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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 21.9.2015

Aika Maanantai 21.9.2015, klo 13.00–15.00

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

Jäsenet ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
erityisasiantuntija Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
musiikkidokumentoinnin esimies Lauri Saarikoski, 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

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

Päätös
Puheenjohtajana toimi Sami Niinimäki Mikael Vakkarin ollessa estynyt. Puheenjohtaja avasi
kokouksen klo 13.15. Esityslista hyväksyttiin.

2. Henkilöstömuutokset ja muutokset syksyn suunnitelmaan

Kesän aikana projektin palveluksesta lähtivät tietojärjestelmäasiantuntija Sini Pessala ja
tietoasiantuntija Susanna Nykyri. Työvoimavajetta ei voida yliopiston rekrytointikiellon vuoksi
korjata kovinkaan nopeasti, mistä johtuen loppuvuoden suunnitelmia joudutaan muokkaamaan.
Liitteenä muokattu suunnitelma.

Esitys
Matias Frosterus esittelee tarkistetun syksyn suunnitelman. Hyväksytään suunnitelma.

Keskustelu
Todettiin että projektin ulkopuolista työvoimaa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan
korvaamaan työvoimavajetta kunnes uudet rekrytoinnit pystytään tekemään. Monista
tehtäväkokonaisuuksista ei kuitenkaan pysty helposti irrottamaan ulkoistettavia osia. Keskusteltiin
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henkilötietojen avaamisesta Fintossa ja todettiin, että selvitys jatkuu ensi vuodelle. Arkistolain
muutos huomioidaan selvitystä tehtäessä.

Päätös

Suunnitelma hyväksyttiin.

3. YSO-Paikat

Yleisen suomalaisen asiasanasto YSAn paikannimet sekä Allärsin ruotsinkieliset paikannimet on
yhdistetty omaksi paikkaresurssikseen ja alustavasti sillattu Maanmittauslaitoksen
Paikannimirekisteriin. Tavoitteena on muodostaa tästä kokonaisuudesta uusi sisällönkuvailuun
soveltuva paikkaluettelo, YSO-paikat.

Esitys
Osma Suominen esittelee. Tiedoksi.

Keskustelu
Esa Tiainen tarkensi että kadunnimiä ei löydy Maanmittauslaitoksen rekisteristä, koska
asemakaava-alueiden paikannimitietojen ylläpito on ollut osin kuntien vastuulla. Yhdistäminen
kansalliseksi palveluksi on vireillä, mutta tietovarantojen suuren määrän vuoksi eteneminen on
hidasta. Ulkomaisten paikannimien osalta keskusteltiin mahdollisesta siltaamisesta Geonamesiin.
Liisa Savolainen totesi maantieteellisen ja toisaalta aineiston kuvailusta lähtevän kulttuurisen
lähestymistavan paikkatietoon täydentävän hyvin toisiaan. Paikkatietojen ylläpitomallista Fintossa
tehdään päätösesitys ohjausryhmälle. KOKO-ontologiassa on jonkin verran paikannimiä
erikoisontologioista, mutta paikkatiedot soveltuvat paremmin erilliseksi tietovarannoksi. Pyritään
eroon päällekkäisyydestä ja synergian hyödyntämiseen.

4. YSOn koostekäsitteet ja termien yksikkömuodot

Ontologisoitaessa Yleinen suomalainen asiasanasto YSOksi osa termeistä havaittiin
monimerkityksisiksi ja jaettiin sulkutarkenteilla erotetuiksi käsitteiksi, joita yhdisti nk. koostekäsite.
Koska termien jako ei perustunut tiedonhaun ja kuvailun tarpeisiin, osa jaetuista käsitteistä
havaittiin myöhemmin vaikeaselkoisiksi käytön kannalta. Nämä jaetut käsitteet on nyt käyty läpi ja
korjattu vastaamaan paremmin tiedonhaun tarpeita. Lisäksi YSOn käytettävyyden parantamiseksi
ollaan monikkomuotoisille termeille lisäämässä yksikkömuotoiset vastineet.

Esitys
Mirja Anttila esittelee. Tiedoksi.

Keskustelu
Katri Seppälä huomautti, että erikoisontologioiden ylläpitäjille tarvitaan ohjeistusta siitä miten
toimitaan jos merkitysjakoa tarvitaan erikoisalalla vaikka se on poistettu yleisontologiasta. Mirja
Anttila ehdotti että näissä tilanteissa keskusteltaisiin yhdessä yleisontologian ylläpidon kanssa
ratkaisuista. Keskusteltiin myös siitä pitäisikö yksikkömuodot tallentaa ontologiaan vai ratkaista
haku yksikkömuodoilla käyttöliittymissä. Osma Suominen totesi että käyttöliittymiä on monia
eivätkä kielityökalut ole täydellisen toimivia, joten päästään laadukkaampaan tulokseen kun
yksikkömuodot kertaalleen tarkistetaan ihmistyönä.



MUISTIO 4/2015 3 (4)
FINTO

21.9.2015

Kirjastoverkkopalvelut

5. 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
Esitys siirrettiin aikataulusyistä seuraavaan kokoukseen.

6. Finton auditointisuunnitelma

Finton tietoturvan ja suorituskyvyn auditointi tilataan riippumattomalta asiantuntijayritykseltä.
Esitellään suunnitelma ja päätetään tavasta ja kriteereistä, joiden avulla auditoinnin suorittaja
valitaan.

Esitys
Matias Frosterus esittelee. Hyväksytään suunnitelma.

Päätös
Suunnitelma hyväksyttiin. Mahdollisia asiantuntijayrityksiä ehdotettiin muutama lisää. Tarkistetaan
löytyykö Hanselin puitesopimustoimittajista mahdollinen auditoinnin suorittaja.

7. Talous- ja toimintaraportit 1.1.2015 – 30.6.2015

Esitys
Matias Frosterus esittelee toiminta- ja talousraportit. Hyväksytään raportit.

Keskustelu
Sami Niinimäki kysyi Onki-palvelut-kohdasta, jossa ensimmäiselle puolelle vuodelle toteutuneita
kuluja oli hyvin vähän. Todettiin että kulut tässä kohdassa painottuvat loppuvuoteen.

Päätös
Raportit hyväksyttiin.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös
Kokous pidetään marras-joulukuun vaihteessa. Kokouspäivä päätetään doodle-äänestyksellä, kun
on varmistettu puheenjohtajalle sopivat päivät.

9. Tiedotusasioita

Kolmas KOKO-työpaja pidettiin 3.9. aiheina monikielisyys ja linkittäminen. JUPO ja
Palvelutietovarannon Julkisten palveluiden luokitus ovat edenneet. SAPO-raportti on julkaistu.

Esitys
Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.
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10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

LIITTEET
Liite 1: Syksyn 2015 tavoitteet
Liite 2: Talous- ja toimintaraportit 1.1.2015 – 30.6.2015
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