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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 14.10.2017
Aika

Tiistai 14.11.2017, klo 9.30–11.00

Paikka

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Jäsenet

neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
Neuvotteleva virkamies Dea Crichton-Turley, työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto
yksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia
tietoyhteiskunta-asiain erityisasiantuntija Elisa Kettunen, Kuntaliitto
kehittämispäällikkö Jukka Saarinen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
ohjelmadokumentoinnin esimies Elina Selkälä, YLE
johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
ylikirjastonhoitaja Pia Södergård, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Esittelijä

tietojärjestelmäasiantuntija Henri Ylikotila, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Sihteeri

tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

Kutsutut asiantuntijat
tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
tietoasiantuntija Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
tietoasiantuntija Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. Esityslista hyväksyttiin.
2. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Vuoden 2018 toimintasuunnitelma painottuu projektissa tehtävien laajojen kokonaisuuksien
viimeistelyyn ja ontologioiden tarjoamien uusien tiedonhakuominaisuuksien käyttöönoton
edistämiseen (Liite 1).
Esitys
Henri Ylikotila esittelee. Hyväksytään suunnitelma.
Keskustelu
Katri Seppälä kysyi, miten YSOn kattavuutta aiotaan kehittää vastaamaan nykyistä paremmin
julkishallinnon tarpeisiin eri aihealueitten osalta. Todettiin että ehdotusjärjestelmän kautta
tapahtuva yksittäisten käsitteiden lisääminen ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan mahdollisesti myös
aihealueiden läpikäyntiä laajemmin, sekä sisällöllistä yhteistyötä YSOn ja erikoisontologioiden
kehittämisessä. Tuomas Palonen mainitsi, että ontologiaylläpitäjien pienryhmäkokoukset ovat
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hyvä foorumi kehittämistyölle. Kaisa Kuhmonen huomautti, että ehdotusjärjestelmän käytöstä on
tärkeää viestiä riittävästi.
Terminologisten sanastojen osalta toimintasuunnitelmassa ei ollut mainintaa aikataulutuksesta ensi
vuonna. Niiden esittäminen Fintossa on ollut työstettävänä jo kuluvana vuonna, ja jatkossa
mahdollisesti havaittavia puutteita voidaan korjata tulevissa Skosmos-versioissa.
Jaana Kilkki kysyi toiminta-hierarkian läpikäymisestä. Sovittiin että myös Kansallisarkisto voisi
ottaa osaa hierarkian työstämiseen.
Sovittiin, että toimintasuunnitelmaan lisätään käsitteistön kehittäminen julkishallinnon tarpeisiin,
pienryhmäkokoukset ja terminologisten sanastojen rooli jatkossa, sekä kokonaishankkeen raportin
laatiminen. Lisäksi avataan, mitkä tahot ovat mukana automaattisen sisällönkuvailun
kehittämisessä ja selvennetään YSOn läpikäytäviä hierarkiakokonaisuuksia.
Päätös
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin mainituilla täydennyksillä.
3. KDK-nimitietopalvelun ja -paikkatietopalvelun suunnitelmat ja Finto-yhteydet
KDK-tietoarkkitehtuuriryhmä on tehnyt suunnitelmat KAM-sektorin yhteisiksi nimitietojen ja
paikkatietojen palveluiksi. Molemmilla palveluilla on vahvat yhteydet Fintoon.
Esitys
Jaana Kilkki ja Mikko Lappalainen esittelevät. Tiedoksi.
Keskustelu
Anne huomautti, että nimitietopalvelu on tärkeä myös YTI-hankkeelle, ja aiheesta on suunnitteilla
palaveri.
Sovittiin, että selvitetään arkistolaitoksen käyttämän valtuudet.fi -palvelun käyttöä myös
nimitietopalvelun salatun Finton käyttäjävaltuutukseen.
Jukka Saarinen kysyi suuren paikannimimäärän ehdottamisesta kerralla. Todettiin että
ehdotusjärjestelmän kautta ei kannata tehdä laajoja lisäysehdotuksia, mutta muuten suurenkaan
paikannimimäärän lisäämiselle ei ole estettä.
Nimitietopalveluselvitys ja paikkatietoselvitys on julkaistu:
http://www.kdk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/329-nimitietopalveluselvitys
http://www.kdk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/403-kdk-n-tietoarkkitehtuuriryhmaenpaikkatietoselvitys-valmistunut
4. JUHO-käännöstyön valmistuminen
Tuomas Palonen, Maria Forsén ja Satu Niininen ovat kääntäneet JUHO-ontologiaa englanniksi ja
ruotsiksi VNK:n asiantuntijoiden avustamana. Käännöstyö on valmistunut. Oheistuotteena on
syntynyt laatutarkistusta niin YSOn kuin JUHOnkin osalta.
Esitys
Tuomas Palonen esittelee. Tiedoksi.
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Keskustelu
Katri Seppälä huomautti, että on tärkeää lisätä yhteiset ohjeet wikiin muita erikoisontologioiden
käännöksiä varten.
5. Terminologisten sanastojen julkaisu ja SKOS-XL-tuki Fintossa
Finto-palvelun rooli kansallisena sanastojen julkaisukanavana halutaan ulottaa myös
terminologisiin sanastoihin. Tätä varten Fintoon on lisätty toiminallisuuksia (esim. SKOS-XLtuki), jotka tukevat terminologisten sanastojen selailua. Ensimmäinen Fintossa julkaistava
terminologinen sanasto on VM:n hallinnoima Tietotermit-sanasto.
Esitys
Tuomas Palonen esittelee. Tiedoksi.
6. Talous- ja toimintaraportit 1.1.2017 – 30.6.2017
Esitys
Henri Ylikotila esittelee toiminta- ja talousraportit (Liite 2). Hyväksytään raportit.
Päätös
Hyväksyttiin talous- ja toimintaraportit.
7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.
Päätös
Seuraava kokous pidetään 12.2.2018 klo 13-15.30
8. Tiedotusasioita
Esitellään lyhyesti: Kirjastoverkkopäivillä järjestettiin automaattisen kuvailun työpaja, YSOn
muutoksia erikoisontologioihin kommunikoiva MUTU-järjestelmä etenee ja Finto-palvelun
tietojärjestelmäasiantuntija rekrytointi.
Esitys
Henri Ylikotila esittelee. Tiedoksi.
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
LIITTEET

Liite 1: Yhteiset tiedon hallinnan sanastopalvelut -tutkimus- ja kehittämishankkeen vuoden 2018
toimintasuunnitelma
Liite 2: Talous- ja toimintaraportit

