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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 7.12.2015

Aika Maanantai 7.12.2015, klo 13.00–15.00

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Jäsenet neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kirjastonhoitaja Eila Vainikka, Kuntaliitto
erityissuunnittelija Sari Starr, Helsingin kaupunki
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
ohjelmadokumentoinnin esimies Elina Selkälä, YLE
johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

Esittelijä tietojärjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/Finto-
projekti

Sihteeri tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Kutsutut asiantuntijat
tietoasiantuntija Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suominen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
Eero Hietanen / MML Paikkatietokeskus

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Esityslista hyväksyttiin.

2. Rahoitustilanne ja vuosien 2016 ja 2017 suunnitelmat

Finto-projektin alkuperäinen suunnitelma ensi vuoden rahoitukselle ei mennyt läpi. Nyt rahoitusta
haetaan valtionavustushakemuksen kautta. Hakemuksen yhteydessä on myös laadittu
suunnitelmat vuosille 2016 ja 2017.

Esitys
Matias Frosterus esittelee vuosien 2016 ja 2017 suunnitelmat. Hyväksytään suunnitelma.

Keskustelu
Katri Seppälä kysyi millä aikataululla voitaisiin käynnistää yhteistyötä erikoisontologioiden
sisällöllisessä kehityksessä ja milloin muutostenhallintatyökalu saadaan käyttöön. Matias Frosterus
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totesi että KOKO-työpajoja aiotaan pitää myös jatkossa ja vuonna 2016 pyritään sopimaan ja
kirjaamaan kehityksen pelisäännöt; 2017 on tarkoitus päivittää erikoisontologiat vastaamaan
uusinta YSO-versiota. Vili Haukkovaara pyysi tarkennusta siihen mitä tarkoitetaan kdk-
yhteistyöllä paikkatiedon osalta. Mikko Lappalainen vastasi että asiaa edistetään kdk-
tietoarkkitehtuuriryhmässä, jossa mm. tullaan ensi vuonna tekemään selvitys KAM-sektorin
paikkatietotarpeista. Esa Tiainen nosti esiin mahdollisuuden JHS-työhön ontologiakehityksen
yhtenäistämiseksi ja ohjaamiseksi. Mikael Vakkari ehdotti asian selvittämistä ensi vuonna. Lauri
Harvilahti pyysi selventämään mitä tarkoitetaan ohjeistuksella ja koulutuksella. Matias Frosterus
vastasi että tavoitteena on luoda sisällönkuvailuohjeet ja hakujärjestelmän luonti- ja käyttöohjeet
jotka ottaisivat huomioon ontologiat.

Päätös
Suunnitelmat vuosille 2016 ja 2017 hyväksyttiin.

3. Skosmos 1.4

Finto-palvelun ohjelmistosta Skosmoksesta on julkaistu uusi versio 1.4. Päivitys toi mukanaan
uuden teksti-indeksin, joka on nopeuttanut erityisesti aakkosellista hakemistoa.

Esitys
Osma Suominen esittelee. Tiedoksi.

4. KDK:n nimitietopalvelun esiselvitys

KDK:n piirissä suunnitellaan koko KAM-sektorin kattavaa nimitietopalvelua. Palvelun
tavoitteena on toimia yhteisenä nimitietojen tietokantana. Nimitiedot julkaistaan avoimena
linkitettynä datana Finton kautta.

Esitys
Mikko Lappalainen esittelee esiselvityksen. Tiedoksi.

Keskustelu
Lauri Harvilahti kysyi onko tietosuojalautakunnan lausunnon tilanteesta tietoa. Todettiin että
hakemus on juuri lähetetty ja että Kansalliskirjaston edellisen hakemuksen käsittely
tietosuojalautakunnassa kesti noin vuoden. Liisa Savolainen tarkensi että nyt on haettu KAM-
sektorille lupaa käsitellä tietoja Nimitietopalvelun sisällä. Henkilötietojen avaamiseen ei ole haettu
lupaa. Esa Tiainen kysyi tarvitaanko erillistä nimitietokantaa jos eri toimijat käyttäisivät samoja
URI-tunnisteita ja vaihtaisivat tietoa keskenään, mutta todettiin yhteisen tietokannan vähentävän
päällekkäistä työtä.

5. Paikannimipalvelua linkitettynä tietona

Maanmittauslaitoksen vetämä JulkICT-projekti, jossa toteutetaan linkitetyn tiedon ja JHS-193-
suosituksen mukaisiin määrityksiin perustuva palvelu- ja kehitysalusta, joka mahdollistaa
paikannimien käytön entistä tehokkaammin linkitetyn datan tekniikoin.

Esitys
Esa Tiainen ja Eero Hietanen (MML Paikkatietokeskus) esittelevät esiselvityksen. Tiedoksi.

Keskustelu
Keskusteltiin historiallisen jatkumon säilyttämisestä ja ilmaisemisesta paikkatiedoissa ja muutosten
vaikutuksesta URI-tunnisteisiin. Todettiin että tyypillisesti aikaisemmatkin paikat ovat liitosten
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jälkeen edelleen olemassa, mutta niiden status muuttuu. Kristiina Hormia-Poutanen kysyi miten
MML:n palvelun ja YSA-YSOn paikat linkittyvät ja miten tätä voitaisiin hyödyntää Finnassa.
Osma Suominen totesi että Finnan datassa paikannimet ovat usein YSAsta ja YSA-YSOn paikat
linkitetään MML:n paikkatietoihin. Finnan datan monimuotoisuus on kuitenkin haaste.

6. Ohjausryhmän toimikauden jatkaminen

Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden lopussa. Ryhmän toimikautta voidaan jatkaa edelleen, ja
mikäli joku ohjausryhmän jäsenistä ei ole enää jatkamassa, organisaatio voi valita uuden jäsenen
hänen tilalleen.

Esitys
Jatketaan ohjausryhmän toimikautta vuoden 2016 loppuun. Mikäli nykyisellä jäsenellä on este
jatkamiselle, kehysorganisaatio voi nimetä uuden edustajan.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös
Seuraava kokous pidetään 16.2. klo 13–15.

8. Tiedotusasioita

Finto-palvelun auditoinnin tilanne. Palveluväylään liittyminen. Ontologiaeditorien testien tilanne.
Ehdotusjärjestelmä uusien käsitteiden ja muutosten ehdottamiseksi. Suunitelma YSOn
linkittämiseksi Wikidataan. Julkishallinnon ontologia JUHOn tilanne. Sanastopalvelu VESA
lakkautetaan vuoden vaihteessa.

Esitys
Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.

Keskustelu
Kristiina Hormia-Poutanen kysyi Wikidata-linkityksen hyödyistä. Todettiin että samalla linkitytään
DBpediaan ja erikielisiin Wikipedioihin. Katri Seppälä huomautti että Wikipedian kautta saadaan
sisältötietoa jota ontologioissa ei yleensä ole, mutta näkökulma voi poiketa ontologian
hierarkiasta.

9. Muut asiat
Mikael Vakkari kertoi että ensi vuodelle on suunnitteilla jakelupaikka julkisella rahoituksella
tehtyjen palvelukokeilujen, avoimen lähdekoodin komponenttien, avoimen tiedon sovellusten ja
dokumentaation jakamiselle.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13.

LIITTEET
Liite 1: Vuosien 2016 ja 2017 suunnitelmat
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