleet mahdottomia toteuttaa. Muunnuttuaan digitaa-

liseksi esimerkiksi kertomuksen ei enää tarvitse olla kirja, vaan lukijansa toivomusten 

mukainen kokoelma tapahtumia ja kokemuksia. (Järvinen ja Mäyrä 1999, 7.)  

 

Klaus Oesch (1993, 22) pohti teoksessaan 1990-luvulla maailman digitalisoitumista 

seuraavasti: 

 

Tärkeätä on muistaa, että maailma sinänsä ei digitalisoidu. Aistiemme havaitse-

mat ja luonnossa syntyvät signaalit pysyvät analogisina, vaikka ne muunnetaan 

digitaalimuotoon siirtoa, käsittelyä ja tallennusta varten. Paremminkin voidaan 

puhua informaatioteknologioiden ja liiketoimintojen konvergoitumisesta, yhden-

tymisestä, kuin digitalisoitumisesta. Viime vuosina on kuitenkin ryhdytty vahvas-

ti käyttämään digitaalisuutta uuden mediateknologian ”avaimena”.  

 

Digitaalisuuden esiinmarssi kiihtyi 1990-luvulla, mutta ilmiö on kuluvalla vuositu-

hannella kehittänyt itseään suuntiin, joiden ei vielä tuolloin uskottu olevan edes mah-

dollisia. Vaikka Oesch oli oikeassa siinä, ettei maailma ehkä koskaan tule täysin digi-

talisoitumaan, hän kuitenkin sortui jonkinasteiseen digitaalisuuden merkityksen aliar-
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viointiin määrittelemällä digitaalisen kehityksen ainoastaan informaatioteknologioi-

den ja liiketoimintojen yhdentymistavaksi. Digitaalisuudesta on viimeistään 2000-

luvun aikana kehittynyt oleellinen osa uutta mediateknologiaa, mutta sen ympärille 

on lisäksi muodostunut kokonainen todellisuutensa. Sinänsä siis yksinkertainen käsite 

”digitaalinen” toimii tänä päivänä yhteisenä nimittäjänä hyvin laajalle ilmiökokonai-

suudelle.  

 

Edellä sanotun perusteella voidaan puhua erityisestä digitaalisesta kulttuurista. Digi-

taalisuus voidaan nähdä kulttuurin määrittäjänä, koska se sisällyttää itseensä niin lait-

teet kuin merkitys- ja viestintäjärjestelmätkin, jotka erottavat nykyaikaisen elämänta-

pamme muista elämäntavoista (Gere 2002, 14). Geren (2002, 14) mukaan digitaali-

suus tuo mieleen myös muita ilmiöitä kuten geneettisen informaation tietokoneistami-

sen, jossa geeneissä perityistä ominaisuuksista tulee itsessään digitaalista ainesta.  

Digitaalisuudelle voidaan äärimmäisissä visioissa luoda esimerkiksi keinotodellisuu-

den muotoja, joiden todellista toteutumista on mahdotonta ennustaa. Joka tapauksessa 

on varmaa, että tämän päivän digitaalisuus on vasta alkusoittoa sille, mitä siltä tule-

vaisuudessa on lupa odottaa. 

 

 

 

4 DIGITAALINEN MURROS NYKYPÄIVÄNÄ 
 

 

Kaikkialla maailmassa kuten myös Suomen tietoyhteiskunnassa eletään parhaillaan 

taitekohdassa, jolloin digitalisoituminen on vaikuttamassa yhä vahvemmin koko kult-

tuuriimme. Näkyvimmin ja yleisesti tunnetuimmin digitalisoituminen näkyy tänä päi-

vänä televisio-, radio-, tele- ja muiden mobiilien laitteiden piirissä.  Esimerkiksi ana-

logiset televisiolähetykset muuntuvat Suomessa täysin digitaaliseksi vuoden 2007 

elokuun lopussa, mikä on merkittävä, koko yhteiskuntaa niin hyvässä kuin pahassakin 

jo tähän mennessä ravisuttanut muutos. Kansalaisten keskuudessa television digitali-

soituminen on otettu vastaan välttämättömänä pahana, vaikka digitaalisuus on muu-

toin herättänyt laajalti kiinnostusta teknologisista innovaatioistaan tunnetussa Suo-

messa. 
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Digitaalisuus ei enää käsitä paitsi viestintäjärjestelmien kehittämistä ja uusien teknii-

koiden läpimurtoa, vaan siitä on syntynyt käsite, joka muokkaa ymmärrystämme ym-

päristöstämme ja itsestämme. Meitä ympäröi digitaalinen kulttuuri, joka on ulottanut 

lonkeronsa pysyvästi työtapoihimme, arkeemme ja vapaa-aikaamme. Pian ilmiö on 

itse asiassa niin tavanomainen, ettei ole tarpeen mainita tai puhua erikseen digitaali-

sesta kulttuurista tai yhteiskunnan digitalisoitumisesta.  

 

4.1 Digitaalisen murroksen kehittyminen  

  

Digitalisoitumisen juuret voidaan hahmottaa kahteen suuntaan, tietokoneiden tai tie-

toverkon historiaan. Näistä kahdesta haarasta on kehittynyt kokonaisuus, joka on vii-

meisen kymmenen vuoden aikana rihmastoitunut useimmille elämän alueille länsi-

maisessa kulttuuripiirissä. (Herkman 2001, 66.) 

 

Ensimmäiset mikroelektroniikkaa hyödyntäneet digitaaliset tietokoneet liittyivät sota-

teknologiaan ja ne rakennettiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa vuonna 1943 

Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Vasta 1970-luvulla tapahtunut miniatyrisoituminen 

eli mikroprosessorien pieneneminen, sai vähitellen aikaan tietoteknologian arkipäi-

väistymisen. (Herkman 2001, 67.) 

 

Myös internetin juuret ovat lähtöisin sotavoimien organisoinnista. Varhaisimmat ny-

kyisenkaltaiset tietoverkot saivat alkunsa kylmän sodan aikana 1950- 60 – lukujen 

taitteessa Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Ydinsodan kestävä tietoverkko jäi 

kuitenkin vain suunnitteluasteelle, ja siksi internetin synty liitetään useimmiten aka-

teemiseen maailmaan. Konekannan uudistuessa ja sovellusten kehittyessä internet 

siirtyi nopeasti julkisista yhteisöistä koteihin yksityiskäyttäjien saataville. Internetin 

käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti 1990-luvulta 2000-luvulle. (Herkman 2001, 69–

70.) 

 

Suomessa yhteiskunnan tietokoneistuminen on näkynyt aina 1960-luvulta lähtien ja 

1980-luvulta eteenpäin sen kehitys harppasi rajusti. Lopullisen ponnahduslaudan koh-

ti uudenlaisen teknologian valjastamista yhteiskunnan käyttöön antoi 1990-luvulla 

maata kohdannut lama, jolloin kansallisen pelastumisen mahdollisuus nähtiin uudessa 
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informaatioteknologiassa (Karvonen 2005, 29). Pelastajaksi nousi eritoten mobiililai-

tejätti Nokia, joka auttoi suomalaisia tietoliikenneyhtiöitä laajentamaan myös kan-

sainvälisille markkinoille. 1990-luvulla keskeisiksi teknologian trendeiksi nousivat 

langattomuus, mobiilin viestinnän vallankumous, internetin saavuttama läpimurto 

sekä eri tietotekniikan ja tietoliikenteen sektoreiden välinen yhdentyminen. 

 

Valtavankokoisten keskustietokoneiden ajasta on vähin erin tultu 2000-luvun mikro-

tietokoneiden, verkkojen ja langattoman viestinnän aikakauteen, jona informaatiotek-

nologia ja digitaalisuus valtaavat koko yhteiskunnan. Maailmanlaajuisesti käynnissä 

olevaa murrosta luonnehtivat informaatioteknologinen vallankumous, uuden globaa-

lin talouden leviäminen ja verkostoyhteiskunnan nousu. Suomi on yksi maailman 

kehittyneimmistä tietoyhteiskunnista ja –talouksista minkä tahansa mittapuun mu-

kaan. (Castells ja Himanen 2001, 13.) 

 

Tulevaisuudelta voidaan odottaa ainakin laitteiden pienentymistä sekä tietotekniikan 

sulautumista arkiseen elämäämme yhä syvemmälle.  

 

4.2 Digitaalisuuden merkitys arjessa  
 

Digitaalitekniikasta, joka alun perin kehitettiin massiivisia tietokoneita varten, on 

tullut avain maailman nopeimmin kasvavaan teollisuuteen. Tietokoneet ovat kehitty-

neet jokamiehen välineeksi, ja toimivat halpoina yleishyödykkeinä. Oesch (1993, 24) 

arvioi, että kämmenelle mahtuviin laitteisiin piilotetun laskentavoiman aikaansaama 

vallankumous on jopa suurempi muutos kuin henkilökohtaisten tietokoneiden tulo 

markkinoille 1980-luvulla. 

 

Tietoteknologian, tietotalouden ja tiedonkulttuurin murros on alkanut muuttua tekno-

logiseksi, taloudelliseksi ja kulttuuriseksi arjeksi. Tietoteknologian eri sovelluksista 

on tullut tärkeä osa tuotantoa, tiedonkäsittelyä ja viestintää. (Vuorensyrjä ja Savolai-

nen 2000, 15.) Tietokoneistuminen ja digitaalisuus ovat muuttaneet tapoja, joilla in-

formaatiota käytetään ja uusien kanavien myötä myös digitaalilaitteiden käyttö on 

huimasti lisääntynyt. 
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Digitaalisen vallankumouksen pyörityksessä tavallisten ihmisten elämä on muuttunut 

dramaattisesti. Tietotekniikka ja sen sovellukset sulautuvat kiihtyvällä vauhdilla työ- 

ja asuinympäristöihin, vapaa-aikaan ja erilaisiin esineisiin. Ihmisten vuorovaikutus 

ympäristönsä kanssa on yhä enemmän tietotekniikan välittämää, ja ihmiset ovat arki-

elämässään yhä riippuvaisempia tietotekniikasta. Television ja tietoverkkojen käytön 

yleistymisen myötä ihmiset ovat kuitenkin ennen kaikkea muuttaneet tapaansa suh-

teuttaa itsensä toisiin ihmisiin, ympäristöönsä ja jopa itseensä. Tietoteollisuus on 

muuttanut meidät osaksi globaalia maailmankylää ja digitaalista kulttuuria. 

 

Tietoteknologian hallitsemassa maailmassa digitaalisuudesta on jo tullut niin olennai-

nen osa olemista, että tietokone on katoamassa ja muuttumassa näkymättömäksi. Tiet-

tyyn rajaan asti emme enää huomaa sen läsnäoloa ja sitä, miten teknologia vaikuttaa 

meihin - tai ainakin otamme nämä asiat jo itsestäänselvyyksinä. (Gere 2006, 197- 

198.) 

 

 
 
5 DIGITAALINEN MURROS ELI BITTIEN TIETOYHTEISKUNTA 

 
 

5.1 Tietoyhteiskunta käsitteenä 
 

Tietoyhteiskunnasta käyty keskustelu voidaan kiteyttää karkeasti kahteen päälinjaan. 

Ensin puhuttiin tietoyhteiskunnasta, jolloin korostettiin tiedon ja osaamisen merkitys-

tä ja tuottavuudelle ja kilpailukyvylle, toisaalta informaatioyhteiskunnasta, jolla ko-

rostettiin sitä, millaisia muutoksia informaation prosessoinnin ja siirron kehittyminen 

aiheuttaisi yhteiskunnalle. Suomenkielinen termi tietoyhteiskunta sisältää molemmat 

keskusteluperinteet. Se käsitetään yleisesti kuitenkin suppeammin informaatiotekno-

logian yhteiskuntana, ja myöhemmin termi on syventynyt tarkoittamaan osaamisyh-

teiskuntaa. (Huuhtanen 2001, 10.) 

 

Monitahoista tietoyhteiskuntakehitystä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. 

Tietoyhteiskunnalla voidaan näkökulman mukaan tarkoittaa esimerkiksi tietotekniik-

kayhteiskuntaa, inhimillisen tiedon ja inhimillisen pääoman yhteiskuntaa tai virtuaali-

sen kulttuurin yhteiskuntaa (Vuorensyrjä ja Savolainen 2000, 42). Tietoyhteiskunta 
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on käsitteenä varsin laaja, ja sen tulkinta riippuu täysin valitusta näkökulmasta. Tie-

toyhteiskunnan voidaan kuitenkin ajatella tarkoittavan nimenomaan bittien tuottami-

seen ja käsittelyyn keskittyvää yhteiskuntaa.  

 

5.2 Kuinka Suomesta tuli digitaalisen tiedon yhteiskunta? 

 

Tietoyhteiskunnasta on puhuttu teollisuusmaissa kahdessa vaiheessa, 1970-luvun lo-

pulla ja 1990-luvun puolivälissä. Molemmissa tilanteissa etsittiin kipeästi taloudelle 

uutta suuntaa kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. (Huuhtanen 2001, 9.) 

 
Ratkaiseva käänne koko tietoyhteiskuntakeskustelussa tapahtui 1990-luvulla. Interne-

tin hurjan kasvun ohella jälkiteollisissa maissa niin kansalliset kuin ylikansallisetkin 

kehittämisohjelmat alkoivat pohjautua tietoyhteiskuntavisioihin. Yhdysvaltojen oh-

jelman myötä ajatus tiedon valtatiestä alkoi levitä ympäri maailmaa. Sen vanavedessä 

käynnistynyt yhteiskuntakehityksen vaihe tiivistyi tietoyhteiskunnan käsitteeseen. 

(Vuorensyrjä ja Savolainen 2000, 40- 41). 

 
Suomea oli 1900-luvun loppuun mennessä totuttu pitämään Euroopan koillisnurkassa 

sijaitsevana syrjäisenä maana, jonne länsimaisen kulttuurin uudet virtaukset levisivät 

poikkeuksetta ydinalueita myöhemmin. Tähän nähden on todella hämmästyttävää, 

miten voimakkaasti Suomi on muutaman vuoden kuluessa edennyt maailmanlaajuisen 

tietoyhteiskuntakehityksen eturintamaan. (Vuorensyrjä ja Savolainen 2000, 5-6.)  

 

Tietoyhteiskuntakeskustelussa nostetaan toistuvasti esiin tiedon ja informaation erot-

telu; tieto on jotain erityisesti inhimillisille olennoille merkityksellistä, kun taas in-

formaatio tai data on jotain sellaista, jota koneet voivat käsitellä. Tietoyhteiskunnassa 

tulisi olla kysymys juuri ihmisiä varten rakennettavasta sosiaalisesta maailmasta, eikä 

teknologian kehitysmallin mukaisesti toteutuvasta maailmasta.(Vuorensyrjä ja Savo-

lainen 2000, 60.) Tietoyhteiskunnalle asetetut hyvinvoinnin tavoitteet ovat kuitenkin 

olleet vaarassa jäädä teknologisen kehityksen jalkoihin. Digitaalisen murroksen kans-

sa eletyn alkuhuuman jälkeen on yhteiskunnassa kuitenkin alettu havahtua siihen, 

kuinka digitaalisuutta voidaan ja tulisi käyttää kaikkien hyödyksi; esimerkiksi juuri 

kallisarvoisen kulttuuriperinnön vaalimiseen digitaalisen arkistoinnin avulla.  
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6 KOHTI DIGITAALISTA ARKISTOINTIA  
 
 

6.1 Arkistoinnin lyhyt historia 
 

Termi "arkisto" voi pitää sisällään kolme erilaista merkitystä. Ensinnäkin arkistolla 

tarkoitetaan asiakirjojen kokonaisuutta, jossa arkisto syntyy arkistonmuodostajan 

toiminnan tuloksena. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa Maanpuolustuskorkeakou-

lun arkisto. Termi "arkisto" viittaa myös asiakirjoja säilyttävään laitokseen eli sellai-

siin muistiorganisaatioihin, jotka säilyttävät useiden arkistonmuodostajien arkistojen 

merkittävän osan. Tätä arkistotyyppiä edustavat muun muassa Sota-arkisto tai Kan-

sallisarkisto. Kolmannessa merkityksessään termi viittaa fyysiseen tilaan, arkistohuo-

neeseen tai arkistorakennukseen, jossa ajankohtaisuutensa menettäneitä asiakirjoja 

pidetään säilössä. Arkistotila voi nykypäivänä olla myös virtuaalisessa muodossa, 

kuten esimerkiksi lehtien tai hakupalvelujen arkistot internetissä. (Kilkki 2006, 4.)  

 
Arkistojen historia on useita satoja vuotta vanha, ja alkujaan arkistot ovat toimineet 

juridisten oikeuksien takaajina sekä hallinnollisen vallan tukijoina. Rooman valta-

kunnassa arkistolla tarkoitettiin julkista rakennusta, jossa säilytettiin sopimusasiakir-

joja. Vain asiakirjojen arkistointi varmisti sopimusten todenmukaisuuden ja luotetta-

vuuden. (Kilkki 2006, 4.) 

 

Arkisto-termin merkitys laajeni asiakirjakulttuurin yleistyessä ja uusien hallinto-

koneistojen kasvattaessa asiakirjojen määrää. Arkistot olivat vallanpitäjien hallussa ja 

pääsy niihin oli tiukasti rajattu ulkopuolisilta. Latinankielinen termi ”archivum” otet-

tiin käyttöön uudempiin eurooppalaisiin kieliin tarkoittamaan paikkaa, joihin hallitsi-

jahuoneiden asiakirjat koottiin. (Kilkki 2006, 4-5.) 

 

Vasta Ranskan vallankumous avasi arkistot muillekin kuin yksinoikeudella vallanpi-

täjille. Arkistoja ei kuitenkaan avattu tutkijoita varten, vaan kansalaisten oikeudeksi, 

jonka avulla vallan käyttöä kyettäisiin kontrolloimaan. (Kilkki 2006, 5.) 

 

Myöhemmin tuli tarpeelliseksi tietää asiakirjan tehtävä ja rooli siinä toiminnassa, jota 

se dokumentoi. Tällä vaatimuksella oli käänteentekevä merkitys myös arkistoinnille. 
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Näin ollen asiakirjoja alettiin säilyttää siinä yhteydessä, johon ne ovat tehtävänsä täy-

tettyään päätyneet. (Kilkki 2006, 5.) 

 

Arkistojen toiminta ja käyttö painottuivat julkaisutyöhön ja tutkimuksen palvelemi-

seen, ja arkistojen yhteydet viranomaisiin sekä niiden piirissä syntyviin uusiin asiakir-

joihin katkesivat. Toisinajattelijoiden mielestä arkiston ensisijainen tehtävä oli tutki-

muksen sijaan valtion ja kansalaisten palveleminen. (Kilkki 2006, 5.) 

 

Historiantutkimuksesta kiinnostuneet arkistonhoitajat eivät olleet innostuneita uusien 

aineistojen vastaanotosta arkistoihin, joten viranomaisten haltuun alkoi kertyä asiakir-

joja. Samaan aikaan hallinto paisui, asiakirjojen tuotantoteknologia kehittyi ja asiakir-

jatuotanto kasvoi. Ratkaisuksi ongelmiin Yhdysvalloissa kehitettiin toisen maailman-

sodan jälkeen asiakirjahallinto. Uusi ajattelutapa vakiintui Suomeen vuoden 1981 

arkistolailla, joka siirsi asiakirjojen koko elinkaaren hallinnan arkistolaitokselle ja 

siirsi arkistotoimen painopisteen takaisin asiakirjojen elinkaaren alkuvaiheisiin. 

(Kilkki 2006, 5.) Suomessa asiakirjat kuuluvat arkistoon laatimisesta tai vastaanotta-

misesta lähtien, ja arkisto esiintyy nykyisin yhä useammin sähköisessä muodossa, 

ainakin niin kauan kuin asiakirjat ovat organisaatiossa aktiivisessa käytössä. (Kilkki 

2006, 4-5.) 

 

6.2 Digitaalisuus osaksi arkistointia 

 

Nykyisin laajasti tehtävän historiallisten aineistojen digitoinnin esiasteena voidaan 

pitää mikrokuvausta, joka aloitettiin Suomessa jo 1940-luvun lopulla, jolloin vanhoja 

kirkonkirjoja ryhdyttiin mikrofilmaamaan aluksi USA:sta mormonikirkolta saadun 

rahoituksen turvin. Sittemmin merkittävin edistysaskel historiallisten aineistojen mik-

rofilmauksen yleistymisessä lienee ollut Helsingin yliopiston kirjaston mikrokuvaus- 

ja konservointilaitoksen perustaminen Mikkeliin vuonna 1990. (Ilva 2004.) 

 

Vaikka aineistojen mikrokuvaus ja digitoiminen saattaa johtaa teksteihin liittyvien 

alkuperäisten historiallisten kontekstien heikkenemiseen, ne ovat kuitenkin paranta-

neet merkittävästi historiallisten aineistojen saatavuutta ja laajentaneet niiden käyttö-

tapoja. Vaikka mikrofilmi oli monella tavoin merkittävä edistysaskel informaation ja 
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sisältöjen tallennusvälineenä, sillä oli kuitenkin myös teknisiä rajoitteita, jotka jättivät 

tarpeen vielä joustavampaan ja monikäyttöisempään formaattiin. Sähköiset tiedosto-

formaatit, tallennusvälineet ja digitointiin tarvittavat tekniset työkalut kehittyivät niin, 

että digitoinnista tuli 1990-luvun alkuun mennessä kirjastomaailmankin kannalta var-

teenotettava tulevaisuudenvisio. Samaan aikaan osunut Internetin ja World Wide We-

bin läpimurto tarjosi myös digitaaliselle aineistolle uuden luonnollisen levityskana-

van. (Ilva 2004.) 

 

 

 
7 DIGITAALINEN ARKISTOINTI 

 

 

Digitaalisella arkistoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitten toimenpiteitten ko-

konaisuutta, joiden avulla fyysisessä muodossa olevan aineiston, kuten videonauho-

jen, äänitallenteiden ja valokuvien sisältö saatetaan elektroniseen muotoon, ja arkis-

toidaan pysyvästi. Digitaalinen arkistointi on lisääntymässä oleva arkistoinnin muoto; 

organisaatioiden suorittama toiminnan tarkoitushakuinen dokumentointi eli arkistointi 

tapahtuu yhä enemmän erilaisten sähköisten tietojärjestelmien avulla.  

 

Sähköistä arkistointia voidaan käyttää säilytysjärjestelmänä yhtä lailla muistiorgani-

saatiossa kuten museoissa tai arkistolaitoksissa, mutta myös kunnissa, yrityksissä ja 

muissa yhteisöissä. Yleisesti sähköisestä arkistoinnista puhuttaessa viitataan yritysten 

ja julkisyhteisöjen käyttämiin arkistointijärjestelmiin. Esimerkkejä digitaalisista arkis-

toista ovat muun muassa sähköisessä muodossa toteutettu Kansallisarkisto, tai jul-

kisyhteisöjen, kuten sairaaloiden käyttämät tietojärjestelmät.  

Suomessa kansallisten digitointiprojektien ajanlasku alkaa suurin piirtein vuodesta 

1996. Tällöin opetusministeriö myönsi Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmansa puit-

teissa projektirahoituksen Helsingin yliopiston kirjaston, Helsingin yliopiston atk-

keskuksen, Helsingin yliopiston AV-keskuksen, Kansallisarkiston, Museoviraston ja 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteishankkeena toteutetulle Muisti-projektille. 

(Ilva 2004.) Reilu kymmenen vuotta ensimmäisen digitointihankkeen jälkeen ollaan 

tilanteessa, jossa systemaattista digitointia on edelleen tehty lähinnä muistiorganisaa-
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tioiden toimesta ja julkisen rahoituksen tuella. Tarve kulttuuriperinnöllisesti arvok-

kaan aineiston digitointiin on kuitenkin yhä enenevissä määrin kasvussa. Parhaillaan 

rapistuvaa, mutta arvokasta aineistoa on hallussa monilla tahoilla. Julkisyhteisöjen 

ohella myös yritysten tarve systemaattiseen digitointiin uskotaan olevan kasvussa. 

Paitsi viestintäalalla, myös teollisuudessa toimii yrityksiä, joiden arkistot odottavat 

muuntamista sähköiseen tallennusformaattiin.  

 

7.1 Digitointi ja digitaalinen arkistointi – prosessin kulku 

 

Digitointi-termiä käytetään kuvaamaan minkä tahansa kuva-, teksti-, ääni-, ja video-

materiaalin muuntamista digitaaliseen muotoon. Tässä työssä digitointiin viitatessa 

tarkoitetaan lähinnä joko AV-materiaalin, äänitallenteiden, kuvien sekä paperidoku-

menttien konvertoimista digitaaliseksi. 

 

Digitointitapahtumassa materiaali muutetaan alkuperäisestä muodosta sähköiseen 

formaattiin, eli puhutaan niin sanotusta a/d (analogisesta digitaaliseen)-

muunnoksesta. Digitoiminen tapahtuu aineksesta riippuen erilaisia laitteita hyödyn-

tämällä. Kunkin aineiston kohdalla tietokoneelle siirtämisen edellytyksenä on vielä 

lisäksi materiaalin vastaanottoon ja käsittelyyn soveltuva ohjelmisto. AV-aineiston 

digitoinnin perusperiaatteena on, että materiaali toistetaan sen käyttöön tarkoitetulla 

laitteella, konvertoidaan digitaaliseen formaattiin ja siirretään tietokoneelle. Äänital-

lenteiden digitoinnissa materiaali niin ikään toistetaan toistolaitteella, muutetaan digi-

taaliseksi ja tallennetaan tietokoneelle. Kuvien ja paperidokumenttien kohdalla digi-

tointi tapahtuu useimmiten skannerin avulla. Skanneri lukee kyseessä olevan doku-

mentin ja se vastaanotetaan tietokoneohjelmaan edelleen muokattavaksi. Kun aineisto 

on onnistuneesti digitoitu, se tallennetaan kullekin aineistotyypille sopivalla tiedosto-

formaatilla koneen kiintolevylle ja voidaan tarvittaessa kopioida muulle tallen-

nusalustalle, kuten videonauhalle tai dvd-levylle.  

 

Oikean tallennusformaatin valinta on erityisen tärkeää, sillä ohjelmistojen nopean 

kehittymisen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista valita nopeasti poistumassa olevaa 

formaattia. Sähköistä säilyttämistä varten kehitetään jatkuvasti kansainvälisiin stan-

dardeihin perustuvia menetelmiä, jotka takaisivat aineistojen säilymisen vuosikym-
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menien ja jopa vuosisatojen ajan. Vielä on kuitenkin epäselvää, mitkä formaatit tule-

vat olemaan pitkäkestoisimpia ja soveltuvat parhaiten pitkäaikaissäilytykseen.  

 

Perinteisen arkistointimenetelmän toimintaperiaatteena on, että asiakirjoja on hallittu 

fyysisinä kokonaisuuksina, joista on laadittu arkiston rakennetta kuvaavia luetteloita. 

Digitaalisen arkistoinnin ominaisuuksiin kuuluu asiakirjojen hallinta erilaisten kuvai-

lu- sekä määrittelytietojen, eli metatietojen avulla. Sisällönkuvailussa pääpaino on 

asiakirjan intellektuaalisessa ja käsitteellisessä hallinnassa ja siksi on tärkeää, että 

kuvailussa noudatetaan sisällöllistä johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta (Palonen 

2006, 28). 

 

Pelkkä digitointiprosessi ei itsessään tee digitaaliarkistoista helppo-, tai tehokaskäyt-

töisiä. Aineisto on lisäksi luokiteltava ja indeksoitava asiasanojen avulla, jotta arkis-

ton käyttäjä löytää tarvitsemansa materiaalin helposti ja digitaaliselle arkistoinnille 

ominainen tehokkuusajattelu toteutuu. 

 

7.2 Digitaalisen arkistoinnin hyödyntäminen  

 

Viime vuosina kaikkia informaation muotoja tekstistä grafiikkaan, ääneen ja elävään 

kuvaan on alettu muuntaa digitaaliseen muotoon, jota tietokone kykenee käsittele-

mään. Digitaalisen arkistoinnin voidaan sanoa mullistaneen koko perinteisen arkis-

toinnin käsitteen. Digitaalisten arkistointimenetelmien myötä konkreettisen tilan läs-

näolo poistuu, kun käyttö toteutuu sähköisessä, immateriaalisessa ympäristössä tieto-

tekniikkaa hyödyntämällä. Arkistoitu materiaali esiintyy siis aineettomana, eikä sitä 

näin ollen myöskään pystytä lukemaan ilman teknistä laitetta.  

  

Sähköisessä muodossa esiintyvät arkistot mahdollistavat materiaalin käytön sähköisiä 

apuvälineitä käyttämällä, ja siten niiden käyttö myös monipuolistuu. Erilaiset digitaa-

liverkot voidaan valjastaa arkistomateriaalin laajempaan jakeluun ja käyttöön. Lisäksi 

informaation saatavuus ja käsittely parantuvat elektronisissa arkistoissa, sillä aineisto 

löytyy parhaimmillaan helposti, nopeasti ja jäsennellysti. 
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Yksi digitaalisten arkistojen tärkeimmistä tehtävistä tai mahdollisuuksista on katoa-

van kulttuuriperinteen säilyttäminen ja käytön turvaaminen. Sähköisen arkistoinnin 

avulla voidaan esimerkiksi pelastaa joko hukkumis- tai tuhoutumisvaarassa olevat 

tärkeät aineistot uuteen elämään. Digitointikeskuksen esiselvityksessä käy selvästi 

ilmi, että yritysten keskuudessa digitoinnin tarve lähtee juuri huolesta, että historialli-

sesti ja kulttuuriperinnöllisesti kallisarvoinen materiaali on pian käyttökelvotonta. 

Tämä johtuu joko erilaisista teknologisen kehityksen aiheuttamista syistä, kuten tois-

tolaitteiden vanhenemisesta tai käyttökelvottomuudesta, ja toisaalta myös vanhan 

aineiston kohdalla voidaan puhua myös dokumenttien luonnollisesta rapistumisesta. 

 

Paitsi muistiorganisaatiot, monet muutkin julkisyhteisöt ja yritykset pitävät hallussaan 

historiallisesti tai muusta syystä kallisarvoista aineistoa, joka ei vielä esiinny digitaa-

lisessa muodossa. Vaikka digitaalinen murros on ollut totta jo vuosien ajan, digitaali-

suus ei ole monissa organisaatioissa saanut ansaitsemaansa huomiota. Eri tahot ovat 

heränneet digitoinnin tarpeeseen vaihtelevalla aktiivisuudella, yleisimmin digitointia 

on tehty luonnollisesti museoiden ja arkistolaitosten keskuudessa. Tämä johtuu 

useimmiten siitä, että digitointihankkeet edellyttävät yhteisöiltä ylivoimaiseksi osoit-

tautuvaa sitoutumista ja panostusta. Koska hankkeisiin tarvittavat resurssit ovat kiven 

takana, digitointi siirretään odottamaan otollisempaa ajankohtaa. Tästä esimerkkinä 

voidaan ottaa Huittisissa toimiva kasseja ja reppuja valmistava Kassimatti Oy, jonka 

arkistoissa lepää satoja kappaleita digitointia odottavia paperisia mallipiirroksia. Piir-

rosten omatoimiseen skannaamiseen ryhtyminen on ollut liian työlästä, ja digitoinnin 

ulkoistamiseen ei ole toistaiseksi ollut mahdollisuutta yrityksessä. 

 

Parhaillaan monissa julkisissa organisaatioissa sekä yrityksissä tiedostetaan digitoin-

nin tarve, mutta konkreettiset toimet puuttuvat. On arvioitu, että sähköisen materiaa-

lin kaupallisen digitoinnin ja arkistoinnin tarve tulevat lisääntymään lähitulevaisuu-

dessa (Palonen 2006, 6).  

 

7.3 Digitaalisen arkistoinnin edut  

 

Perinteisen arkistoinnin lähtöajatuksena ja perimmäisenä tarkoituksena on mahdollis-

taa kulttuuriperinnöllisesti merkittävän aineiston säilyttäminen myös jälkipolville. 
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Arkistoissa esiintyvän arvokkaan materiaalin kohdalla on kuitenkin aina pelko tuhou-

tumisvaarasta, eikä vanhan aineiston toistettavuuskaan ole nykylaitteilla itsestäänsel-

vää. Digitaalisella säilytyksellä taataan aineiston säilyminen vailla tuhoutumisriskiä ja 

myös materiaalin katseleminen tai kuunteleminen nykyaikaisilla digitaalisilla laitteis-

toilla ja järjestelmillä – toivottavasti jopa satoja vuosia eteenpäin. 

 

Arkipäiväistä työskentelyä helpottavat sähköiset arkistot omaavat myös muita tärkeitä 

etuja konkreettisiin paperi-, tai tallennearkistoihin verrattuna. Digitalisoidussa muo-

dossa ääni-, kuva- ja muut tieto- ja merkkiyhdistelmät pakataan pienemmin ja näin 

ollen arkistointi säästää tilaa. Digitaalisuuden myötä ei ole enää tarpeen järjestää 

konkreettisia arkistointitiloja tai arkistointivälineitä organisaatioihin. Digitaalisessa 

muodossa olevan informaation hakeminen on myös fyysistä työtä helpompaa ja nope-

ampaa. Tämä tosin edellyttää, että luodut indeksointi- ja hakujärjestelmät osoittautu-

vat toimiviksi käytettävyydeltään. Tiedonsiirtoa helpottavien metatietojen luominen 

on työlästä, mutta arkistoinnin toimivuuden kannalta välttämätöntä. 

 

Lisäksi aineiston jakaminen ja kopioiminen helpottuu, kun digitaalinen kopio on aina 

alkuperäisen veroinen eikä se kulu käytössä. Digitaalimuodossa olevalle pohjalle on 

lisäksi tarvittaessa helppo tehdä muutoksia. Paperioriginaalien käyttöön sisältyy se 

vaara, että ne kuluvat ja repeytyvät ajan saatossa. Sähköinen arkisto vapauttaa arkis-

toijan näistä murheista. Digitoitu ja arkistoitu materiaali esiintyy ainoastaan yhdessä 

muodossa, mikä helpottaa sen käyttöä ja yhdistelyä eri sovellusten ja laitteiden kanssa 

huomattavasti. 

 

7.4 Digitaalisen arkistoinnin ongelmat 
 

Digitaalisen arkistoinnin omaavista lukuisista eduista huolimatta informaation yhdis-

tely ja käsittely ovat kuitenkin monimuotoisuudessaan mutkikkaita. Perusongelmina 

voidaan pitää nopeaa teknistä kehitystä, nopeasti vaihtuvia säilytysjärjestelmiä sekä 

tiedostomuotoja.  

Ensinnäkin tallennetun informaation katselemiseksi tarvitaan tietty ohjelmisto sekä 

laitteisto. Toisena tekijänä ovat eri pakkausmenetelmät; esimerkiksi häviöllisessä 

pakkausmenetelmässä kadotetaan jokin osa aineistoa lopullisesti. 
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Hakalan (2001) mukaan digitaalisen arkistoinnin ongelmiksi osoittautuvat 

 

- pitää tietää kuka arkistosta vastaa pitkällä aikavälillä 

- ohjelmistojen säilyttäminen ja konvertointi on vaikeaa 

- on tiedettävä, mitä arkistoissa on 

- kopiointi; onko tulkittavissa myöhemminkin (eri kieli), dvd-levyjen 

kopiosuojat, cd-romien lukeminen voi olla vaikeaa, laitteet vanhenevat 

- konvertointi on yleisin pitkäaikaissäilytyksen menetelmä, mutta esi-

merkiksi ohjelmistoja ei voida konvertoida, epäonnistunut konversio 

voi tuhota osia dokumentista 

- standardikäytännöt vaihtelevat alasta toiseen, toisilla on käytössä, toi-

silla ei 

- emuloinnin eli alkuperäisen käyttöympäristön jäljittelyn ongelmana 

on, että alkuperäisten dokumenttien ohella pitäisi säilyttää myös alku-

peräiset sovellukset, ja mikä pahinta, niitä pitäisi osata käyttää. 

  
Koska digitaalinen arkistointi on periaatteessa vielä melko nuori tallennusmuoto, sen 

kompastuskiville haetaan yhä ratkaisuja. Esimerkiksi videonauhojen digitoinnin me-

netelmien ja arkistoformaattien standardointi on edelleen vasta puolitiessään. 

 
Sailavuo (2007, 31–32) listaa joitakin jo kehitettyjä teknisiä toimintatapoja, joiden 

avulla pitkäaikaissäilytyksen toteutumismahdollisuuksia voidaan parantaa: 

 

- migraatio, eli valittu tiedosto siirretään uuteen käyttöympäristöön 

- tiedostojen virkistäminen, jossa periaatteena on tiedostojen siirtäminen 

yhdeltä tallennusalustalta toiselle 

- emulointi, eli vaadittava käyttöympäristö ja tiedostojärjestelmä pide-

tään yllä tai luodaan keinotekoisesti.  

 

Joka tapauksessa on tärkeää varmistaa, että aineistojen pitkäaikaiseen säilymiseen ja 

käytettävyyteen tähtäävissä projekteissa käytetään mahdollisimman standardeja ja 

hyvin dokumentoituja tiedostoformaatteja, ja niiden yhteyteen liitetään myös mahdol-

lisimman tarkkaa metadataa, joka auttaa aineistojen myöhempää tulkintaa. Lisäksi 
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pitkäaikaissäilytyksen näkökulma vaatii sitä, että digitoitujen aineistojen käsittelylle 

luodaan mahdollisimman selkeä vastuutaho. (Ilva 2004.) 

 

7.5 Digitaalinen arkistointi – nykyhetkestä tulevaisuuteen 

 

Voidaan sanoa, että Suomessa ei ole herätty digitaalisen arkistoinnin todellisuuteen. 

Systemaattisen digitaalisen arkistoinnin tuloksia on saatu vielä verrattain vähän. Pää-

osan Suomessa tapahtuvasta kulttuuriperinnön digitoinnista ja digitoidun aineiston 

arkistoinnista hoitavat muistiorganisaatiot, eli museot, arkistot, ja kirjastot itse ja ai-

nakin osittain tilapäistyöntekijöiden avulla. Digitointitoiminta on yleensä hankemuo-

toista, johon laitos saa Opetusministeriöltä tai muulta avustuksen tarjoajalta rahaa, 

jolla jokin aineistokokonaisuus digitoidaan.  

 

Suomessa ei tällä hetkellä ole toiminnassa suurempien muistiorganisaatioiden palve-

luihin keskittyviä digitointilaitoksia. Suuri toimija on Suomen kansalliskirjaston mik-

rokuvaus- ja konservointilaitos Mikkelissä. Samoin Kansallisarkistolla, Kansallismu-

seolla sekä mm. Valokuvataiteen museolla on jatkuvaa digitointitoimintaa. (Bäck-

man, henkilökohtainen tiedonanto 4.4.2007.) 

 

Yritysten hallussa pitämien arkistomateriaalien kohdalla yleinen käytäntö on luovut-

taa aineisto Elinkeinoelämän Keskusarkistoon odottamaan digitointiin tähtäävää han-

ketta. Yrityksillä ei itsellään ole mahdollista hankkia riittävää laitteistoa, järjestelmiä 

ja henkilöstöä, ja digitoinnin ulkoistamiseen eivät omat rahkeet usein riitä.  

Yritysten ja pienempien tahojen omat resurssit digitoinnin järjestämiseen ovat toistai-

seksi olleet hyvin rajalliset, mutta digitointia tekevien yrityksien palveluja kuitenkin 

käytetään jossain määrin. Kaupallisista digitointikeskuksista suurimpina voidaan 

mainita Diginord Oy, Digital Film Finland sekä Generator Post (Sailavuo, 2007, 14). 

  

Jotkut tahot ovat pyrkineet ratkaisemaan arkistointiongelmansa itsenäisesti käyttäen 

hätäratkaisuna CD-R tai DVD-levyjä, mutta ne eivät kuitenkaan ole luotettavia me-

dioita pitkäaikaissäilytyksen kannalta. Voi olla mahdollista, että 10 vuoden kuluttua 

kyseiset massamuistilaitteet on jo kuopattu uuden tekniikan tieltä. Näin ollen omin 

voimin loppuunsaatettu digitointi on mennyt täysin hukkaan. 
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Digitaalisen arkistoinnin heikohkoon nykytilaan on monia vallitsevia syitä. Vaikka 

vanhojen aineistojen digitointiin liittyy teknisiä haasteita, digitoinnin etenemistä hi-

dastavat tekijät ovat myös poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia. Tekninen kehitys 

näyttää ainakin tässä vaiheessa ehtineen hyvän matkaa digitoinnin institutionaalisten 

ja kulttuuristen edellytysten edelle. (Ilva 2004.) 

 

On selvää, että arkistolaitoksissa ja museoissa on ymmärretty digitaalisuuden merki-

tys pitkäaikaissäilytyksessä. Yritysten tai yksittäisten käyttäjien siirtymisessä digitaa-

lisen säilytysmuodon piiriin on puolestaan edelleen olemassa se haaste, että digita-

lisoinnin synnyttämät mahdollisuudet ovat monelle vielä tuntemattomia tulevaisuu-

denvisioita. Tekniikan uusien kehityssuuntien sijaan on turvallisempaa pitää kiinni 

totutusta toimintatavasta. Monelle konkreettinen paperiversio asiakirjasta on yhä to-

dempi kuin sähköisessä muodossa esiintyvä versio samasta sisällöstä. Digitaalisuu-

teen liittyy näin ollen ennakkoluuloisuutta ja pelkoakin sen hallitsemattomuudesta. 

Digitaalisen murroksen huuman hälvennyttyä kyseiset epäluuloisuudet lienevät kui-

tenkin historiaa, sillä digitaalinen kulttuuri on kietoutunut väistämättömäksi osaksi 

toimintatapaamme ja ajatteluamme. 

 

Digitaalisen arkistoinnin lähtökohtana on aina historiallisen perinteen säilyttäminen, 

sillä digitoitu materiaali sisältää voimakkaan ajatuksen datan säilyvyydestä ja ajan 

hampaan kestämisestä kolhuitta. Digitaalinen arkistointi on ensiarvoisen tärkeä mene-

telmä kulttuurihistoriallisesti tärkeiden materiaalien vaalimisen kannalta. Ominaisuu-

det kuten helppokäyttöisyys, nopeus ja edullisuus puhuvat lisäksi digitaalisten arkis-

tojen hyödyntämisen puolesta. 

 

Digitaalisten arkistojen käyttöön liittyy paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. On en-

nakoitu, että järjestelmien standardoimattomuus aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tekniikka uudistuu niin vauhdikkaasti, että ar-

kistomateriaalien käytettävyys on vaarantua. Niiden käytön varmistaminen myös jat-

kossa edellyttää siis tiettyjen standardien luomista, arkistomateriaalien jatkuvaa kon-

vertoimista tai muita jo edellä esitettyjä vaihtoehtoja.  
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Pitkäaikaissäilyttämisen takaamiseksi ei toistaiseksi ole luotu yhteisiä kansallisia pe-

riaatteita. Opetusministeriö on kuitenkin asettanut työryhmän tekemään selvitystyön 

sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä. Yhtenäisillä toimintamalleilla pyritään 

turvaamaan jo digitoidun aineiston säilyminen ja käyttö tulevaisuudessa. (Opetusmi-

nisteriö, 10.4.2007.)  

Digitaalisen arkistoinnin toteuttamisen ja käytön suunnat määrittyvät varmasti jatkos-

sakin tekniikan kehittymisen myötä ja myös sen ehdoilla. On toivottavaa, että tekni-

nen kehitys ei kuitenkaan tapahdu arkistomateriaalien kustannuksella. 

 

 

 

8 DIGITAALISEN VIESTINNÄN MAHDOLLISUUDET 
ARKISTOINNISSA 
 
 

8.1  Mitä on viestintä? 
 

Viestinnällä tarkoitetaan sanomien, informaation tai tietojen vaihdantaa. Viestinnän 

vierasperäinen vastine on kommunikaatio. Viestintä on käyttäytymistä, ja myös sosi-

aalista toimintaa, koska se edellyttää ainakin kahta viestijää, viestinnän tapahtumaan 

osallistujaa (Wiio 1973, 13). Viestintä on ennen kaikkea joidenkin sisältöjen siirtoa, 

johon lähettäjällä on jokin tarkoitus – tottelemisen aikaansaaminen, vastaanottajan 

mielipiteen muutos, kokemusten tai havaintojen jakaminen ja niin edelleen. (Kunelius 

1997, 10.) 

Koko inhimillinen elämä on jatkuvaa tietojen vaihtamista, tietojen vastaanottamista ja 

antamista, ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista eli viestintää. Viestintä on järjes-

täytyneen yhteiselämän edellytys ja keino, jonka avulla yhteisöjen pyrkimyksiä toteu-

tetaan. Ihmisyhteisöjä ei yksinkertaisesti voisi olla olemassa ilman viestintää. (Wiio 

1973, 16.)  

 

Viestinnällä on perusedellytyksiä, joita ilman viestintää ei synny lainkaan. Näitä edel-

lytyksiä ovat sanoman lähettäjä, sanoman vastaanottaja, sanoma ja viestinnän kanava. 

(Wiio 1973, 75.) Viestintätapahtuma voi syntyä eläinten kesken tai koneiden kesken 

tai koneiden ja ihmisten välillä. Ihmisten välisessä viestinnässä mukanaolevia apuvä-
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lineitä kutsutaan viestimiksi. (Wiio 1973, 67.) Nykyaikainen viestintä perustuu yhä 

enemmän kommunikaatiossa käytössä olevien apuvälineiden eli viestimien käyttöön 

(Wiio 1973, 141). 

 

Viestimiä käyttäen tapahtuva viestintä voi tapahtua periaatteessa kahdella tavalla. 

Sanoma joko muokataan johonkin aineeseen, kuten esimerkiksi paperille kirjapainos-

sa, tai energiaa muokataan sanoman sisältävän informaation mukaisesti kuten puhe-

limessa, jossa äänen välittyminen tapahtuu sähkövärähtelynä. Viestintätapa voi myös 

olla näiden menetelmien yhdistelyä. (Wiio 1973, 147- 148.) Tämän päivän viestintä 

on yhä enenevissä määrin juuri viestintämenetelmien yhdistelyä: välineet kehittyvät 

ja sulautuvat yhteen muodostaen käyttötarkoitukseltaan yhä monipuolisempia laittei-

ta, joiden myötä myös sanomien välittäminen nopeutuu, helpottuu ja monipuolistuu. 

 

8.2 Mitä on digitaalinen viestintä?  

 

Digitaalisessa, eli sähköisessä viestinnässä sanoman välittäminen tapahtuu aina säh-

köisen viestimen kautta. Digitaalista informaatiota ei voida hyödyntää tai käyttää il-

man tietoteknistä laitetta, sillä digitaalisessa muodossa esiintyvä informaatio edellyt-

tää aina viestintä, jonka avulla bittimuotoista dataa käsitellään. 

 

Digitaalisen informaation etuja ovat helppo tallentaminen ja kopiointi sekä nopea 

siirrettävyys paikasta toiseen. Digitaalisella informaatiolla ei kuitenkaan itsessään ole 

mitään arvoa, vaan sen arvo perustuu informaation käsittelyyn ja tulkintaan. (Kerä-

nen, Lamberg ja Penttinen 2003, 2.) Digitaalitekniikan mahdollistaman viestinnän 

kiistattomiin etuihin lukeutuvat nopeus ja edullisuus. Myös tiedon siirrettävyys onnis-

tuu kätevästi, sillä aineetonta mediaa voidaan liikutella vaivattomasti paikasta toiseen 

tietoverkkoja ja järjestelmiä apuna käyttämällä. Voidaankin todeta, että tekniikan 

kehittyminen on tehnyt viestinnästä ihmisen monipuolisen palvelijan.  

 

Digitaalisen viestinnän perusmediaelementit ovat teksti, valokuva, grafiikka, video, 

animaatio, äänitehosteet ja musiikki. Peruselementit voivat olla omia erillisiä tiedos-

tojaan, mutta useimmiten niitä yhdistellään erilaisiksi viestintäsovelluksiksi. Kun so-

velluksessa käytetään useampaa kuin kahta mediaelementtiä, puhutaan usein multi-
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mediasta. (Keränen, ym. 2003, 8.) Periaatteessa samoja mediasisältöjä voidaan jaella 

kaikkien digitaalisten viestimien avulla; esimerkiksi tietokone voi toimia yhtälailla 

radiona, puhelimena sekä www-selaimena. Digitalisoitumisen myötä perinteiset vies-

tintävälineet ovat saaneet uusia ominaisuuksia. (Keränen, ym. 2003, 3.)  

 

Aiemmin viestintävälineet oli helppo jakaa kohde- ja joukkoviestimiin.  Nykyisin 

digitaalitekniikkaa käyttävät laitteet ovat hämärtäneet jaottelua. Hyviä esimerkkejä 

ovat matkapuhelimiin lähetettävä tekstiviestimainonta tai digitaalisen television mah-

dollistamat yhdelle ihmiselle suunnatut tilauspalvelut.  (Keränen, ym. 2003, 22.) 

Viestintävälineiden toimintojen yhdentymisestä ja sulautumisesta toisiinsa käytetään 

myös termiä konvergenssi. 

 

Wiion (1973, 251- 252) mukaan uuden viestintätekniikan positiivisia seurauksia ovat 

 

- enemmän ja nopeammin tietoa yhteiskunnasta ja maailmasta 

- maailmankylä: yhteydet maailman eri puolille 

- liikkuminen ja kuljetukset vähenevät 

- koulutusmahdollisuudet paranevat 

- yritysten sisäinen viestintä paranee 

- saadaan parempaa tietoa sosiaali-, ja kulttuuripalveluista  

- kaupalliset palvelut voivat parantua, esimerkkinä yhteydet tavarataloi-

hin tai pankkeihin 

- lisääntyneet mahdollisuudet paikallisdemokratiaan 

- vapaa-ajan valintojen lisääntyminen 

- sananvapaus lisääntyy, jos viestintäjärjestelmiä on useita. 

 

Wiio (1973, 252) näkee uudenlaisen viestintätekniikan kielteisinä seikkoina: 

 

- informaatiota on liian paljon 

- tekniikka voi aluksi olla kallista  

- tekniikkaa voi olla vaikeata käyttää 

- voi aiheuttaa sosiaalista rauhattomuutta ja turhia odotuksia 

- edistää ”hyödytöntä” ajankulua 
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- voidaan käyttää poliittiseen manipulaatioon ja valvontaan. 

 

Digitaalitekniikan mukanaan tuomina suurimpina negatiivisina lieveilmiöinä voidaan 

pitää tietoturvaan ja yksilönsuojaan liittyviä riskejä. Verkossa leviävät virukset ja 

tietomurrot ovat osoittautuneet yllättävän ongelmallisiksi tekijöiksi, jotka luovat ke-

hittyvän tietotekniikan ylle epävarmuutta ja pahimmillaan jopa pelkojakin.  

 

8.3 Digitaalisen viestinnän mahdollisuudet arkistoinnissa 

 

Digitaalista arkistointia on perusmuodossaan ollut olemassa jo niin kauan kuin yksin-

kertaisinta tietotekniikkaakin. Informaation tai datan säilyttäminen sähköisessä muo-

dossa on ollut sähköistä arkistointia alkeellisimmassa muodossaan ja periaatteessa 

mahdollista jo kymmeniä vuosia. Teknologian nopeiden kehitysvaiheiden tuloksena 

digitaalinen arkistointi on terminä kerännyt kuitenkin nopeasti uusia merkityksiä. Se 

mitä tänä päivänä käsitämme digitaaliseksi arkistoinniksi, on edellyttänyt sekä tieto-

teknologian että digitaalisen viestintätavan kehittymistä ja käyttöönottoa, mutta myös 

uudenlaisen arkistointiajattelun ja – menetelmien syntymistä.  

 

Digitaalinen vallankumous on mahdollistanut joukon täysin uudentyyppisiä arkistoin-

tiformaatteja, joiden käyttöönotto yleistyy kiihtyvällä vauhdilla. Sähköisen viestinnän 

ja uusmedian avulla tuotetut arkistot ovat osoittautuneet oivalliseksi tallennusmuo-

doksi hyvän säilyvyytensä ja käytettävyytensä ansiosta. 

Sähköisessä arkistoinnissa esimerkiksi nopeus esiintyy tärkeässä roolissa; enää arkis-

tomateriaalin etsiminen ei edellytä konkreettisia, fyysisiä arkistoja sekä niiden vaival-

loista läpikäymistä. Myös edullisuus nousee tärkeäksi sähköisen arkistoinnin ominai-

suudeksi; verkkoja pitkin siirtyvä data pakkautuu tiiviisti ja voi saavuttaa toisen maa-

ilmankolkan hetkessä ilman kalliita kustannuksia.  

 

Lisäksi digitaalisen informaation käsittely on verrattoman helppoa; tallentaminen ja 

kopiointi tapahtuvat yksinkertaisesti ja ilman vaativaa konkreettista työtä. Tosin ma-

teriaalin vaivaton käsittely on edellyttänyt informaation siirtämistä digitaaliseen muo-

toon. Digitaalisuuden hyödyntäminen arkistoinnissa on lisääntynyt muistiorganisaati-

oiden lisäksi myös muualla. Esimerkiksi yritysten asiakirjat, laskut, sopimukset löy-
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tyvät tänä päivänä lähes järjestäen sähköisessä muodossa. Digitaalisuutta hyödynne-

tään yhä enemmän, jopa niin, että se on syrjäyttämässä perinteiset konkreettiset asi-

ointimenetelmät joiltakin osin kokonaan. Digitaalitekniikan myötä myös jakelukana-

vat ovat lisääntyneet, ja digitaalisessa muodossa esiintyvää informaatiota voidaan 

näin ollen jakaa useammalla päätelaitteella. 

 

Itse asiassa jokaisella toimialalla joudutaan nyt miettimään sopeutumista digitaaliseen 

todellisuuteen. Siinä todellisuudessa pärjäävät vain ne, joiden tuotteet ja palvelut voi-

daan toteuttaa lähes sataprosenttisesti digitaalisesti. Saattaa silti kulua pitkä aika en-

nen kuin villapusero tai vaikkapa kiinalainen ruoka voidaan muuttaa biteiksi. (Negro-

ponte 1995, 18.) 

 

 

  

9 ESISELVITYS DIGITOINTIKESKUKSEN PERUSTAMISEKSI – 

TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELY JA OMAT PÄÄTELMÄT 

 

 

9.1 Digitointikeskusprojektin taustaa 

 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa on tehty jo usean vuoden ajan tutkimus- ja kehi-

tystyötä digitaalisen mediatuotannon edistämiseksi. Oppilaitoksessa on muiden hank-

keiden ohella luotu aivan uudentyyppistä digitaalista ohjelmaformaattia. Vuonna 

2005 käynnistyneen digiformaattihankkeen tavoitteena on kehittää konsepti television 

ajankohtais- tai dokumentti- ohjelma-sarjan ja sitä välittömästi tukevan lisäpalveluja 

tuottavan interaktiivisen palvelun välille. Katsojan kannalta ohjelman seuranta tar-

koittaa sitä, että hänellä on yksi näyttö, jonka kautta hänellä on käytössään sekä digi-

taalisen television kuva että Internet-tyyppinen käyttöliittymä. 

 

Kyseisessä hankkeessa näiden teknologisten ratkaisujen toimivuutta on kehitetty Ul-

kosuomalaisen tarina -ohjelmasarjaa sisältöpilottina käyttäen. Ulkosuomalaisen tarina 

-sarjaan on tuotettu uusia osia, ja varsinaista ohjelmaa täydentämään on rakennettu 

sekä ilmaisia että myös maksullisia lisäpalveluja.  
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Digiformaattihankkeen ajatuksena on, että kehitettyä konseptia on mahdollista monis-

taa muiden ajankohtais- tai dokumentti-ohjelmasarjojen käyttöön. Ensimmäinen lisä-

palveluilla tuotettu Ulkosuomalaisen tarina -ohjelma nähdään televisiossa syksyllä 

2007, kun Suomessa siirrytään virallisesti digitaalisen televisioverkon piiriin.  

 

Toisessa SAMK:n merkittävässä hankkeessa on luotu Pori Jazz –festivaalille mene-

telmiä elävän kuvan, äänen, valokuvien ja paperitallenteiden digitaaliseen arkistoin-

tiin, rakennettu aiheeseen liittyvää web-formaattia sekä aloitettu materiaalin digitoin-

tia. Hankkeen tulosten innoittamana käynnissä on Pori Jazzin av-arkiston digitointi-

hanke. Hankkeessa on myös selvitetty ratkaisuja, joilla materiaali voitaisiin siirtää 

digitaalisiin arkistoihin.  

 

Satakuntaan on näin ollen muun muassa näiden edellä mainittujen hankkeiden puit-

teissa kertynyt osaamispääomaa, joka voitaisiin hyödyntää perustamalla ja rakenta-

malla Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloihin digitointikeskus. Tämä digitointikes-

kus palvelisi yrityksiä, yhteisöjä, kuntia ja festivaaleja. (Nurmi, 2007.) 

Tämä digitointikeskuksen perustamista varten tehty esiselvitys on siis osana digifor-

maattihanketta. Mikäli digitointikeskuksen perustamiseen ryhdytään, siitä tullee seu-

raava hanke muiden SAMK:n mediahankkeiden joukkoon.  

 

 
 

Kuva 1. Digitaalisen mediatuotannon edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa. 

Hanke 3 

Hanke 1 
 

Hanke 2 

Hanke 4 
Digiformaattihanke 
 

Digitointikeskuksen 
esiselvitys 
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9.2 Digitointitarpeen kartoitus – haastattelut 

 

Kaupallisia digitointiin sekä digitaaliseen arkistointiin liittyviä palveluja tarjoavan 

digitointikeskuksen tarkoituksena olisi vastata sekä julkisten yhteisöjen, yritysten että 

yksittäisten käyttäjien tarpeisiin. Digitointiyrityksen asiakkaat voisivat tulla maakun-

nan alueelta, mutta myös kauempaa.  

 

Jo aiemman kokemuksen ja tiedon perusteella voidaan sanoa, että julkisten yhteisöjen 

sekä yksittäisten käyttäjien digitointitarve on jo olemassa. Kiinnostavaa ja uutta selvi-

tettävää on sen sijaan se, millaisia tarpeita yrityksillä voisi olla aineistojensa digitoin-

nin suhteen. Näin päätettiin lähestyä eri alan satakuntalaisia yrityksiä ja haastattelujen 

avulla selvittää, millaista digitointia he ovat vailla ja mitkä seikat ovat johtaneet digi-

toinnin välttämättömyyteen lähitulevaisuudessa. 

Tästä syystä julkisten yhteisöjen ja yksittäisten käyttäjien digitointitarpeet jätettiin 

tässä selvityksessä tarkoituksenmukaisesti käsittelemättä, vaikkakin mahdollinen di-

gitointikeskus tarjoaisi palvelujaan ja osaamistaan luonnollisesti myös heille. 

 

Digitointikeskuksen tarpeen selvitystä varten haastateltiin neljää maakunnassa toimi-

vaa eri alan yritystä. Nämä ovat Satakunnan Kansa, Filmihalli, Kassimatti Oy sekä 

Pori Jazz. Selvitykseen ehdolla olevien haastateltavien yritysten joukossa olivat lisäk-

si Porissa toimivat Teljän Mediat Oy, Sampo Rosenlew sekä Hacklin Oy. Kyseiset 

yritykset eivät kuitenkaan olleet halukkaita vastaamaan digitointitarpeitaan koskeviin 

kysymyksiin ja osallistua selvitykseen. Osa yrityksistä ilmaisi, ettei digitointi ole heil-

le tarpeellista tai päätti kieltäytyä jostakin tuntemattomaksi jääneestä muusta syystä.  

 

Seuraavassa esitellään ja puretaan haastateltujen yritysten ajatuksia liittyen materiaa-

liensa digitointiin ja digitaaliseen arkistointiin. Haastattelukysymykset löytyvät eritel-

tyinä liitteestä (Liite 1).  

 

9.2.1 Haastattelu: Juha Harttunen ja Matti Taipale, Satakunnan Kansa 

 

Satakunnan Kansa on seitsemänä päivänä viikossa Satakunnan alueella ilmestyvä 

maakuntalehti. Satakunnan Kansa on toiminut vuodesta 1873 lähtien, ja sen pääpaik-
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ka sijaitsee Porissa. Lehden levikki oli reilu 55 000 vuonna 2006. Satakunnan Kansa 

kuuluu AlmaMedia-yhtymään.  

 

Koska Satakunnan Kansalla on olemassa pitkä toimintahistoria, lehden arkistossa 

sijaitsee kymmeniätuhansia kuvia alkuperäismuodossaan vailla digitointia. Kuvia on 

tallennettu kinofilmille, diafilmille, lasinegatiiveille, mikrofilmille sekä paperikuvina. 

Pääosa digitoitavista kuvista on syntynyt 1900-luvun alkupuolella ja siitä eteenpäin. 

Mitä kauemmas historiassa mennään taaksepäin, sitä vähemmän kuvamateriaalia on 

enää olemassa. Kuvien digitointia olisi tarpeen tehdä jo lähivuosien aikana, sillä osa 

kuvista on jo kärsinyt rakennuksessa tapahtuneista vesivahingoista.  

 

Satakunnan Kansan kuva-arkiston kiistaton arvo on sen kulttuurihistoriallisessa mer-

kityksessä, sillä maakunnan historiaa ei ole tallennettu muiden organisaatioiden toi-

mesta vastaavassa laajuudessa. Alueen historian näkökulmasta tarkasteltuna olisi ar-

vokasta, että vanhat valokuvat tai ainakin osa niistä muunnettaisiin sähköiseen muo-

toon. 

 

Valokuvien digitoinnin ja arkistoinnin tarpeelle on muitakin syitä. Kuva-arkistojen 

sisältöä kysellään käyttöön sekä lehden sisällä että ulkopuolisten tahojen toimesta 

säännöllisesti, mutta kuvien etsiminen on kuitenkin tällä hetkellä hankalaa resurssien 

vuoksi. Arkistolle olisi näin ollen olemassa tarve, joka on tällä hetkellä mahdollista 

olevaa käyttöä suurempi.  

 

Vaikka Satakunnan Kansalla on ollut tarve digitointiin jo vuosien ajan, projektiin ei 

ole ryhdytty, koska heillä ei ole siihen selkeää taloudellista perustetta. Digitoiduilla 

kuvilla ei uskota olevan suurta kaupallista merkitystä myöskään jatkossa, mutta ai-

neiston historiallisen arvon takia digitointiin halutaan ryhtyä. Satakunnan Kansassa 

koetaan, että digitointi- ja arkistointipalvelut olisi helppo ostaa projektina kaupallisel-

ta yritykseltä kuten digitointikeskukselta. 

 

Satakunnan Kansassa uskotaan, että historiallisesti tärkeiden materiaalien lisäksi digi-

tointikeskus voisi vastata myös tässä ajassa syntyvän materiaalin digitointiin. On 

myös mahdollista, että kaupallisen digitointikeskuksen käyttö Satakunnan Kansan 
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arkistojen digitointiin poikisi jatkoprojekteja AlmaMedian muiden toimintayksiköi-

den kanssa.   

 

Satakunnan Kansassa korostetaan, että digitointikeskuksen palvelujen käytön kannal-

ta ehdoton luottamus ja asiantuntemus ovat tärkeitä tekijöitä. Digitointi- ja arkistoin-

tipalvelujen käytön kannalta myös arkistoinnin laatu, esimerkiksi arkistoinnissa käy-

tettävien selitteiden toimivuus, on ensiarvoisen tärkeää. 

 

9.2.2 Haastattelu: Antti Välikangas, Filmihalli  

 

Filmihalli on Porissa toimiva nykyaikainen videoalan tuotantoyhtiö, joka on erikois-

tunut TV-dokumenttituotantoon. Filmihalli hoitaa myös käsikirjoitusten teon, toimi-

tustyön ja jälkimarkkinoinnin tuotannoissaan. 

 

Filmihallin niin sanottu ”lippulaiva” on Yleisradiolla esitettävä Ulkosuomalaisen tari-

na – televisio-ohjelma. Sarja on kerännyt noin puoli miljoonaa katsojaa jaksoa koh-

den. Kolmannen tuotantokauden jaksoja leikataan parhaillaan keväällä 2007 televi-

sioesityskuntoon. 

 

Filmihalli on toiminut vuodesta 1988 lähtien, ja vuosien aikana tuotantoyhtiön tiloi-

hin on kertynyt monentyyppistä audiovisuaalista materiaalia; satoja tunteja elävää 

kuvaa ja satamäärin nauhoja. Osa nauhoista alkaa olla jo ajan kolhuista kärsinyttä ja 

kulunutta, minkä vuoksi niiden digitointitarve tulee kasvamaan nopeasti. Lisäksi nau-

hojen fyysinen sijoittaminen tulee muutaman vuoden sisällä osoittautumaan ongel-

malliseksi. Näistä edellä mainituista syistä Filmihallilla on lähtökohtainen tarve digi-

toida ja arkistoida nauhojensa sisältöä.  

 

Filmihallin toimitiloista löytyy nyt satoja analogisia nauhoja noin kolmenkymmenen 

vuoden ajalta. Näin ollen materiaalien formaatit vaihtelevat runsaasti. Nauhojen kir-

joon kuuluvat 16-millinen filmi, 8-millinen filmi (tavallinen ja super), U-Matic, Beta-

cam, MII, VHS, ja Sony Betacam. Arkistoista löytyy lisäksi video8 (analoginen) - ja 

video 8 digi – muodoissa tallennettua kuvaa. Nykyään Filmihallin kaikki ohjelmatuo-

tannot toteutetaan digitaalista tekniikkaa hyödyntämällä. 
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Filmihallin rooli alueen historian tallentajana on korostuneen tärkeä. Toinen vastaa-

van tyyppinen arkisto sijaitsee Yleisradion tiloissa Porissa, mutta kuvaa ja ääntä sisäl-

täviä nauhoja ei näiden lisäksi juuri muualta löydy. Nauhat pitävät sisällään arvokas-

ta, maakunnan historiaa usean vuosikymmenen ajalta tallennettua materiaalia, joka 

halutaan säilyttää ja välittää jälkipolville. 

Filmihallilla on ollut tarve digitointiin jo jonkin aikaa ja digitointiin toivotaan pääse-

vän lähivuosien aikana. Heiltä kysellään vanhojen nauhojen sisältöä varsin taajaan, 

mutta suurin osa nauhoista on tallennettu jo yleisestä käytöstä poistuneeseen formaat-

tiin, josta ei ole lainaajalleen mitään hyötyä sopivan toistolaitteen puuttuessa. Joitakin 

kyseisten formaattien katseluun soveltuvia nauhureita Filmihallilla itsellään edelleen 

on, mutta resurssipuoli ei anna myöden nauhojen läpikahlaamiseen – niiden digitoi-

miseen ryhtymisestä puhumattakaan.  

 

Filmihallilla uskotaan, että digitoidut ja arkistoidut AV-materiaalit kiinnostaisivat 

ensisijaisesti museoita; sisältäväthän nauhat runsaasti alueellista historiaa. Myös esi-

merkiksi Pori Jazzeilta taltioitua kuvaa voitaisiin hyödyntää enemmän ns. ”viihdekäy-

tössä”. Lisäksi muun muassa tutkijoiden uskotaan kokevan arkisto hyödylliseksi ta-

vaksi hyödyntää vanhoja taltiointeja.  

 

9.2.3 Haastattelu: Matti Koivunen, Tuija Pirttikoski, ja Minna Katavisto,  

Kassimatti Oy 

 

Kassimatti Oy on vuonna 1982 perustettu, pohjoismaiden suurin kasseja ja reppuja 

valmistava tehdas. Yrityksellä on kaksi toimipistettä; tuotannon alkupää sijaitsee 

Suomessa, Huittisissa, ja laukkujen varsinainen ompelu tapahtuu Venäjällä Pietarissa. 

Huittisissa sijaitsevat leikkaamo, silkkipaino, brodeeraus sekä varsinaiset raaka-

ainevarastot. Toimipisteessä työskentelee 15 työntekijää, kun taas Pietarin ompelimo 

työllistää 100 henkilöä. Kassimatin tuotantokapasiteetti on noin 70 000 yksikköä 

kuukaudessa. 

 

Kassimatin valmistamat kassit voidaan jakaa kolmeen pääjoukkoon: yritysten liike-

lahjoihin, alihankintana tehtäviin, sekä yksittäisten tilaajien kasseihin, kuten esimer-

kiksi erilaisten urheiluseurojen tarvitsemiin välineidenkantokasseihin. Kassimatin 
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laukkutuotanto toimii nykyään vain tilauspohjalta, eikä laukkuja valmisteta enää lain-

kaan varastoon. Yrityksen kannalta asiakkaan palvelemisessa on oleellista, että suun-

nitteluvaihetta seuraa mahdollisimman nopeasti jo itse tuotannon käynnistäminen. 

Tilaukset ja asiakaspalvelu hoidetaan Huittisten toimipisteestä käsin, jonka jälkeen 

ompeluprosessi siirtyy Pietariin. 

 

Kassimatin 25-vuotisen historian aikana on syntynyt satoja, jopa tuhansia erilaisia ja 

erivärisiä kasseja ja reppuja. Perusmalleja on kuitenkin olemassa noin 500 kappaletta, 

joista kustakin on mallipiirros paperilla. Kauppasuhteen aluksi asiakas saa valittavak-

seen mieleisensä mallin satojen mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja lisäksi pohdit-

tavakseen laukun värit annetusta värikartasta. Muita mietittäviä yksityiskohtia kas-

seissa ja repuissa ovat muun muassa taskut, ketjut, kantit, verkkotaskut, kantohihnat, 

jne.  Jotta asiakas voisi hahmottaa kassin kokonaisuuden riittävän hyvin ennen tuo-

tannon käynnistämistä, on hänelle hyvä havainnollistaa valittua kokonaisuutta. Tämä 

on ollut tähän saakka hankalaa, sillä malleja ei ole olemassa kootusti sähköisessä 

muodossa, vaan pelkästään paperiversioina mapeissa. Yhden mallikappaleen ompe-

leminen havainnollistamistarkoitusta varten on puolestaan kallista.  

 

Väreiltään oikean mallipiirroksen luominen on tähän asti tapahtunut joko manuaali-

sesti värittämällä tai piirros skannaamalla ja värittämällä tietokoneella. Mitään syste-

matiikkaa ei kuitenkaan tietokoneille ole tätä varten luotu, vaan kunkin piirroksen 

kohdalla on ollut tarpeen skannata mallipiirros ensin ja sen jälkeen värittää se asiak-

kaan toivomilla väreillä. Osaan alkuperäisistä mallipiirroksista on kuitenkin kirjattu 

mukaan tarkat ompeluohjeet yksityiskohtineen, jotka on lisäksi täytynyt pyyhkiä pois 

asiakasta varten. 

 

Mallipiirrosten huono havainnollistuminen ja toisaalta piirrosten muokkaamiseen 

kuluva aika helpottuisivat digitoimalla piirrokset. Erityisen tarpeellista olisi saattaa 

digitaaliseen muotoon yleisemmin käytetyt mallipiirrokset.  

Kassimatilla kassien mallipiirrosten digitoiminen olisi tärkeä, aikaa ja resursseja lo-

pulta säästävä hanke. Mikäli mallipiirrokset esiintyisivät digitaalisessa muodossa, ja 

niiden värit olisivat vielä vapaasti muunneltavissa, henkilökunnan työ helpottuisi mit-
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tavasti. Lisäksi vältyttäisiin siltä, että asiakkaan valitsema sävy ei vastaakaan täysin 

sitä, joka mallipiirroksessa todellisuudessa esiintyy.  

 

Kassimatissa toivotaan, että tulevaisuudessa olisi myös mahdollista luoda jonkinlai-

nen digitaalinen arkisto asiakkaan tarkasteltavaksi. Kyseeseen tulisi silloin esimerkik-

si internetissä sijaitseva ”mallit”-osio, jonne asiakas pääsee kirjautumaan ja katsele-

maan erilaisia malli- ja värivaihtoehtoja. Kyseessä oleva palvelu antaisi yrityksestä 

modernimman kuvan ja lisäksi toisi kasseja valmistavalle yritykselle myös mahdolli-

sen kilpailuedun muita toimijoita ajateltuna. Digitointi palvelisi näin ollen sekä asia-

kasta että yrityksen toimintaa itsessään. 

 

Kassimatin mallipiirrokset ovat tällä hetkellä sijoitettuna kymmeniin mappeihin. 

Kaikkia lukuisia satoja piirroksia ei kuitenkaan ole tarpeen digitoida, vaan aluksi 

murto-osa lähinnä kassien perusmalleja sisältäviä piirroksia. Mallipiirrosten digitoin-

nilla alkaa jo olla kiire, sillä manuaalinen työskentely syö tarpeettoman paljon työnte-

kijöiden työaikaa. Osa piirroksista alkaa lisäksi olla huonokuntoisia; vanhimmat niistä 

ovat saavuttaneet jo 25 vuoden iän. 

 

9.2.4 Haastattelu: Tiina Sailavuo, Pori Jazz 

 

Pori Jazz on maailmanlaajuisestikin tunnettu, vuosittain heinäkuussa järjestettävä 

jazz-festivaali Porissa. Ensimmäiset festivaalit pidettiin jo vuonna 1966, ja Pori Jazz 

on eräs Euroopan suurimmista jazzmusiikkifestivaaleista ja lipunmyyntien perusteella 

laskettuna Suomen suurin festivaali. Festivaaleilla on esiintynyt soulin, popin, rockin, 

rhythm ’n bluesin ja jazzin supertähtiä.  

 

Pori Jazzin konsertteja ja muita tapahtumia sekä haastatteluja on taltioitu festivaalin 

historian alusta saakka. Pori Jazzin tiloissa sijaitsevat arkistot pitävät sisällään kult-

tuuriperinnöllisesti arvokkaita tallenteita ja materiaalia yli 40 vuoden ajalta. Viime 

vuosien aikana festivaalin tallennuksessa käytetty tekniikka on muuntunut digitaali-

seksi, ja vanhemmat tallennusformaatit ovat jääneet pois käytöstä. Pori Jazzin arkis-

toissa on runsaasti materiaalia, jota ei näin ollen pystytä nykyaikaisilla laitteilla katse-

lemaan ja hyödyntämään. Arkistoihin on kerätty paljon kuvatallenteita, erilaisia ääni-
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tallenteita, valokuvia, pääsylippuja, leikekirjoja, julisteita, sekä muuta oheismateriaa-

lia. Erityisen arvokkaita ovat kuitenkin satoja tunteja liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältä-

vät nauhat, mutta myös ääninauhat ja valokuvat odottavat systemaattista digitaalista 

säilytystään.  

 

Analogista nauhaa on kuvattu muun muassa seuraaville formaateille: 8 – sekä 16- 

milliset filminauhat, U-Matic, MII, ja Betacam SP. Valokuvia esiintyy niin dioina, 

negatiiveina kuin printteinä. Printtikuvat ja diat ovat toistaiseksi tyydyttävässä kun-

nossa, ainoastaan osa negatiiveista on kärsinyt ajan saatossa. (Hannus, 2006). Nauhat 

ovat vielä kohtuullisessa kunnossa, mutta niiden katselu on riskialtista ja saattaisi jopa 

aiheuttaa nauhan tuhoutumisen.  

 

Pori Jazzin arkiston digitaalisten tallenteiden arkistointia ei tässä yhteydessä käsitelty, 

sillä pääpaino oli analogisessa ja suuremmassa rapistumisvaarassa olevassa aineistos-

sa. Voidaan arvioida, että kymmenen vuoden kuluttua analogisten nauhojen digitoin-

nilla ei ole enää kiire. Toisin sanoen, nauhat kestänevät kohtuullisesti vielä muutaman 

vuoden myös arkistoissa säilyttämistä, mutta noin vuosikymmenen päästä digitointia 

ei ehkä ole enää mahdollista suorittaa. Tästä syystä materiaalin, eli videonauhojen, 

ääninauhojen sekä valokuvien digitointiin on tarpeen suhtautua niiden kallisarvoisuus 

huomioonottaen. 

 

Pori Jazz on yhdessä muiden tahojen kanssa toteuttanut Digitaalinen jazzmuseo – 

hanketta, jonka puitteissa festivaalille on luotu sähköistä museota verkkoon. Hank-

keessa on selvitetty tarkkaan arkistojen sisältämän aineiston määrä ja kunto sekä aloi-

tettu digitoimisprosessia joiltakin osin. Kyseessä on kuitenkin vielä melko pienimuo-

toista toimintaa, jota on tarkoitus jatkaa myöhemmässä vaiheessa. Arkistojen digi-

tointi ei kuitenkaan onnistu festivaalin omilla resursseilla.  

 

Pori Jazzin arkiston sisällön merkityksellisyys liittyy festivaalin historian kaareen; 

taltioinnit käsittävät kaikkiaan usean vuosikymmenen verran musiikkifestivaalin ta-

pahtumia ja vaiheita. Festivaalin oman historiansa lisäksi tallenteisiin sisältyy Porin 

paikallishistoriaa Jazzien kautta tarkasteltuna. Arkistomateriaalin kautta välittyy kuva 
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Porin kaupungin identiteetin kehityksestä, mikä on historiallisesti huomionarvoinen ja 

tärkeä ominaisuus. 

 

Jazzien kaltaisen iäkkään musiikkifestivaalin arkistot kiinnostanevat myös tiedeyhtei-

söjä. Digitointi ja digitaalinen arkistointi mahdollistaisivat näin ollen materiaalin 

avautumisen tutkijoille ja muille yhteiskunnan toimijoille. 

 

9.3 Digitointikeskuksen toiminta 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloihin perusteilla olevan digitointikeskuksen tar-

koituksena olisi palvella yrittäjiä, yhteisöjä, kuntia ja yksittäisiä käyttäjiä. Digitointi-

keskus tarjoaisi edellä mainituille asiakkaille erilaisia digitointi- ja arkistointipalvelu-

ja kunkin asiakkaan oman tarpeen mukaan. Voidaan sanoa, että digitointikeskus tulee 

tarjoamaan erityisesti AV-aineiston -, ääni-, valokuva-, sekä ja paperidokumenttien 

digitointi- ja arkistointipalveluja.  

 

Nurmen (2007) mukaan digitointikeskus koostuisi ennen kaikkea 

 

– laitteistoista, joilla video-, ääni-, valokuva- ja paperitallenteita/dokumentteja saa-

daan muutettua digitaaliseen muotoon 

– järjestelmistä ja ohjelmistoista, joilla digitaalinen materiaali saadaan muunnettua ja 

arkistoitua oikeaan tallennusformaattiin 

– järjestelmistä, joihin digitaalinen materiaali voidaan arkistoida 

– järjestelmistä ja ohjelmistoista, joilla arkistomateriaali saadaan siirrettyä eri pääte-

laitteiden edellyttämään julkaisu- ja katselumuotoon 

– riittävät arkistointivaatimukset täyttävistä tiloista  

– henkilöstöstä, jolla on it- ja media-alan osaamista sekä arkistointikokemusta. 

 

Digitointikeskusta suunnitellessa lähtökohtana tulisi olla aineiston pitkäaikaisen säi-

lyvyyden takaaminen sekä arkistojen hyvä käytettävyys ja hyödyntäminen. Oleellista 

tulee olemaan laitteistoympäristön sekä teknisten menetelmien kokoaminen ja luomi-

nen. Koska digitointi sekä digitaalinen arkistointi ovat vielä toistaiseksi verrattain 
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tuore yritystoiminnan ala, toimivia esimerkkejä ole montaa, mutta muutama löytyy 

Suomestakin. 

 

9.4 Mikkelin digitointikeskus ja ElkaD-projekti  

 

Suomessa digitoinnin edelläkävijäkaupunkina voidaan pitää Mikkeliä, jossa toimii 

tällä hetkellä alueellinen kirjaston ja arkiston yhteenliittymä. Niin kutsutun digitaali-

sen Mikkelin yhtenä toimijana on Mikkelin ammattikorkeakoulu, jolla on ollut erilai-

sista hankkeista hyviä kokemuksia digitaalisen arkistoinnin kehittäjänä ja toteuttaja-

na.  

 

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto toteuttivat 

vuosina 2004–2006 ElkaD-projektin, jonka ensisijaisina tarkoituksina oli toisaalta 

kehittää ammattikorkeakoulun sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin osaamista osana 

alueen osaamispääomaa sekä toisaalta pelastaa Elinkeinoelämän Keskusarkiston 

(ELKA) magneettinauhoilla olevat tallenteet. Projekti oli ensimmäinen ammattikor-

keakoulun jollekin erityisalueelle suuntaava sähköisen arkistoinnin pilottiprojekti. 

(Palonen 2006, 4.)  

 

ElkaD-projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää analogisen av-aineiston digitointime-

netelmiä. Digitoinnin testiaineistona käytettiin Suomen Elinkeinoelämän Keskusar-

kiston av-aineistoa. ELKA:ssa säilytyksessä olevasta av-aineistosta merkittävä osa on 

magneettisilla tietovälineillä, eli video- sekä ääninauhoilla. 

 

Mikpolin tiloissa Mikkelissä toimiva digitointikeskusta voidaan pitää varteenotetta-

vana laitoksena Satakunnan ammattikorkeakoulun mahdollisen digitointikeskuksen 

toiminnan suunnannäyttäjänä. 

 

9.5 Digitointikeskuksen toimintaedellytykset: laitteisto ja hinta-arvioita 

 

Mahdollisen digitointikeskuksen laitteiston on kyettävä toistamaan lähes kaikkia ylei-

sessä käytössä olevia tai siitä jo poistuneita video-, ääni-, kuva- ja paperidokumentti-

aineistojen tallennusformaatteja, jotta asiakkaiden palveleminen kattavasti on mah-
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dollista. Koska erilaisia digitoitavia formaatteja on paljon, tarvitaan myös jokaiselle 

formaatille omanlaisensa toistokone.  Lisäksi digitointiprosessin läpiviemiseksi tarvi-

taan erilaisia arkistointi- ja tallennusmenetelmiä kunkin asiakkaan tarpeen mukaan. 

On huomioitavaa, että digitointikeskuksen palveluihin voi kuulua myös jo valmiiksi 

digitaalisessa muodossa olevan aineiston arkistointi. Tästä syystä tarvittavaa laitteis-

toa suunnitellessa on otettava huomioon jo valmiiksi digitaalisen materiaalin toistet-

tavuus. 

 

Digitoinnissa tulee noudattaa arkistoinnin perusperiaatteita; asiakirjan alkuperäisyy-

den ja eheyden tulee säilyä. Digitoidun version tulee olla mahdollisimman lähellä 

alkuperäistä, eli äänessä tai kuvassa olevia häiriöitä ei korjata. Tärkeintä autenttisuu-

den kannalta onkin laadukkaat analogiset laitteet, jotka toistavat alkuperäisen materi-

aalin mahdollisimman tarkkaan. (Palonen 2006, 7.) 

 

Digitointia tekevissä laitoksissa tai yrityksissä on tehty erilaisia ratkaisuja digitointi-

laitteiston, järjestelmien ja ohjelmistojen suhteen. Lähtökohtana yrityksissä on 

useimmiten se, että niissä hoidetaan AV-aineiston, äänen, sekä kuvien ja paperido-

kumenttien digitointiin ja arkistointiin liittyvät tehtävät. Osa digitointikeskuksista on 

keskittynyt jonkin tietyn aineiston digitointiin, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toi-

miva Diginord Oy on erikoistunut äänitallenteiden ja Digital Film Finland av-

materiaalin digitointiin. 

 

Seuraavassa käydään läpi mahdollisesti perusteilla olevassa digitointikeskuksessa 

digitoitavat erilaiset aineistoformaatit sekä esimerkkejä siitä, millaisilla laitteistoilla 

digitointia on mahdollista tehdä ja missä hintaluokissa laitteet pääpiirteittäin liikku-

vat. Lisäksi ohessa esitellään joissakin Suomessa toimivissa digitointilaitoksissa käy-

tössä olevat laitteistot tai menetelmät.  

  

9.5.1 AV-aineisto 

 

Audiovisuaalisten videotallenteiden osalta digitointikeskuksessa toistettavia formaat-

teja voivat olla 8-, ja 16-, ja 35- milliset filminauhat, Betacam, Betacam SP, Betamax, 



 42 

MII, U-matic, U-matic Hi, VHS, S-VHS, Video8/ VideoHi8, sekä DV/Digital 8 (digi-

taalinen), sekä Betacam Digital (digitaalinen).  

 

Mikkelissä on tällä hetkellä kalusto 8-millin kaitafilmin skannaamiseen, sekä -

videoformaattien digitointiin. 8-millisen filmin skannaamiseen heillä on käytössään 

saksalaisen MWA:n valmistama Flashscan-kaitafilmiskanneri, jonka hinta on noin 

40 000 euron luokkaa. Laite lukee super 8 sekä 2 x 8 mm – formaatteja. Mikkeliin on 

myös tarkoitus hankkia MWA:n 16 mm filmiskanneri, jonka hinta jää käytettynä alle 

100 000 euroon, mutta uutena kustantaa useita satoja tuhansia euroja. 

 

8-mm kaitafilmit voidaan digitoida myös DV8 Sniper Pro – laitteistolla, jonka hinta 

lähtee noin 7 000 eurosta ylöspäin. Sniper Pro -laitteisto käytännössä kuvaa kaitafil-

min jokaisen ruudun DV-tasoisella kameralla.  

16-mm ja 35-mm filmit voidaan esimerkiksi digitoida myös BTS FDL-60 (Philips 

Broadcast Television System) - filmiskannerilla (hinta noin 25 000 eurosta ylöspäin) 

ja Rank Cintel Ursa Gold -filmiskannerilla (hinta 100 000 eurosta ylöspäin). Samoilla 

laitteilla tehdään esimerkiksi 35-mm elokuvista DVD- versioita ympäri maailman.  

 

Pääkaupunkiseudulla toimiva Digital Film Finland – yritys on keskittynyt digitointi-

työssään filmiin, ja tätä varten heillä on käytössään Thomson Spirit Datacine – fil-

miskanneri. Thomsonin filmiskannerit maksavat laitteesta sekä sen käyttömahdolli-

suuksista riippuen vähintään 300 000 euroa. 

Joissakin yrityksissä filmin digitoinnissa käytetään menetelmää, jossa 16-mm ja 35-

mm filmit kuvataan DV- tai HDV- kameroita käyttämällä, mutta tätä ei pidetä ylei-

sesti parasta laatua tuottavana digitointimenetelmänä. 

 

Analogiset videonauhatallenteet, kuten U-matic, U-matic Hi, Betacam, Betamax, MII 

ja VHS voidaan yleisesti ottaen lukea VHS-, U-matic-, U-matic Hi-, Betacam, Beta-

max-, MII- ja VHS-nauhureilla. Näiden nauhureiden hinnat liikkuvat yleisesti muu-

tamista sadoista noin tuhanteen euroon.  

 

Digitaaliset Video8/ VideoHi8, sekä DV/Digital 8, sekä Betacam Digital – videonau-

hat voidaan digitoida Video8, Hi8-, ja D8 – formaattien toistoon tarkoitetulla laitteel-



 43 

la, jonka hinta lähtee noin 1000 eurosta; esimerkiksi DV Sony DSR-11 – nauhurin 

hinta löytyy 1000–2000 euron haarukasta. Betacam Digital-nauhureiden hinnat puo-

lestaan lähtevät 40 000 eurosta ylöspäin.  

 

Perusperiaatteena analogisen videon digitoinnissa on, että analoginen video voidaan 

digitoida videokortin avulla ja tallentaa tiedostomuodossa kiintolevylle. Digitoinnissa 

videonauhuri kytketään johdoilla videokorttiin, ja digitointiin tarvitaan lisäksi tieto-

koneelle asennettu videonkaappausohjelma. Halutut otokset valitaan videokasetilta ja 

ne ajetaan videokortin läpi, joka muuttaa ne digitaalisiksi tiedostoiksi ja tallentaa kiin-

tolevylle. On huomioitavaa, että digitaalinen video vaatii paljon tallennuskapasiteet-

tia, enemmän kuin esimerkiksi pelkkää ääntä sisältävät tiedostot.  

 

Mikkelissä videon digitointiin on käytettävänä kaksi videodigitointityöasemaa, jotka 

muodostuvat kuvalähteen eli esimerkiksi videonauhurin, videosignaalikytkimen, vi-

deosignaaliprosessorin, ääni- ja kuvamonitorien, tietokoneen ja videoeditointikortin 

yhdistelmästä, joka muuttaa analogisen videon halutunlaiseksi digitaaliseksi videotie-

dostoksi. Analogisen videokuvan muuntaminen digitaaliseksi tapahtuu For.A 

TBC/FS-signaaliprosessorilla ja Liquid Chrome-työasemassa olevalla Pinnacle Targa 

3000- videoeditointikortilla. Kuva siirretään signaaliprosessorista työasemaan, jossa 

tapahtuu muunnos tiedostoksi. Järjestelmä pystyy tarvittaessa korjaamaan joitain al-

kuperäisellä analogisella nauhalla olevia virheitä ja tuottamaan samasta digitoidusta 

materiaalista eri formaattisia versioita. Lisäksi järjestelmää pystytään muokkaamaan 

eri käyttötarkoituksia varten ja sitä on mahdollista laajentaa. (Palonen 2006, 9.) Mik-

kelin digitointikeskuksessa videon tallennusformaatiksi on valittu MPEG2 4:2:2 – 

formaatti. 

 

9.5.2 Äänitallenteet 

 

Äänitallenteiden osalta digitointikeskuksessa mahdollisesti digitoitavia formaatteja 

voisivat olla ainakin avokelanauhat, LP-levyt, c-kasetit, r-dat -nauhat, minidisc, cd ja 

dvd. Myös sylinterien, 78 RPM-levyjen ja erilaisten pikalevyjen digitoiminen on 

mahdollista ottaa huomioon, mutta ne on tässä selvityksessä kuitenkin sivuutettu. 
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Mikkelin digitointikeskuksessa äänen digitoimiseen on varattu laitteet, jotka toistavat 

c-kasetteja, ¼-tuumaista avokelanauhaa, dat-nauhaa sekä LP-levyjä. C-

kasettisoittimessa on paikat kahdelle nauhalle. Vastaavien laadukkaiden laitteiden 

hinnat pyörivät 500–1000 euron paikkeilla. Avokelanauhurit ovat neljännesraitako-

neita, merkeiltään Revox B77 MK2, ja Akai- Solid State X-165D. Revoxin ja Akain 

hinnat ovat joidenkin satojen eurojen luokkaa, kuitenkin alle tuhannen euron. 

 

Levysoitinten kohdalla hinnat vaihtelevat aina noin sadasta eurosta useisiin satoihin, 

riippuen täysin siitä, millaisia ominaisuuksia levysoittimilta vaaditaan. Ammattikäyt-

töön tarkoitetun DAT-nauhurien hinnat lähtevät noin tuhannesta eurosta useampaan 

tuhanteen euroon. Myös ammattilaisille tarkoitettujen minidisc-nauhurien hinnat 

vaihtelevat paljon, muutamista sadoista joihinkin tuhansiin euroihin. CD-soittimien 

kappalehinnat vaihtelevat niin ikään tuhannesta eurosta ylöspäin. DVD-soittimet kus-

tantavat useista sadoista reilusti yli tuhanteen euroon. 

 

Esimerkiksi Helsingissä toimivalla, äänitteiden digitointiin erikoistuneella Diginord 

Oy:lla on käytössään toistasataa nauhuria, pääasiassa Studer-merkkisiä ammattikonei-

ta. Perinteinen Studerin kaksiraitainen kelanauhuri mallia B67 maksaa muutama sata 

euroa. 

 

Palosen (2006, 8) mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulussa audiomateriaalin digi-

tointiin on varattu kaksi työasemaa, joista toiseen on kytketty AD-muunnin. Toisella 

työasemalla työskenneltäessä muunnos analogisesta digitaaliseksi tapahtuu koneen 

äänikortissa. Molemmilla digitoidaan pääasiassa C-kasetteja, mutta tarvittaessa niihin 

voidaan kytkeä kelanauhurit tai muita äänilähteitä. 

Mikkelissä äänen digitointiohjelmistona toimii Steinbergin Wavelab 4.0, joka pyörii 

Windows 2000 käyttöjärjestelmässä. Äänikortti toimii ASIO-ajureilla, ja äänikortin 

säätöjä varten on omat ohjelmistonsa. 

 

Valittu ääniformaatti on Mikkelissä pakkaamaton PCM WAV. Pyrkimyksenä on ollut 

tallentaa mahdollisimman paljon informaatiota alkuperäisestä analogisesta aineistos-

ta, mikä mahdollistaa aineiston paremman jatkokäsittelyn tulevaisuudessa. Jos alku-

peräinen äänitallenne on tallennettu stereona, on formaatti muuten sama, mutta mo-
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non sijasta digitoidaan stereona. Tämän lisäksi digitoitu materiaali konvertoidaan 

MP3-formaattiin käyttökopioksi. (Palonen 2006, 8.) 

 

9.5.3 Kuvat ja paperidokumentit 

 

Valokuvien tallennusformaateista digitointikeskuksessa olisi mahdollisesti kyettävä 

digitoimaan 8- ja 16- millistä kaitafilmiä, diafilmiä, lasinegatiiveja, sekä paperikuvia. 

Valokuvien, diojen, negatiivien ja lasinegatiivien digitointi tehdään useimmiten PC-

työasemalla, johon on liitetty kalibroitu ja profiloitu taso- tai filmiskanneri. Osa töistä 

voidaan myös tehdä kuvaamalla. 

 

Mikkelissä on vasta aloiteltu tämänkaltaisen materiaalin digitointia, joten vielä ei 

digitoitavien kuvien joukossa ole kuin diafilmit ja paperikuvat. Heillä on käytössään 

kaksi kappaletta diaskannereita, toinen koneista on automaattinen ja toinen on manu-

aalinen. Automaattikone on Saksasta tilattu Reflecta DigitDia 3600 Magazin-Scanner, 

hinta noin 500 euroa. Manuaalinen skanneri on parhaita olemassa olevia diaskanne-

reita, Nikonin Super Coolscan 5000, jonka hinta on noin tuhannen euron paikkeilla. 

Paperikuvien, filmien ja negatiivien digitointia varten käytössä on kaksi tasoskanne-

ria, automaattinen HP Scanjet 5530 Photosmart (hinta noin 200–300 euroa) sekä ma-

nuaalinen CanonScan 9950F (hinta noin 400–500 euroa). Mikkelissä on lisäksi var-

mistettu skannereihin liian suurien aineistojen skannausmahdollisuus Kaiserin Copy 

Stand -jäljennyslaitteen avulla (hinta noin 150–200 euroa).  

 

Lasinegatiivien digitointiin suositellaan Valokuvataiteen museon toimesta valokuva-

usta valopöydältä, mutta lasinegatiivit voidaan myös skannata hyvälaatuisella 

tasoskannerilla.  

Hyvin tehdyn kalibroinnin ansiosta kuvia ei siis skannauksen jälkeen juurikaan käsi-

tellä, vain negatiivit käännetään positiivikuviksi. Jos käsittely on tarpeellista, se voi-

daan tehdä Adoben Photoshop -ohjelmalla. Riippuu täysin asiakkaasta ja aineiston 

käyttötarkoituksesta, onko digitoinnin yhteydessä tapahtuva sisällön muokkaaminen 

suotavaa. Perinteisesti arkistoinnissa ei ole lupa muokata tai parantaa aineiston laatua 

lainkaan, vaan sen on annettava olla sellaisenaan.  
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Kirjat digitoidaan tapauksesta riippuen skannaamalla tai kuvaamalla. Lehtien ja muun 

arkistomateriaalin digitointi: suurikokoiset lehdet, julisteet, kunniakirjat ja vastaavat 

voidaan tarvittaessa skannata tavallisella työtasolla irrotettavan skannausyksikön 

avulla. 

 

Filmitulostimilla voidaan tulostaa mikrofilmille 16mm/35mm/105mm kuvia, jotka 

voivat olla käytännössä syntyneet missä tahansa järjestelmässä ja voivat käytännössä 

olla myös lähes missä tahansa tiedostomuodossa. Mikrofilmitulostimista Kodak i9600 

- sarjan mikrofilmitulostimet ovat laajassa käytössä Suomessa. Kodak i9600 - sarjan 

mikrofilmitulostimet tallentavat asiakirjoja mustavalkokuvina 16 mm rullafilmille. 

Zeutschel OP 500 tuottaa harmaasävy- tai värikuvaa mikrofilmille, mediana 16-mm 

ja 35-mm rullafilmi.  Kuvat voidaan tulostaa mikrofilmille sekä mustavalko-, har-

maasävy-, että värikuvina. Laitteiden hinnat liikkuvat 50 000 euron ja 120 000 euron 

hintahaarukassa.  

 

9.6 Digitointikeskuksen toimintaedellytykset: arkistointimenetelmät  

 

Kun aineisto on onnistuneesti saatu digitoitua ja tallennettua sähköisessä muodossa 

tiedostona, suoritetaan tiedoston varsinainen arkistointi. Arkistoinnin apuna käytetään 

sopivaa arkistointimenetelmää. Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Elinkeinoelämän 

Keskusarkiston yhteishanke ElkaD:ssa testattiin AV-aineiston digitointia Suomessa-

kin standardoidulla Dublin Core –metadataformaatilla. Formaatti on tarkoitettu verk-

kojulkaisujen, sähköisten asiakirjojen tai muiden elektronisten tallenteiden kuvailuun. 

(http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS%205895) Dublin Corea pidetään 

arkistoalalla yksinkertaisena, joten sen käyttöönottokynnys on matala (Sailavuo 2007, 

24). ElkaD-hankkeessa yhtenä tavoitteena oli luoda Dublin Coresta sopiva versio 

liikkuvan kuvan, äänen ja digitaalisen dokumenttiaineiston käsittelyyn, eli selvittää 

tarkemmin minkälaista metatietoa avainaineistosta on syytä kerätä talteen pitkäaikais-

säilytystä varten. 

 
Dublin Coressa tiedostoa koskevat metatiedot esitetään parissa kymmenessä tiedosto-

kentässä.  ElkaD:n metatietomallin ytimenä käytetty Dublin Core (SFS 5895) stan-

dardissa esiintyvät seuraavat sisällöt (Palonen 2006, 12): 
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1. nimeke – tekijän tai julkaisijan antama tallenteen nimi 

2. tekijä – henkilö tai yhteisö, joka on ensisijaisesti vastuussa tallenteensisällöstä 

3. aihe – tallenteen sisällön aihealueen kuvaus 

4. kuvaus – tallenteen sisällön kuvaus 

5. julkaisija – organisaatio, henkilö, joka on julkaissut 

tai asettanut tallenteen käytettäväksi 

6. muu tekijä – toissijainen tekijä 

7. päivämäärä – aikamääre, joka liittyy tallenteen johonkin elinkaaren vaiheeseen 

8. laji – tallenteen luonne tai sisällön tyyppi 

9. formaatti – tallenteen fyysinen tai digitaalinen ilmiasu 

10. identifikaatiotunnus – tunnus, joka identifioi kuvailtavan 

tallenteen yksiselitteisesti 

11. lähde – tallenne, johon kuvailtava tallenne perustuu kokonaan tai osittain 

12. kieli – tallenteen kieli 

13. suhde – viittaus muuhun tallenteeseen, joka liittyy kuvailtavaan tallenteeseen 

14. kattavuus - tallenteen sisällön kattavuus 

15. tekijänoikeudet – tallenteeseen liittyvien oikeuksien ilmaus. 

 
 
Dublin Core -standardilla ei pystytä kuvaamaan tilaan, julkisuuteen, säilytysaikaan, 

säilytyshistoriaan, tapahtuma- ja muutoslokiin, vastuutahoon, asiakirjan alkuperäi-

syyteen ja eheyden toteamiseen sekä asiakirjan sähköiseen allekirjoittamiseen liittyviä 

metatietoja, joten hankkeessa päädyttiin lisäämään elementit määrittelyyn ja ne ni-

mettiin ElkaD Coreksi. Dublin Coren formaattielementtiä täytyi laajentaa, jotta av-

aineistosta kerättävä metatieto saataisiin kokonaisuudessaan talteen. Toinen lisäyksiä 

vaatinut elementti on lähde. Lähde-elementin määrittelyä laajennettiin siten, että sin-

ne voidaan tallenteesta riippuen kertoa, millaisessa muodossa tiedosto oli analogises-

sa muodossaan. (Palonen 2006, 139.) 

 

Ääninauhojen digitointiin erikoistuneen Diginord Oy: n käytössä on puolestaan niin 

sanottu DSAS-paketti, joka sisältää digitoinnin lisäksi heidän kehittämänsä DSA-

tietokantaohjelmiston, jolla voidaan käyttää digitoitua materiaalia. Siihen voidaan 

sisällyttää kaikki arkistoon liittyvä tieto mm. kuvat tuotteisiin liittyvistä papereista ja 

kansista. Esimerkiksi levy-yhtiöiden tapauksessa tämä koskee myös levynkansia,  
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gramex- ja teostotietoja, levyihin liittyviä videoita, sekä muuta promootiomateriaalia. 

(M. Pellinen, henkilökohtainen tiedonanto 4.4.2007.) 

 

Suomen kirjastoissa on puolestaan yleisesti käytössä kansainvälinen MARC21-

metadataformaatti. MARC-formaatista on Suomessa olemassa eri versioita, muun 

muassa FINMARC, MARC21-Fin ja MARC21. Kaikki kirjastot ovat kuitenkin joko 

asteittain siirtyneet tai siirtymässä MARC21-formaatin käyttöön. MEMORON-

niminen tietokantasovellus on puolestaan käytössä useilla museoilla.  

Mikkelin ammattikorkeakoulun sähköinen arkisto perustuu IBM:n toimittamaan 

DS4500 tallennusjärjestelmään. Keskeistä valinnassa oli muun muassa se, että tallen-

nusmediana käytettäviä LTO-nauhoja tuottavat ja käyttävät muutkin yritykset, ja 

IBM:n tallennusjärjestelmän hallintaan tarkoitettu Tivoli-ohjelmisto on laajalti käytet-

ty tuote. (Mikpolin internet-sivut, haettu 19.4.2007.) 

9.7 Digitointikeskus fyysisenä kokonaisuutena 

Digitointikeskuksen rakentaminen fyysiseksi kokonaisuudeksi voidaan toteuttaa mo-

nella eri tavalla. Esimerkiksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa digitointi sekä digitaa-

linen arkistointi tapahtuvat kahdessa eri huoneessa. Ensimmäisessä ovat tilat AV-

aineiston sekä äänitallenteiden digitointiin, ja toisessa hoidetaan filmin ja kuvien 

skannaustyöt. Molemmat tilat ovat suurin piirtein normaalin toimistohuoneen kokoi-

sia, joihin laitteet mahtuvat hyvin oikeille paikoilleen sekä aineiston laskupinta-

alaakin löytyy riittävästi. AV-, sekä ääniaineiston digitointitila koostuu parista työpis-

teestä, kuville varattu huone puolestaan yhdestä. 

Digitointitiloissa suoritettavan aineiston käsittelystä johtuen on tärkeää, että tilat py-

syvät siistissä kunnossa ja pölyttöminä. Materiaalia myös pyritään käsittelemään han-

sikkain, mikäli mahdollista. Koneiden runsaan kuumenemisen kannalta olisi myös 

tärkeää, että digitointihuone on kunnolla ilmastoitu. Äänen digitointi vaatii lisäksi 

sen, että huoneessa on melko hiljaista; mieluiten tila olisi akustiikaltaan studiomaises-

ti rakennettu. Sähkön tuominen tilaan olosuhteesta riippumatta on varmistettava jon-

kinlaisella varavirtajärjestelmällä. 
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Mikkelin digitointikeskuksessa ei säilytetä asiakkaiden nauhoja tai muuta materiaalia 

kuin sen ajan, minkä digitointiprosessi vaatii. Heillä ei siis ole esimerkiksi erillistä 

arkistohuonetta, vaan kaikki hallussa oleva materiaali säilytetään koneella tai paraikaa 

digitoitavana olevat materiaalit luonnollisesti työpisteen äärellä.  

9.8. Selvityksen tulokset ja päätelmät  

 

Kaupallisia digitointikeskuksia toimii tällä hetkellä Suomessa muutamia ja niiden 

tarpeellisuus noussee vielä ajankohtaisemmaksi muutaman vuoden kuluessa, kun di-

gitoinnin välttämättömyydelle viimeistään herätään yhteiskunnan eri tahojen keskuu-

dessa. Digitaalinen arkistointi edustaa kuitenkin vielä monelle projektia, jonka käyn-

nistäminen ei ole taloudellisesti mahdollista tai käytännössä muuten tuntematon. Ehkä 

voidaan jopa sanoa, että taloudelliset rajoitteet ovat ummistaneet monet silmät väki-

valloin; vilkaisu ainutlaatuisen arkiston kätköihin saattaisi paljastaa ei-toivotun totuu-

den kallisarvoisen aineiston vähittäisestä kulumisesta ja tuhoutumisesta. Digitaalisen 

arkistoinnin tarpeen kasvusta erityisesti yrityksissä on kuitenkin jo puhuttu jonkin 

aikaa, eikä silmien ummistaminen ole enää pitkään mahdollista. Jopa tyydyttävästi 

säilytettyä, kulttuurisesti ainutlaatuista materiaalia on paraikaa tuhoutumassa, ja osal-

le digitointiprojektit tulisivat jo nyt viimeiseen mahdolliseen ajankohtaan. Projektien 

käynnistämisessä on se ongelma, että niihin tarvitaan rahaa. 

 

Satakunnan alueella ei toimi digitointiin ja digitaaliseen arkistointiin keskittynyttä 

kaupallista digitointialan yritystä. Selvityksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että 

maakunnan yrityksissä on tarve kyseisille palveluille. Niin Satakunnan Kansa, Filmi-

halli, Kassimatti Oy kuin Pori Jazzkin ilmaisivat selvästi digitoinnin ulkoistamisen 

olevan lähitulevaisuuden suunnitelmissa. Satakunnan Kansan, Filmihallin ja Pori Jaz-

zin tapauksissa tarpeen lähtökohtana on huoli uniikin ja jopa historiallisesti varsin 

merkittävän arkistomateriaalin tuhoutumisesta. Kaikki yritykset ovat omaksuneet 

ajatuksen siitä, että aineiston digitoiminen mahdollistaisi lisäksi sen käytön laajene-

misen myös muiden yhteiskunnan toimijoiden käyttöön. Digitoinnin lisäksi kyseisissä 

organisaatioissa kyseeseen tulisi myös pysyvän, sähköisen arkistointijärjestelmän 

luominen. Kassimatti Oy:n lähtökohta poikkeaa muista siinä, että sen digitointitarve 

lähtee lähinnä kaupallisista syistä; mallipiirrosten digitointi kätevöittäisi yrityksen 
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toimintaa huomattavasti. Piirrosten digitoiminen toimisi lisäksi pitkäaikaissäilytyksen 

muotona, mikä on myös kaikkien muiden yritysten tavoitteena materiaalin digitointiin 

ryhdyttäessä. 

 

Kun digitointikeskuksen fyysisiä puitteista ja laitteita lähdetään kokoamaan, on ensin 

pohdittava tarkkaan se, millaisen materiaalin digitointiin lopulta on halua sekä myös 

resursseja ryhtyä. Voidaan pohtia, onko kalliiden, 16- ja 35-millisten filminauhojen 

digitointiin tarkoitettujen laitteiden hankkiminen kannattavaa, riittääkö niille käyttöä 

ja kysyntää, joka maksaa ne varmasti takaisin. Esimerkiksi Mikkelissä ollaan lähitu-

levaisuudessa hankkimassa 8-millisen kaitafilmiskannerin lisäksi 16-milliselle filmil-

le sopivaa laitetta, mutta senkään saaminen ei ole ollut itsestäänselvyys, vaan ensi 

alkuun on investoitu muihin laitehankintoihin. 

 

Digitointikeskuksen toiminnan kannalta tärkeimmät digitoitavat formaatit ovat video-

puolella 8-ja 16-millinen filminauha, Betacam, Betacam SP, Betamax, U-matic, U-

matic Hi, VHS, ja S-VHS. Äänitallenteista tärkeimpiä lienevät LP-levyt, c-kasetit, ja 

r-dat – nauhat. Valokuvapuolella tärkeimmät formaatit ovat kinofilmi, diafilmi, la-

sinegatiivi sekä paperikuvat. Kuitenkin jo myös aiemmin mainittujen muiden aineis-

tojen, kuten esimerkiksi mikrofilmin digitoinnin aloittaminen, on syytä ottaa huomi-

oon sekä harkintaan jatkossa projektin edetessä. 

  

 

 

10 LOPUKSI 

 

 

10.1 Esiselvityksen tulosten yhteenveto 

 

Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää maakunnassa toimivien yritysten tämänhetki-

siä ja tulevia tarpeita kaupallisille digitointipalveluille. Tulokset osoittivat sen, että 

monilla aloilla tarve digitoinnille on jo nyt kova ja yhä lisääntymään päin. Vaikka 

haastateltujen yritysten otanta ei ollut kovin laaja, voidaan todeta, että Poriin perustet-

tava digitointikeskus ratkaisisi monen eri alan yrityksen arkistointiin liittyvät ongel-
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mat. Haastatellut yritykset totesivat kaikki yksimielisesti, että digitoinnin ja digitaali-

sen arkistoinnin käynnistäminen on niille välttämätön projekti, jonka lykkäämistä ei 

voida jatkaa vuosikaupalla. Erityisen kiire digitoinnilla olisi Kassimatti Oy:ssa, jossa 

fyysisten mallipiirrosten kanssa työskentely riistää työntekijöiltä tarpeettoman paljon 

työaikaa. Piirustusten kohdalla sähköiseen arkistointiin siirtyminen olisi suotavaa 

mahdollisimman pian, sillä tehokkuuden lisäksi saavutettaisiin myös kuva modernis-

ta, 2000-lukulaisesta, toimivasta yrityksestä. Digitaalisen arkistoinnin yleistyneet 

mahdollisuudet olisi näin ollen tarpeen integroida myös Kassimatti Oy:n päivittäiseen 

liiketoimintaan. 

 

Satakunnan Kansa, Filmihalli sekä Pori Jazz olivat digitointiensa aikataulujen suhteen 

maltillisempia, mutta ilmaisivat huolensa merkittävän aineistomateriaalin vähittäises-

tä kulumisesta. Pori Jazzin edustaja Tiina Sailavuo totesikin haastattelussa varsin 

osuvasti, että vuosikymmenen kuluttua digitoitavaa materiaalia ei enää välttämättä ole 

olemassa. Tämä kertoo olennaisimman ja puhuu varmasti monen arkisto-omistajan 

suulla digitoinnin sekä digitaalisen arkistoinnin merkityksellisyydestä. Kukin edellä 

mainituista tahoista säilyttää arkistoissaan erilaista AV-aineistoa, äänitallenteita tai 

valokuvia, joiden yhteiskunnallinen arvo on kiistaton kulttuurihistoriallisesti ajateltu-

na. Arkistojen sisällöt olisi myös jatkossa tarkoitus avata muille toimijoille, kuten 

esimerkiksi tutkijoille, mikä olisi oivallinen tapa jatkaa aineiston hyödyntämistä ja 

jakamista. Digitointiprojektien tavoitteet eivät siis suinkaan ole ainoastaan business-

lähtöiset, vaan palvelevat myös ympäristöään sille tärkeän ja ainutlaatuisen aineiston 

vaalimisessa.  

 

Mahdollisen digitointikeskuksen laitepääoman kartoitus osoitti, että tarvittavan kalus-

ton hankkiminen edellyttää mittavia investointeja perustamisvaiheessa. AV-

materiaalin, äänitallenteiden, ja erilaisten valokuva- sekä paperidokumenttien digi-

tointiin tarvitaan laadukkaat laitteet, ja arkistointimenetelmien luominen sekä hyö-

dyntäminen tulevat olemaan haastavaa. Tulevan digitointikeskuksen eräänlaisena 

vertailukohtana voidaan pitää Mikkelin ammattikorkeakoulussa toimivaa digitointi-

keskusta, missä ollaan digitoinnissa sekä digitaalisessa arkistoinnissa edelläkävijöitä 

koko maan mittakaavassa. 
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Puitteiden kokoaminen edellyttää sekä runsasta osaamispääomaa että avokätistä si-

joittamista oikeanlaisiin laitteistoihin sekä järjestelmiin. Pitkäaikaissäilytyksen kan-

nalta on kuitenkin olennaista, että arkistointi tapahtuu arvokkaan aineiston ehdoilla 

sekä sen pitkän iän turvaamisen taaten. 

 

10.2 Loppusanat 

 

Digitointikeskuksen perustaminen Satakunnan ammattikorkeakouluun Poriin on haas-

teellinen projekti, jonka toteuttaminen vaatii pitkällistä sitoutumista ja osaamista. 

Yritysmaailmasta tulleiden viestien mukaan sen palvelut otettaisiin kuitenkin vastaan 

vaikka heti. Samaa innostuneisuutta välittyy myös julkisyhteisöjen taholta, yksittäisis-

tä käyttäjistä puhumattakaan. Kenelläpä meistä ei olisi hallussaan sellaista materiaa-

lia, jonka toistoalusta on kovaa vauhtia vaihtumassa digitaaliseen versioon, ja jonka 

käyttö on lähes mahdotonta jo nyt? 

 

Digitointi ja digitaalinen arkistointi ovat yleisesti ottaen vielä lapsenkengissään kau-

pallisten palvelujen osalta. Niiden käyttö tullee lisääntymään, mutta varmuudella ei 

voida sanoa, millaista vauhtia tämä tarve kasvaa. Yhtä suurella varmuudella ei voida 

myöskään ennustaa digitaalisen murroksen tulevia käännekohtia ja kehityksen suun-

taviivoja. Molempien kysymysten kohdalla vastaukset riippunevat siitä, millaisella 

teholla markkinoille tuotetaan digitaalista vallankumousta yhä ylläpitäviä ja edelleen 

muokkaavia laitteita sekä käyttötapoja.  

 

Vaikka digitaalisuus saisikin ilmiönä lisää tuulta alleen, ja kehittyessään vaikkapa 

hurjimmissa visioissa esitettyjä huimia tekoälyn muotoja, digitaalisen arkistoinnin 

ongelmat säilynevät ennallaan. Ainakaan vielä ei ole pystytty ratkaisemaan sen pitkä-

aikaiseen käyttöön liittyviä ja myöhemmin eteen tulevia standardointiongelmia. On 

toivottavaa ja myös oletettavaa, että nämä ongelmat ratkeavat ennen kuin todellista 

hätätilannetta kuitenkaan syntyy. Digitointi sekä digitaalinen arkistointi ovat liian 

merkityksellisiä tapoja säilyttää tarpeellista ja ainutlaatuista aineistoa myös tuleville 

jälkipolville. 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1: Haastattelukysymykset yrityksille digitointitarpeen kartoitusta varten 

 

 

1. Onko yrityksellänne lähivuosina tarve digitoida jotakin materiaalia? 

 

2. Millaista erilaista digitointia tarvitsevaa arkistomateriaalia yrityksellänne on? 

 

3. Kuinka kiireellisesti digitointia olisi tarpeen suorittaa?  

 

4. Mistä digitoinnin tarve on lähtöisin? 

 

5. Voisiko digitoinnin ulkoistaminen tulla kohdallanne kysymykseen? 

 

6. Minkälaisia mahdollisia vaikeuksia aineiston digitoimattomuus tällä hetkellä 

aiheuttaa yrityksellenne? 

 

7. Mitä hyötyä digitoinnista olisi yrityksellenne? Mitä mahdollista lisäarvoa se 

toisi? 

 

 

 

 

 

 


