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Onki-projektin ohjausryhmän kokous 19.11.2014
Aika

Keskiviikko 19.11.2014, klo 10.00–12.00

Paikka

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Jäsenet

neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
kehityspäällikkö Tuija Raaska, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
verkkopalvelukoordinaattori Leila Oravisto, Helsingin kaupunki
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
ohjelmadokumentoinnin esimies Elina Selkälä, YLE
johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

Esittelijä

tietojärjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/ONKIprojekti

Sihteeri

tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti

Kutsutut asiantuntijat
hankinta-asiantuntija Terhi Manninen, Kansalliskirjasto
tietoasiantuntija Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suominen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05. Esityslista hyväksyttiin.
2. Finto-palvelusopimus
Ensimmäinen versio Finto-palvelusopimuksesta on valmistunut. Sopimuksesta tulee olemaan
kaksi versiota: liitteenä oleva versio on KOKOon sisältyvien erikoisontologioiden kehittäjille, ja
muiden sanastojen ja ontologioiden julkaisijoille on sopimusversio, joka ei sisällä
KOKOontologiapilven ylläpitoon liittyviä vastuita. Sopimus on pilottisopimus, joka on voimassa
kaksi vuotta, minkä jälkeen se arvioidaan ja sitä korjataan tarpeen mukaan. Finto-verkoston
periaatteiden ensimmäinen luonnos on myös valmistunut. Verkoston tavoitteena on koordinoida
Finto-palvelun ja ontologioiden kehitystä kansallisella tasolla ONKI-projektin päätyttyä.
Esitys
Matias Frosterus esittelee palvelusopimuksen. Sopimus annetaan kommenttikierrokselle.
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Keskustelu
Keskusteltiin CC0 ja CC-by -lisensseistä. Lauri Harvilahti kysyi olisiko by-lisenssistä haittaa datan
avoimuuden kannalta. Osma Suomisen mukaan tätä on vaikea sanoa varmasti, koska käyttö
saattaa olla tekijänoikeuden alaista, mutta viittaamisen tapa ei ole selvä ja esim. käytettäessä
KOKO-ontologiaa olisi vaikea tietää mitä kaikkea viittauksessa on mainittava. Katri Seppälän
mukaan TSK:n asiakkaissa voi olla tahoja, jotka haluavat pitää kiinni tekijänoikeuksista kun
ontologia sisältää esim. määritelmiä. Osma Suominen huomautti, että TERO-ontologiaan sisältyy
osa MeSH-sanastoa, jolla on ”lähde mainittava -lisenssi”, eli THL ei voi luopua sen osalta
oikeuksista. Minna Liikala lupasi että THL selvittää asiaa. Matias Frosterus kysyi, voidaanko
määritellä mitä nimeäminen tarkoittaa. Sopimusluonnos lähetetään kommenteille ja
kommenttikierroksen perusteella päätetään jatkotoimista.
3. Projektisuunnitelma 2015
Liitteenä projektisuunnitelma vuodelle 2015.
Esitys
Matias Frosterus esittelee projektin vuoden 2015 suunnitelman. Keskustellaan ja hyväksytään
projektisuunnitelma.
Keskustelu
Todettiin että Finto-palvelun ja Skosmos-ohjelmiston kansainvälinen näkyvyys on tärkeää, ja on
myös syytä miettiä mittareita näkyvyyden osoittamiseksi, sekä muitakin vaikuttavuus-mittareita.
Katri Seppälä kysyi onko jo mietitty mitä tarkoittaa käytännössä projektisuunnitelman kohta
”luodaan tapa esittää uuden sanastoversion tuomat muutokset”. Matias totesi tämän olevan vielä
kesken, koska erityisesti muutosten esittäminen on haastavaa. Minna Karvonen toivoi
viestintämateriaalia jota voisi käyttää kansainvälisissä yhteyksissä. Todettiin myös että palvelun
logoa on syytä käyttää organisaatioiden sivuilla.
Matias Frosterus ehdotti projektin nimen vaihtamista Onki-projektista Finto-projektiksi.
Päätös
Projektisuunnitelma hyväksyttiin. Projektin nimi vaihdettiin ohjausryhmän päätöksellä Fintoprojektiksi.
4. Skosmos
Finto-palvelun taustalla toimiva Skosmos-ohjelmisto on ehtinyt versioon 0.6 ja saanut uusia
ominaisuuksia ja parannuksia. Ohjelmisto on nopeutunut huomattavasti aiemmista versioista ja
sen rajapintoja on kehitetty. Kehitys tapahtuu noin kuukauden sykleissä GitHub-palvelussa.
Skosmosta on alettu ottaa käyttöön maailmalla, mm. YK:n alainen FAO on korvannut aiemman
Agrovoc-selaimensa Skosmoksella.
Esitys
Osma Suominen kertoo Skosmoksen uudistuksista. Tiedoksi.
5. KOKO-työpajan tuloksia
KOKO-ontologiapilven kehityksestä ja ylläpidosta järjestettiin 10.11. työpaja, jossa keskusteltiin
KOKOlle asetettavista tavoitteista ja sen kehityksen organisoinnista. Työpajatyöskentelyä
päätettiin jatkaa Laajennetun projektiryhmän kokousten yhteydessä. Työpajoissa tullaan laatimaan
yhteiset periaatteet KOKO-ontologioiden kehittämiseen ja työnjakoon.
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Esitys
Tuomas Palonen esittelee työpajan tuloksia. Tiedoksi.
Keskustelu
Katri Seppälä huomautti, että KOKO-ontologian erikoisontologioiden ylläpitäjien pitää tietää
tarkkaan mitä ylläpitoon sitoutuminen minimissään tarkoittaa. Mikael Vakkari pyysi Tuomas
Palosta laatimaan esityksen erikoisontologioiden nykytilasta, vastuutahoista ja siitä, miten
aktiivisesti niitä kehitetään tai mikä on ylläpidon tahtotila. Todettiin että nyt on myös hyvä aika
tarkastella mitä ovat Finto-palvelun, KOKO-ontologian ja YSOn käyttäjäryhmät.
6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys
Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.
Päätös
Seuraava kokous pidetään 27.1. klo 14–16.
7. Tiedotusasioita
Finto-palvelusta on tiedotettu useilla areenoilla. YSOn ylärakenneuudistuksen raportti on julkaistu
ja löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0347-5
Esitys
Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.
8. Muut asiat
Mikael Vakkari esitteli VTT:n avoimen tuotteen hallintamallia.
Todettiin että yksi henkilö Finto-projektiryhmästä osallistuu KDK-metatietoryhmään.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.
LIITTEET
Liite 1: Finto-Palvelusopimus
Liite 2: Finto-verkoston toimintaperiaatteet
Liite 3: Projektisuunnitelma 2015
Liite 4: Rahoituslaskelma
Liite 5: JulkICT:n avoimen tuotteen hallintamalli

