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Onki-projektin ohjausryhmän kokous 26.8.2014

Aika Tiistai 26.8.2014, klo 15.00–16.30

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

Jäsenet neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto
erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Kuntaliitto
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
verkkopalvelukoordinaattori Leila Oravisto, Helsingin kaupunki
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

Esittelijä tietojärjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/ONKI-
projekti

Sihteeri tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti

Kutsutut asiantuntijat
tietoasiantuntija Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05. Esityslista hyväksyttiin.

2. Metatietosanasto

Kansalliskirjastossa muistiorganisaatioita ja muita kiinnostuneita varten kehitetty Metatietosanasto
on muokattu koneluettavaan muotoon ja siirretty Fintoon. Aiemmin wikisivustolla ylläpidetyn
sanaston on tarkoitus harmonisoida käsitemalleihin pohjautuvasta metatiedosta käytettävää
termistöä ja fraaseja eri organisaatioiden välillä.

Esitys
Mikko Lappalainen esittelee. Tiedoksi.

Keskustelu
Kristiina Hormia-Poutanen kysyi, miten metatietosanasto suhteutuu KDK-
kokonaisarkkitehtuuriin ja sen sanastoon, sekä ATT-hankkeeseen. Jaana Kilkki vastasi, että KDK
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metatietojaostossa on huomioitu metatietosanasto yhtenä resursseista, joita tullaan hyödyntämään
yli sektorirajojen. Todettiin että odotetaan myös metatietojaoston työn etenemistä ennen kuin
Fintossa edetään metatietosanaston suhteen.

3. ONKI-projektin tiedotus

Kansalliskirjaston palvelukyselyn tuloksista tunnistettiin viestintä selkeäksi kehitysalueeksi ONKI-
projektille.

Esitys
Matias Frosterus esittelee projektin viestintää tehostavia uudistuksia. Tiedoksi.

Keskustelu
Mikael Vakkari kommentoi eri viestintäkanavien olevan laajasti jo nyt käytössä, ja ehdotti että
VM:n ICT-uutiskirjettä voi myös hyödyntää viestinnässä. Heikki Lunnas huomautti että
osallistujaorganisaatioiden viestintäkanavia voi hyödyntää laajemminkin.

4. Talous- ja toimintaraportit 1.1. – 30.6.2014

Esitys
Matias Frosterus esittelee toiminta- ja talousraportit. Hyväksytään raportit.

Keskustelu
Virpi Kalliokuusi kysyi, onko Jupolla kytköstä kuntatietohankkeen palveluluokitukseen. Mikael
Vakkari totesi, että näillä ei ole suoraa kytköstä. Katri Seppälä pyysi käytännön esimerkkiä siitä,
mitä YSOn ja erikoisontologioiden rakenteen yhtenäistäminen tarkoittaa. Matias kertoi, että
yhtenäistettiin vaihtelevat nimiavaruuskäytännöt ja ominaisuuksien nimet, ja kehitettiin yhteinen
metadataskeema ontologioille.

Päätös
Hyväksyttiin toiminta- ja talousraportit.

5. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös
Seuraava kokous pidetään 19.11. klo 10-

6. Tiedotusasioita

Finto-palvelun taustalla toimivasta Skosmos-ohjelmistosta on julkaistu 0.4 versio, jossa ulkoasu
perustuu nyt Hahmo Designin tekemän suunnitelmaan ja toimii myös mobiililaitteissa.
Hakutulossivu on uudistettu, ja hakuja on mahdollista rajata vapaasti tiettyyn joukkoon sanastoja.
Skosmos-ohjelmiston nimenvaihdoksen yhteydessä (vanha nimi oli ONKI Light) sen kehitys on
siirtynyt Google Code -palvelusta Github-palveluun. Seuraavaa 0.5-versiota varten kehitetään
monipuolisempia hakuominaisuuksia.

Esitys
Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.
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7. Muut asiat
Mikael Vakkari kertoi, että Julkishallinnon tietoarkkitehtuurityöryhmän alustava
toimintasuunnitelma on valmistunut ja siinä on kokonaisuus ”metatietopalvelut”; tämän kautta
myös ontologiat saataisiin kytkettyä kansalliseen palveluarkkitehtuurityöhön. Metatietopalvelut-
kokonaisuudella ei ole omaa budjettia, vaan se on tarkoitus liittää osaksi palveluarkkitehtuurin
rahoitusta.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.

LIITTEET
Liite 1: Talousraportti 1-6/2014
Liite 2: Talousraportin kuvaus
Liite 3: Toimintaraportti 1-6/2014
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