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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 5.10.2016
Aika

Keskiviikko 5.10.2016, klo 13.00–15.00

Paikka

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Jäsenet

neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
kehittämispäällikkö Kenneth Ahlfors, Kansallisarkisto
kirjastonhoitaja Eila Vainikka, Kuntaliitto
tietopalvelupäällikkö Ulla Heiskanen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
kirjastonhoitaja Harri Ahonen, Kansalliskirjasto
kokoelmapäällikkö Elina Selkälä, Yleisradio
johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

Esittelijä

tietojärjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/Fintoprojekti

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.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. Esityslista hyväksyttiin.
2. Toimintasuunnitelma 2017
Vuodelle 2017 on laadittu tarkennettu toimintasuunnitelma aikataulutuksineen.
Toimintasuunnitelma liitteenä.
Esitys
Matias Frosterus esittelee toimintasuunnitelman. Hyväksytään suunnitelma.
Keskustelu
Katri Seppälä kysyi kuuluuko ontologioiden kehittämiseen myös erikoisontologioiden kehityksen
koordinointi. Sovittiin että tämä merkitään selkeämmin toimintasuunnitelmaan. Katri kysyi myös
SKOS-XL:n vaikutuksesta YSOn tietomalliin ja huomautti, että tällä voi olla välillistä vaikutusta
myös erikoisontologioihin. SKOS-XL:n suomia mahdollisuuksia otetaan käyttöön YSOn osalta
tarpeen mukaan ja että näiden vaikutukset erikoisontologioihin pitää ottaa huomioon.
Esa Tiainen kysyi YSOn tietomallin sisällöstä. Matias tarkensi, että tietomalli ei ole radikaalisti
muuttumassa, mutta se on kehittynyt Finto-projektin aikana ja sitä ei ole toistaiseksi
dokumentoitu keskitetysti. Tietomallin julkaisulla viitataan kattavan dokumentaation julkaisuun.
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Kenneth Ahlfors kysyi SKOS-XL:n mahdollisuuksista KDK-tietoarkkitehtuuriryhmässä
suunniteltuun Nimitietopalveluun. Matias totesi, että Nimitietopalvelu on selkeä käyttökohden
SKOS-XL:lle ja sen kehitys otetaan huomioon.
Anne Kauhanen-Simanainen lisäsi että on hyvä jos SKOS-XL:ssä voidaan mahdollisimman
laajasti ottaa eri toimijoiden tarpeita huomioon. Anne kysyi myös onko ollut keskustelua JUPOn
käännöstarpeista. Matias kertoi että JUPOn kääntämisestä on keskusteltu ja finto-projektin rooli
on toimia konsulttiapuna.
Päätös
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
3. Erikoisontologioiden päällekkäisyydestä
Finto-projekti järjesti syyskuun lopulla KOKO-työpajan, jossa aiheena olivat ontologioiden
päällekkäiset käsitteet ja niiden kanssa toimiminen. Työpaja esitteli nykyisen järjestelyn haasteita ja
mahdollisia ratkaisumalleja. Työpaja kartoitti myös lähitulevaisuuden askelmerkkejä.
Esitys
Tuomas Palonen esittelee työpajan satoa. Tiedoksi.
Keskustelu
Todettiin että on tärkeää ratkaista toimintatapa päällekkäisten käsitteiden suhteen. Mallissa, jossa
YSO ja KOKOn erikoisontologiat sulautettaisiin yhdeksi ontologiaksi omistajuus ja vastuu ovat
keskeisiä kysymyksiä. Riskit on kartoitettava erityisesti resurssien osalta. Kenneth Ahlfors
huomautti että on tärkeää pystyä häivyttämään organisaatiorajat ylläpidettäessä yhteistä
ontologiaa. Anne kysyi onko ontologioiden yhdistämistä tehty Suomen ulkopuolella. Matias antoi
yhdeksi esimerkiksi GACS-projektin ja Esa Tiainen kehotti tutustumaan Barry Smithin
tuotantoon ontologioihin liittyen.
4. KULOn sulauttaminen YSOon
SKS:n ylläpitämän Kulttuurin tutkimuksen ontologian KULOn ylläpito erillisenä
erikoisontologiana on lakkaamassa. KULOn käsitteistä valtaosa siirrettiin YSOon ja muutamat
jäljelle jääneet erikoistapaukset deprekoidaan.
Esitys
Tuomas Palonen esittelee KULOn tilanteen. Tiedoksi.
5. Talous- ja toimintaraportit 1.1.2016 – 30.6.2016
Esitys
Matias Frosterus esittelee toiminta- ja talousraportit. Hyväksytään raportit.
Keskustelu
Matias kysyi toivotaanko talousraportointia vuosineljänneksittäin vai riittää puolivuosittain tehtävä
raportointi. Anne Kauhanen-Simanainen tarkistaa valtiovarainministeriön kannan.
Päätös
Raportit hyväksyttiin.
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6. Ohjausryhmän toimikauden jatkaminen
Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2016 lopussa.
Esitys
Jatketaan ohjausryhmän toimikautta vuoden 2018 loppuun. Mikäli nykyisellä jäsenellä on este
jatkamiselle, kehysorganisaatio voi nimetä uuden edustajan.
Keskustelu
Anne ehdotti ohjausryhmän kokoonpanon laajentamista julkishallinnon toimijoiden osalta;
sopivia voisivat olla Valtioneuvoston termipankki ja jokin ministeriö (esim. työ- ja
elinkeinoministeriö). Myös eduskunnan kirjastoa tai tietopalvelua ehdotettiin.
Päätös
Jatketaan toimikautta vuoden 2018 loppuun.
7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.
Päätös
Seuraava kokous pidetään 15.12. klo 13–15
8. Tiedotusasioita
Esitellään lyhyesti:
- Suomalainen esityskokoonpanosanasto SEKO on julkaistu Fintossa
- Finto esillä kansainvälisissä konferensseissa
- Finton taustalla toimivasta Skosmos-ohjelmistosta on julkaistu versio 1.8.
Esitys
Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.
Esa Tiainen esitteli lisäksi Georef - Paikannimet tiedon välittäjänä -hankehakemusta. 6aikahakuun osallistutaan "Älykkään kaupungin uudet ratkaisut" hankealoitteella Georef - Paikannimet
tiedon linkittäjänä, jolla tähdätään kolmen vuoden hankekokonaisuuteen ja tuotekehitykseen
yhteistuottamisena. Kumppaneina on Kansalliskirjaston lisäksi kaupunkeja, yliopistoja, yrityksiä
sekä muita organisaatioita ja tavoitteena on paikkatiedon ja kaiken muun tiedon yhdistäminen ja
yhteentoimivuus linkitetyn tiedon teknologioin. Hanke täydentää Finton vuoden 2017 tavoitteita.
Matias kertoi pysyvien palvelusopimusten olevan valmistelussa, ja työssä otetaan huomioon
pilottisopimuksista saatu palaute.
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37.
LIITTEET
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Liite 1: Yhteiset tiedon hallinnan sanastopalvelut -tutkimus- ja kehittämishankkeen vuoden 2017
toimintasuunnitelma
Liite 2: Talousraportti 1.1.–30.6.2016
Liite 3: Talousraportin kuvaus 1.1.–30.6.2016
Liite 4: Toimintaraportti 1.1.–30.6.2016

