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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 16.6.2015

Aika Tiistai 16.6.2015, klo 10.00–12.00

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

Jäsenet neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kirjastonhoitaja Eila Vainikka, Suomen Kuntaliitto
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
terminologi Mari Suhonen, 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 Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03. Esityslista hyväksyttiin. Muihin asioihin lisättiin
projektin jatko vuodesta 2016 eteenpäin ja kohtaan 4. lisättiin JUHO-ontologian tilannekatsaus.

2. Finto-palvelun integraatio kansalliseen palveluväylään

Finto-palvelua ollaan integroimassa kansalliseen palveluväylään ja suunnitelmien mukaan Finto
olisi tarjolla palveluväylän kautta ensimmäisten palvelujen joukossa väylän aloittaessa
marraskuussa varsinaisen toimintansa.

Esitys
Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.

Keskustelu
Todettiin että palveluväylään liittyminen ei vaikuta Finton rajapintoihin. Palveluväylän tarjoamat
mahdollisuudet tunnistautumiseen eivät ole olennaisia Finton kannalta, mutta saattavat tulla
käyttöön muiden Kansalliskirjaston palvelujen liittyessä palveluväylään.
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3. SAPO-raportti

Suomen ajallisen paikkaontologian nykytilan, ylläpidon vaatimukset ja tulevaisuuden
kehityskohteet esittelevä SAPO-raportti on valmis ja viimeisessä käsittelyssä julkaisua varten.
Raportin esiversio liitteenä.

Esitys
Matias Frosterus esittelee selvitykset. Tiedoksi.

Keskustelu
Todettiin että SAPO vaatisi vielä paljon kehittämistyötä ja että tällä hetkellä ei ole tiedossa tahoa
joka olisi kiinnostunut ottamaan ylläpitoa vastuulleen. Esa Tiainen ja Sami Niinimäki kaipasivat
raporttiin enemmän käyttökokemuksia ja käyttöpotentiaalin kuvaamista ja Mikael Vakkari ehdotti
että tältä osin raporttia vielä täydennettäisiin, mikäli tietoa on saatavilla. Raportti julkaistaan
tiedoksi ja asiaan palataan myöhemmin jos ylläpitäjä löytyy.

4. Julkishallinnon ontologian (JUHO) ja Julkisten palvelujen ontologian (JUPO) tilannekatsaus

Julkishallinnon ontologia JUHO on hiljattain liitetty kiinni jatkuvasti päivittyvään ja pysyvästi
ajantasaiseen YSOon. JUHO ollaan myös kääntämässä ruotsiksi ja englanniksi. JUPOsta on
irrotettu erilleen palvelujen luokitus, jonka jälkeen JUPO sisältää palvelujen kuvailuun
(ei luokitukseen) käytettävän sanaston. JUPO ja siitä irroitettu luokitus otetaan käyttöön
Palvelutietovarannossa kesän jälkeen.

Esitys
Tuomas Palonen esittelee Julkishallinnon ontologian (JUHO) ja Julkisten palvelujen ontologian
(JUPO) nykytilanteen. Tiedoksi.

5. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös
Seuraava kokous pidetään 21.9. klo 13–15.

6. Tiedotusasioita

Finto-palvelun palvelusopimukset ovat valmistuneet ja Skosmos 1.1. on julkaistu.

Palvelusopimuksen kaksi versiota on julkaistu projektin wikissä. Sopimuksia aletaan solmia
syksyllä, halutessaan sopimuksen voi täyttää ja lähettää Kansalliskirjastoon jo nyt.

Esitys
Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.

7. Muut asiat

VM ja OKM neuvottelevat FINTOn jatkorahoituksen elo-syyskuussa 2015. Tavoitteena on sopia
vuoden 2016 jatkokehityksestä ja jatkuvasta rahoituksesta vuodesta 2017 eteenpäin.
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8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.

LIITTEET
Liite 1: SAPO-raportin esiversio
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