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Finto-projektin ohjausryhmän kokous 9.1.2019
Aika

Keskiviikko 9.1.2019, klo 13.00–15.00

Paikka

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Jäsenet

neuvotteleva virkamies Riitta Autere, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
erityisasiantuntija Susanna Hyvärinen, Kuntaliitto
yksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia
tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
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
tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. Esityslista hyväksyttiin.
2. Toimintaraportti 1.7.2018-31.12.2018
Esitys
Mikko Lappalainen esittelee toimintaraportin. Hyväksytään raportti.
Keskustelu
Pia Södergård kysyi, onko myös Bella julkaistu Kaunokin tavoin Fintossa. Mikko Lappalainen
kertoi, että Kaunokki ja Bella on julkaistu yhtenä kaksikielisenä sanastona. Kaisa Kuhmonen nosti
esiin EU:n eTranslation-projektissa käytettävien sisältöjen päivitystarpeen.
Päätös
Toimintaraportti hyväksyttiin.

ESITYSLISTA
FINTO

1/2019

2 (3)

9.1.2019

3. Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu
Finton vuoden 2019 toiminnan suunnittelu on aloitettu.
Esitys
Mikko Lappalainen esittelee vuoden 2019 suunnitelman. Päätetään suunnittelutyön etenemisestä.
Keskustelu
YTI-hankkeen päätyttyä keskustelua palvelun jatkorahoituksesta on käyty VM:n ja OKM:n välillä.
Rahoitusneuvottelut ovat edelleen kesken, ja toimintasuunnitelma on laadittu sen mukaan, että
käytettävissä olisi entisen suuruinen rahoitus.
Keskusteltiin mahdollisuudesta, että osa palveluista olisi maksullisia niille organisaatioille, jotka
eivät kuulu OKM:n hallinnonalaan, jos rahoitus jatkossa pienenee. Tätä ei yleisesti pidetty
toivottavana, ja huomautettiin että maksuttomuus edistää käyttöä. Todettiin myös, että asiaan on
vaikea ottaa kantaa tietämättä mihin palveluihin rahoitus on olemassa ja mitkä palvelut olisivat
jatkossa maksullisia. Kristiina Hormia-Poutanen mainitsi, että maksullista voisi olla esimerkiksi
erikoisontologioiden julkaisu ja niihin liittyvä tuki ja koulutus. Riitta Autere selkeytti, että kyse on
kuitenkin ennen kaikkea budjetoinnin haasteista, joihin etsitään ratkaisuja.
Toimintasuunnitelmasta tarvitaan kuitenkin päivitetty versio, jossa kärkeen on nostettu
hallinnonalasta riippumatta kriittiset asiat, selkeytetty rajanveto y-välineisiin ja tunnistettu
mahdollisesti maksulliset lisäpalvelut.
Korostettiin, että jatkossa tärkeää on KOKO-ontologiapilven sisällöllinen kehittäminen. Tämä
edellyttää yhteistyömallin luomista ja työkalun uudistamista. Todettiin, että verkkokäyttöisen
editorin käyttöönottoa on suunniteltu pitkään, mutta on odotettu YTI-editorin valmistumista.
YTI-editori ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukainen väline KOKOn kehittämiseen.
Päätös
Toimintasuunnitelmaa muokataan keskustelussa esitetyllä tavalla ja käsittelyä jatketaan seuraavassa
kokouksessa.
5. Ajankohtaisasioita
Esitellään lyhyesti:
•
•
•
•
•
•

päivitetyt ontologiat
o Mesh, JUHO, SOTO (aiemmin PUHO), LIIKO (aiemmin MERO), YSO-paikat
o MUSA ja MUSO (sulautettu YSOon)
Yleisten kirjastojen Kaunokin, YKL:n ja HKLJ:n julkaisu Fintossa
SKOSMOS-kehityksen kuulumiset
Muutostenhallintatyökalu MUTUn ja uuden ehdotusjärjestelmän kehityksen kuulumiset
Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kokouksen päätökset
loppuvuoden tapahtumia: WIDE-hackathon, SWIB-konferenssi

Esitys
Mikko Lappalainen esittelee. Tiedoksi.
Matias Frosterus esitteli ajankohtaiset asiat.
Keskustelu
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Katri Seppälä huomautti, että MUTU-työkalu on esimerkki ontologiakehityksen sujuvoittamisesta
niin, että automatisoinnin avulla säästetään resursseja. Matias totesi, että prosesseja pyritään
automatisoimaan siltä osin kuin mahdollista, mutta automatisoitavien kokonaisuuksien
löytäminen vaatii aluksi käsityötä.
4. 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.
Keskustelu
Sami Niinimäki mainitsi Kansallisen tutkimustietovarannon ja sen tutkijatietojen mahdollisista
yhtymäkohdista Nimitietopalveluun.
6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.
Päätös
Seuraava kokous pidetään 27.2. klo 9.30-12.
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.
LIITTEET

Liite 1: Toimintaraportti
Liite 2: Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

