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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 27.2.2019

Aika Keskiviikko 9.1.2019, klo 9.30–11.30

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 verkosto
johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

Esittelijä kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Sihteeri tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Kutsutut asiantuntijat
Mikael af Hällström/Verohallinto
tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suominen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

2. Yhteentoimivuusmentelmän ja -verkostojen esittely

Finton ohjausryhmän ja Kansalliskirjaston tehtävänä on määritellä projektivaiheen jälkeen
palvelua ohjaavan Finto-yhteistyöverkoston rooli ja suhde muihin verkostoihin. Keskeisenä
kumppanuusverkostona voisi toimia YTI-hankkeen lanseeraaman yhteentoimivuusmenetelmän
ympärillä toimivat verkostot.

Esitys
Mikael af Hällström esittelee Y-menetelmää ja -verkostoja. Tiedoksi.
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2. Talousraportti 1.7.2018-31.12.2018 ja yhteenveto projektivaiheen rahoituksesta

Esitys
Pirkko Keloharju esittelee talousraportit. Hyväksytään raportit.

Päätös

3. Finto-palvelun rahoitus jatkossa

OKM ja VM ovat neuvotelleet Finton pysyvän vaiheen rahoitusmallista. Sami Niinimäki esittelee
rahoitusneuvottelujen tilanteen.

Esitys
Sami Niinimäki esittelee. Tiedoksi.

4. Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu

Finton vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta on laadittu uusi tarkennettu versio ohjausryhmältä
saadun palautteen pohjalta.

Esitys
Mikko Lappalainen esittelee vuoden 2019 suunnitelman. Päätetään suunnittelutyön etenemisestä.

Päätös

6. Annif ja automaattisen kuvailun edistäminen

Automaattista sisällönkuvailua tekevän Annif-työkalun kehitys on edennyt hyvin ja sitä on esitelty
kansainvälisestikin. Kansalliskirjastossa on käynnistymässä laajempi automaattisen kuvailun hanke,
jossa kehitetään tietovirtoja ja metatietojen tuotannon automatisointia yhdessä mm. yleisten
kirjastojen, kirja-alan toimijoiden, kulttuuriperintö- ja mediaorganisaatioiden kanssa. Yksi osa tätä
työtä on Finton rajapintapalveluiden laajentaminen automaattisen sisällönkuvailun suuntaan
Annif-työkalun avulla.

Esitys
Osma Suominen esittelee. Tiedoksi.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1: Talousraportit
Liite 2: Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
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