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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 27.8.2018
Aika

Maanantai 27.8.2018, klo 13.00–16.00

Paikka

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Jäsenet

kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
yksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia
kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
erityisasiantuntija Susanna Hyvärinen, Kuntaliitto
kehittämispäällikkö Jukka Saarinen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
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
controller Pirkko Keloharju, Yliopistopalvelut
erityisasiantuntija Pilkkuniina Brandt, valtioneuvoston kanslia
tietoasiantuntija Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.06. Esityslista hyväksyttiin.
2. Talous- ja toimintaraportit 1.1.2018-30.6.2018
Esitys
Pirkko Keloharju esittelee talousraportit, Mikko Lappalainen esittelee toimintaraportin.
Hyväksytään raportit.
Keskustelu
Katri Seppälä kysyi ontologioiden julkaisuputken tilanteesta. Mikko Lappalainen totesi, että nyt
ehdotusjärjestelmää työstävät konsultit siirtyvät työstämään julkaisuputkea ehdotusjärjestelmän
valmistuttua. Julkaisuputken valmistuminen viivästynee suunnitellusta syyskuun lopusta.
Päätös
Hyväksyttiin talous- ja toimintaraportit. Päätettiin myös jatkossa pyytää Pirkko Keloharju
esittelemään käsiteltävät talousraportit.
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3. Finton käyttöönotto ministeriöiden palveluissa
Finto ja Finton ontologiat on otettu käyttöön useissa ministeriöiden yhteisissä tietojärjestelmissä,
sekä ministeriöiden verkkosivuilla, esim. valtioneuvoston kanslian verkkosivut, jotka hyödyntävät
ontologioita monipuolisesti.
Esitys
Pilkkuniina Brandt esittelee Finton käyttöönottoa. Tiedoksi.
Keskustelu
Todettiin että valtioneuvoston kanslian malli hyödyntää ontologioita on hyvä esimerkki uusille
käyttäjätahoille. Minna Karvonen kysyi, onko valtioneuvoston kansliassa huomattu puutteita tai
korjattavaa Fintossa. Pilkkuniina totesi, että suurempia puutteita ei ole, ja myös yksittäisten
puuttuvien käsitteiden lisääminen on ollut nopeampaa kuin odotettiin.
4. Finton lisäohjelmistojen kehitys: Muutostenhallintatyökalu MUTU ja Ehdotusjärjestelmä
Muutostenhallintatyökalu MUTUa on kehitetty eteenpäin yhteistyössä sanastokeskus TSK:n
kanssa. Uusien käsitteiden ehdotusjärjestelmää on kehitetty eteenpäin teknisten konsulttien tuella.
Esitys
Mikko Lappalainen esittelee kehitystä. Tiedoksi.
Keskustelu
Todettiin että molemmat työkalut ovat tarpeen ja niihin on panostettu suuri osa budjetista.
Keskusteltiin siitä, miten paljon erikoisontologioille on tulossa päivitystyötä. Ensimmäisen
päivityskerran jälkeen tavoitteena on kuitenkin jatkuva ylläpito, jolloin isompia päivityksiä ei enää
myöhemmin tarvita.
5. YSOn Wikidata-linkitys
YSOn yleiskäsitteiden wikidata-linkitys on aloitettu eniten käytetyistä käsitteistä.
Esitys
Joeli Takala esittelee linkityksen etenemistä. Tiedoksi.
Keskustelu
Katri Seppälä huomautti, että Wikidata muuttuu jatkuvasti, joten linkityksiä on myös päivitettävä.
Todettiin että YSOn linkityskohteet valitaan huolella ja linkkien päivittämisestä pidetään huolta.
Päivitysprosessin pitää olla mahdollisimman kevyt ja automaattinen. Lisäksi pitää selkeästi
osoittaa, että wikidatan linkitetyt käsitteet eivät ole aina tarkalleen samat kuin ontologioissa.
6. YSOn toiminta-hierarkian uudistaminen, kehityslinjaukset ja monikielisten ontologioiden
vastinetyön ohjeet
YSOn toiminta-hierarkiaa uudistetaan ontologiakehittäjien työryhmän kanssa sovitun
suunnitelman mukaisesti. YSOn kehityslinjauksia on päivitetty. Monikielisten ontologioiden
vastinetyön ohjeet on julkaistu.
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Esitys
Tuomas Palonen esittelee. Tiedoksi.
Keskustelu
Keskusteltiin toiminta-hierarkian muutoksen aiheuttamasta työmäärästä erikoisontologioiden
ylläpidolle, sekä muutoksen aikataulusta. Katri Seppälä huomautti, että päivitys voi olla liian suuri
tehtäväksi kerralla. YSOn osalta uudistuksen pitäisi valmistua pääosin vuoden loppuun mennessä.
7. Tiedotusasioita
Esitellään lyhyesti: Suureiden ontologian, Tieteen termipankin CER-sanaston ja UDC Summaryn
lisääminen Fintoon, Finton roolikeskustelun eteneminen ja YSAsta YSOon siirtymä.
Esitys
Mikko Lappalainen esittelee. Tiedoksi.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.
Päätös
Sovitaan seuraavan kokouksen aika Doodlella kun uusi puheenjohtaja on tiedossa. Pidetään
syksyn aikana vielä kaksi kokousta.
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.17.
LIITTEET

Liite 1: Talous- ja toimintaraportit

