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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 29.10.2018

Aika Maanantai 29.10.2018, klo 13.00–15.00

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

Jäsenet neuvotteleva virkamies Riitta Autere, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
neuvotteleva virkamies Dea Crichton-Turley, työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja Pirjo-Leena Forsström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
erityisasiantuntija Susanna Hyvärinen, Kuntaliitto
kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
yksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia
tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
tietopalvelupäällikkö Leena Mällänen, Helsingin kaupunki
kehittämispäällikkö Jukka Saarinen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle
johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
ylikirjastonhoitaja Pia Södergård, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

Esittelijä kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Sihteeri tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Kutsutut asiantuntijat
tietoasiantuntija Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

2. Finton yhteistyöverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja ylläpitovaiheen edellyttämien prosessien
koordinointi

Finton nykyinen projektikausi päättyy vuoden lopussa. Finton projektivaiheen jälkeistä pysyvää
toimintaa ohjaamaan on kaavailtu yhteistyöverkostoa, joka voisi koostua ohjausryhmän ja
laajennetun projektiryhmän jäsenorganisaatioiden edustajista. Keskustellaan siitä, miten toiminnan
ohjaus järjestetään, ja mikä on nykyisten ryhmien rooli jatkossa.
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Esitys
Mikko Lappalainen alustaa keskustelua, päätetään etenemisestä.

Päätös

3. Finton ontologioiden käyttöönotto-ohjeistus järjestelmäkehitykseen

Finto on laatinut ontologioiden käyttöönotto-ohjeistuksen (Liite 1) erityisesti tietojärjestelmien
vaatimusmäärittelyprosessia ajatellen. Tavoitteena on varmistaa, että ontologioita osataan
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti eri järjestelmissä.

Esitys
Tuomas Palonen esittelee. Päätetään, miten dokumentti viimeistellään ja millä jakelulla siitä
viestitään.

Päätös

4. Finton ontologioiden julkaisuputken prosessikuvaus

Yleisen suomalaisen ontologian julkaisuputken prosessikuvaus on laadittu erityisesti julkaisun
sujuvoittamista ja automatisointia ajatellen.

Esitys
Joeli Takala esittelee kuvausta. Tiedoksi.

5. Nimitietopalvelu ja Finto

KAM-sektorin yhteisen Nimitietopalvelun mahdollisuutta selvitettiin KDK-hankkeessa. Tänä
vuonna on laadittu suunnitelma pilottiprojektista, jossa luotaisiin Finton Skosmos-arkkitehtuurin
laajennukseen perustuva pilottitoteutus. Projektin tavoitteena on lisäksi tutkia Nimitietopalvelun
mahdollisuuksia myös KAM-sektorin ulkopuolella.

Esitys
Matias Frosterus esittelee nimitietopalvelusuunnitelman. Tiedoksi.

6. Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (SLM) on julkaistu Fintossa

Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto on YSA, Kaunokki ja MUSA -sanastojen teoksen lajia
kuvaavista termeistä koottu työkalu aineiston lajityypin tai genren kuvailuun. Kirjastojen
sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokoama sanasto valmistui keväällä.

Esitys
Mirja Anttila esittelee. Tiedoksi.

7. Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu

Finton vuoden 2019 toiminnan suunnittelu on aloitettu.

Esitys
Mikko Lappalainen esittelee alustavia suunnitelmia. Päätetään suunnittelutyön etenemisestä.



ESITYSLISTA 10/2018 3 (3)
FINTO

17.10.2018

Päätös

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1: Finton ontologioiden käyttöönotto-ohjeistus järjestelmäkehitykseen
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