
MUISTIO 2/2019 1 (3)
FINTO

28.5.2019

Finto-projektin ohjausryhmän kokous 28.5.2019

Aika Tiistai 28.5.2019, klo 9.30–12.00

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Jäsenet neuvotteleva virkamies Riitta Autere, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
neuvotteleva virkamies Dea Crichton-Turley, työ- ja elinkeinoministeriö
kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
erityisasiantuntija Susanna Hyvärinen, Kuntaliitto
kirjastonjohtaja Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
yksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia
tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
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
erityisasiantuntija Jaana Nevalainen / JulkICT/Tietopolitiikka-yksikkö
tietoasiantuntija Satu Niininen, 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 9.30. Esityslista hyväksyttiin.

Keskustelu
Todettiin, että viime lokakuun kokouksessa käsiteltiin yhteistyöverkoston perustamista, ja
sovittiin, että ohjausryhmä jatkaa nykymuotoisena verkoston perustamiseen asti. Verkostoa ei ole
vielä perustettu rahoitusneuvottelujen ollessa kesken. Koska ohjausryhmän alkuperäinen
toimikausi on päättynyt, eikä ryhmästä ole tälle vuodelle asettamispäätöstä, sovittiin, että
Kansalliskirjasto hoitaa ohjausryhmän asettamisen tälle vuodelle.

Dea Crichton-Turley kysyi, olisiko mahdollista saada katsaus rahoituksen valmisteluun. Todettiin,
että VM:llä ei ole harkinnanvaraista rahoitusta käytettävänä tälle vuodelle. OKM:n osuus on
ennallaan, eikä siihen ole saatu lisäystä. Kristiina Hormia-Poutanen totesi, että tässä tilanteessa
joudutaan keskittymään OKM:n alaisten organisaatioiden palveluun. Nykyisen henkilöstön
pitämiseksi etsitään ratkaisuja.
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2. Tiedon yhteentoimivuuden hallintamallin toimeenpanosuunnitelma

Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -digikärkihankkeessa toteutetun tiedon yhteentoimivuuden
hallintamallin ja siihen kuuluvien tietoalueiden toimeenpanotyö on käynnistynyt.

Esitys
Jaana Nevalainen esittelee. Tiedoksi.

Keskustelu
Mikko Lappalainen kysyi, onko mietitty, miten tietoalueet muodostetaan ja ollaanko
kiinnostuneita tekemään tältä osin yhteistyötä esim. Finton erikoissanastojen ylläpitäjien kanssa.
Todettiin, että vaikka tietoalueissa kyse on enemmän terminologiatyöstä ja koodistoista, myös
ontologiaosaaminen on hyvä huomioida. Riitta Autere totesi, että tietoalueet syntyvät tarpeen
pohjalta, jolloin ontologia-asiantuntemus on varmasti jo luonnostaan mukana.

Katri Seppälä kysyi, mikä on yksittäisten organisaatioiden ja tietoalueiden välinen työnjako: miten
vastuu jakautuu organisaation ja tietoalueen kesken, ja pysyykö ylläpito organisaatiolla vai ottaako
tietoalue vastuuta termityöstä. Dea Crichton-Turley huomautti, että Tiedonhallintalain mukaan
vastuu on tiedonhallintayksiköllä, eikä sitä voi siirtää eteenpäin. Todettiin, että tietoalue päättää
ylläpidosta, joka voi olla muualla kuin vastuu datasta.

Keskusteltiin yhteistyöstä Finton ja YTIn välillä. Riitta Autere vahvisti, että keskustelu yhteistyön
tavoista jatkuu ministeriöiden välillä.

3. Ajankohtaisia asioita Fintosta

Ajankohtaisia asioita:

· Finton käyttötilastot vuodelta 2018
· YSOn uusimman jäädytetyn kehittäjäversion julkaisu
· YSOn käyttöönotto kirjastoissa
· Finton ja CESSDAn yhteistyökuviot
· Finton uusi tietojärjestelmäasiantuntija Mika Ahonen

Esitys
Mikko Lappalainen esittelee. Tiedoksi.

Keskustelu
Katri Seppälä kysyi, onko jäädytettyä versiota otettu jossain jo käyttöön. Mikko vastasi, ettei
Finton toimesta ole vielä otettu. Todettiin että KOKOn kokoamisessa pitää kehittää raportointia
erikoisontologioiden päivittäjien suuntaan.

4. Skosmos-kehitys ja versio 2.2

Skosmos-ohjelmiston versio 2.2 tuo mukanaan suorituskykyparannuksia hakutoimintoon.
Luodaan katsaus Skosmoksen suorituskykyyn ennen ja jälkeen päivityksen sekä kerrotaan lyhyesti
mitä ohelmisokehityksen lähitulevaisuus tuo tullessaan.

Esitys
Joeli Takala esittelee Skosmoksen kehitystä ja uusia ominaisuuksia. Tiedoksi.
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5. YSOn linkitykset

YSOn linkittäminen Wikidataan on aloitettu. YSOn ja Yhdysvaltain Kongressin kirjaston
ylläpitämän LCSH-sanaston väliset linkitykset on julkaistu LCSH:n omassa käyttöliittymässä.

Esitys
Satu Niininen esittelee. Tiedoksi.

6. KOKO-ontologian kokoamisen sujuvoittaminen ja haasteet

Kokon päivityksiä julkaistaan taas hiljaisemman kauden jälkeen. Mitkä ovat tyypillisiä tilanteita
kokon rakenteen muodostuksessa, ja minkälaisia ontologiankehitysperiaatteita täytyy noudattaa,
jotta ongelmilta vältytään.

Esitys
Joeli Takala esittelee. Tiedoksi.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta alkusyksylle Doodlella.

8. Muut asiat

Tulevia tapahtumia:
· SEMIC 2019: Linking data spaces for citizens (21.10. Helsinki),

https://ec.europa.eu/isa2/news/save-date-semic-2019_en
· Sharing & Reuse Conference (11.6. Bukarest),

https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-
conference-2019

· Tiedon semanttinen yhteentoimivuus -seminaari (22.8. klo 9-12, Helsinki, VRK)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.14.

https://ec.europa.eu/isa2/news/save-date-semic-2019_en
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-conference-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-conference-2019
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