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Alustus
Kyseessä on JHS Standardisalkku -työryhmän viides kokous. Hanke on perustettu keväällä 2010 ja työryhmä
on koostettu 9.6.2010 pidetyn keskustelutilaisuuden pohjalta. Hankekuvaus löytyy JHS-sivustolta.

Osallistujat
Paikalla
Tommi Karttaavi, pj
Juha Mykkänen
Reino Ruotsalainen
Pekka Nieminen, siht
Harry Piela
Juha Hakala
Martti Poutanen
Riku Moisio
Jukka Uusitalo
Jukka Ahtikari

Kuntaliitto
Itä-Suomen Yliopisto, Joensuu
Maanmittauslaitos
Netum Oy
SPSS Finland
Kansalliskirjasto
Index.fi, XML Finland
Hämeenlinnan kaupunki
VM
Logica

Tommi.Karttaavi@kuntaliitto.fi
juha.mykkanen@uef.fi
reino.ruotsalainen@nls.fi
pekka.nieminen@netum.fi
harry.piela@spss.fi
juha.hakala@helsinki.fi
martti.poutanen@index.fi

1. Kokouksen avaus
Tommi Karttaavi avasi kokouksen 09:00.

1.1.

Edellisen kokouksen pöytäkirja ja tehtävät

Ei kommentteja.

2. Excelin läpikäynti
Tommi esitteli kokoamansa excel-taulukon tähän mennessä kasatuista standardeista.
Tommin ehdotus: pidetään kyselykierros laajemmalle osallistujaporukalla, jossa kysellään lomaketta
käyttäen lisää salkkuun tuotavia standardeja. Käydään ehdotus läpi myöhemmin kokouksessa.
Ehdotettiin lisättäväksi prioriteettisarake/status taulukkoon, esim. arvot 0-3, jotka vastaavat statuksia:
poistettavat, ehdotettu/tarkkailtavat/poistumassa, suositellut, pakolliset. Lisättiin sarake.
Käytiin taulukko läpi; keskusteltiin kunkin standardien merkityksestä ja asemasta, poistettiin tarpeettomia
ja annettiin status-arvot kaikille.
-

-

LDAP
o

lukuisa määrä tähän liittyviä standardeja, tarvitaanko niitä kaikkia vai voisiko olla yksi
”sateenvarjo-standardi”, jolla viitattaisiin koko LDAP:iin
o AP Pekka: Kysy Jyriltä (Tähtinen).
OID, URN
o tarvittaisiin laajempi ohjeistus ID:eiden käyttöön, mutta siitä tulisi helposti laaja
o Esim. URN on pysyvä tunniste, URI (esim) on sen (tämän hetkinen ) sijaintipaikka
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Tommi: tarvittaisiin sarake Ensisijainen Käyttökohde Julkishallinnossa (tms)
SFS 28601
o muutettiin ISO 8601:ksi
METS
o Merkittävä tällä hetkellä kirjastoille ja museoille, jatkossa mahdollisesti muuallakin
julkishallinnossa, missä on tarve pitkäaikaissäilyttää dataa
o XML-rakenne
ISO/TC211
o Ei tarvita, jos tehdään oma paikkatietosalkku
TLS
o Tarkkailulistalle; pitäisikö olla jotain muitakin kuin TLS (eli SSL:t)
 Huom. SSLv3 on sama kuin TLS1.0, standardin nimi vaihtui
Tietoturva yleisesti
o Pitäisikö ottaa mukaan teknisempiä vaiko/myös menetelmiin liittyviä?
Salkun ryhmittelyä tarvitaan
o Tietty ryhmittely on jo olemassa, sen hyvyys selkiytynee tekemisen aikana
Näkökulma
o Tekninen, organisaatio, johtaminen, jne
o Tommi: pääkohderyhmä tietojärjestelmäpalveluiden kehittäjät
o JukkaA: pitäisi olla näkyvillä Tarkoitus, eli kenelle / mihin käyttöön (tietohallinto, palvelun
kehittäjä, jne)
 Teknologia- vai sisältönäkökulma?
 JukkaU: esim EIF:n 5-tasoinen jaottelu näkökulmista: Poliittinen, lakimääräinen,
organisatorinen, semanttinen, teknologinen.
 JuhaH: painotus semantiikassa
 JukkaA: samoin, semanttinen taso erittäin tärkeä yhteentoimivuuden suhteen
 Tommi: keskitytään semanttiseen ja teknologiseen tasoon, tietojärjestelmäpalvelut
sisältävät molemmat tasot
 Otetaanko EIF-luokittelu mukaan viitekehykseksi, vs. Kokonaisarkktiehtuurijaottelu? EIF-malli on yksinkertaisempi kuin KA:n matriisit.
 Päätettiin ottaa EIF-malli käyttöön.
T.120
o Mietintään (vs SIP?)
o Pekka selvittää
ISO 19115
o Ei tarvita, koska asetus määrää
Kirjastot on nostettu merkittävään asemaan, pitäisikö muista muistiorganisaatioista myös museot
ja arkistot nostaa?
UML
o Onko muita lähteitä kuin OMG?
ISO 9000 ja 9001
o Versionumeroiden päivitykset taulukkoon: 9001/2008, 9000/2005?
ISO 11179-5
o Tämä on vain yksi osa viidestä, JuhaH lupasi keskustella, miten tämä pitäisi ilmaista tässä
o Tehdään kunnon kuvaus standardista (Hakala)
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XML
o On olemassa myös fifth edition, pidetäänkö molemmat?
HTML
o Miten 5-versio otetaan huomioon?
Dokumenttiformaatit
o Juha Hakala selvittää
Koodekit
o Laitettiin kaikki 1:siksi tässä vaiheessa, mietitään jatkossa mitä näille tehdään
YSA (sanasto)
o Ei ole standardi
o Päivittyy usein, joten standardin asema ei ole oleellinen
o Pitäisikö olla myös FinOnto:n sanasto?

3. Muut asiat
Lopetettiin kokous 11:08.

3.1.

Seuraavat kokoukset

Kokouskalenteri:
-

Kokous 6: ke 23.2.2011 klo 13.00 Kuntatalo
Kokous 7: to 24.3.2011 klo 09:30 Kuntatalo

Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta järjestää keskustelutilaisuus ennen lausuntokierrosta (keväällä 2011).

