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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.04.
2. Asialistan hyväksyminen
Rakenne pohjautuu työsuunnitelmaan. Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Samassa kohdassa käsiteltiin edellisessä kokouksessa keskusteltu
kuntien velvoite tuotanto- ja teollisuuslaitoksista.
Ville Jussila kertoi, että asiasta oli pidetty palaveri 12.4. aamupäivällä. Kunnat ovat tekemässä ehdotuksen, että
nämä velvollisuudet poistettaisiin kunnilta. Mari Laakso pyysi varmistamaan, että YLVA-rekisteri, jonne tiedot
ovat tallennettu, on valtakunnallisesti kuntien käytössä. Rina Tammisto pyysi kysymään, ovatko yritysrekisterin
tiedot myös YLVAssa. Sovittiin, että Riikka Repo selvittää asian ja ilmoittaa siitä Inspire-sihteeristölle.
Muutosehdotus aineistoluetteloon voidaan kuitenkin jo tällä aikaa valmistella ja se tullaan käsittelemään seuraavassa laajennetun sihteeristön kokouksessa, jonka jälkeen se viedään PATINE:n käsittelyyn.
4. Yhteentoimivuus
• MIG-T -kokouksen 15.-16.4. valmistelu
o Puheenjohtaja esitteli lyhyesti kokouksen asialistan:

▪

o

o

o

•

•

Uusi työohjelma 2021-2024. Osallistujia ei ollut suuremmin ryhmiin, SYKE:ltä osallistujia. Riikka Repo ilmoitti, että 2.1. ryhmässä ovat mukana Suvi Hatunen ja Riikka
Repo (varalla). Muihin ei ole ilmoittautuneita, mutta puheenjohtaja sanoi, että
vaikka ilmoittautumisen aikaraja meni jo, on mahdollista osallistua siitä huolimatta.
• Ehdotettiin, että laajennetun sihteeristön kokouksissa voitaisiin jatkossa
ottaa lyhyet katsaukset ryhmien toimintaan.
• Laakso kertoi, että Nordic Inspire Network kokouksessa (23.-24.3) oli puhetta, että pohjoismaisesti voitaisiin muodostaa yhteisiä ajatuksia, joita
tuodaan ryhmiin esille, vaikka jokaisessa ryhmässä ei maittain olisikaan
osallistumista.
▪ Hyvät käytänteet: työ on vielä kesken. Tulossa vaihtoehtoisia tapoja latauspalveluiden toteuttamiseen, jotain myös katselupalveluihin.
• Puheenjohtaja pyysi olemaan häneen yhteydessä, jos joku haluaa tähän
työryhmään mukaan.
▪ INSPIRE komponentteja: geoportaali (geoportaaliin tulossa päivitystä), validaattori
ja Re3gistry (uusi versio tulossa).
Perjantaina 16.6. aamupäivällä on jäsenmailla mahdollisuus tuoda esiin omia aiheitaan. Jos
osallistujilla mielessä aihealueita kokoukseen, voi niitä laittaa tiedoksi sähköpostilla sihteeristölle.
Laakso pyysi, että Reinin kokouksessa esittelemästä GeoE3-projektista saataisiin jossakin
vaiheessa myös esitys laajennetun sihteeristön kokoukseen. Sovittiin, että Reini pitää esityksen.
Mikko Visa pyysi linkin Maanmittauslaitoksen validaattoriin. Lisätietoa ja linkit löytyvät
Maanmittauslaitoksen sivuilta : https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteentoimivuus/inspire/inspire-tyokaluja

Väyläviraston INSPIRE-tietotuotteiden tilanne ja velvoitteiden täyttäminen
o Jenni Silvennoinen piti esityksen opinnäytetyöstään Väylävirastolle. Työn tavoitteena oli
kuvata Väyläviraston vastuut, tietotuotteiden tilanne, tekninen prosessi ja ohjeistus. Konsulttina tietotuotteiden ja velvoitteiden toteutuksessa käytettiin Sitowisea. Väyläviraston
INSPIRE-velvoitteet saatiin täytettyä aikarajaan mennessä. Ylläpitotyö jatkuu. Todettiin,
että Silvennoisen laatimasta dokumentaatiosta voisi olla hyötyä muillekin velvoitetuille.
Tilastokeskuksen OGC API Features -toteutus
o Tapio Kytö piti esityksen Tilastokeskuksen INSPIRE-tietotuotteiden toteutuksesta ja havainnollisti palvelua selaimen kautta. ”As is”-tietotuotteet on julkaistu jo aiemmin ja ne säilytetään edelleen harmonisoitujen tietotuotteiden rinnalla. INSPIRE-tietotuotteiden mallinnus
alkoi vuoden 2020 alussa ja saman vuoden keväällä aloitettiin työ tietotuotteiden ja rajapintojen (OGC API Features) kanssa. 25.3. 2021 ne lopulta julkaistiin (https://geo.stat.fi/inspire). Formaattina on käytetty GeoJSONia ja toteutus on Spatineon pilviympäristössä
SOFP-palvelinsovelluksessa. Koska julkaisusta on kulunut vasta vähän aikaa, ei siitä ole
saatu paljon palautetta. Toteutuksessa ei ollut mitään yksittäisiä isoja ongelmia, mutta monia pieniä.

5. Seuranta ja raportointi
• INSPIRE Evaluation Form:
Puheenjohtaja kertoi, että komissiolta on tullut INSPIRE-sihteeristölle raportti, jossa tarkastellaan
Suomen tilannetta velvoitteiden toteuttamisessa. Raportti on esitäytetty ja sisältää komission kysymyksiä muun muassa monitorointitietoihin liittyen. INSPIRE-sihteeristö hoitaa raportin kommentoinnin yhdessä MMM:n kanssa. Raportti käydään myöhemmin komission kanssa läpi.
• Spatineon raportti INSPIRE:n toimeenpanosta Suomessa :
Raporttia ei käyty kokouksessa yhdessä läpi, mutta puheenjohtaja nosti esiin muutamia asioita. Tiedontuottajien mukaan INSPIRE velvoitteiden toteuttamisessa hyvinä puolina nähtiin muun muassa,
että kyvykkyyttä ja osaamista tullut lisää ja yhteistyö eri tahojen välillä lisääntynyt. Haasteina mainittiin muun muassa tietotuotteiden monimutkaisuus sekä ristiriitaiset tai vaikeat ohjeet.

Todettiin, että raportti on hyvä tilannekatsaus siitä missä ollaan nyt eri tiedontuottajien osalta.
Jotta raportin tuloksia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin INSPIRE-sihteeristössä mietitään,
miten asiassa voitaisiin edetä.
6. Paikkatietojen yhteiskäyttö
Asialistan kohtaan ei ollut tässä kokouksessa kerrottavaa.
7. Koulutukset
Veseloff kertoi, että Reinin 9.3. pitämä OGC API Features -webinaari on katsottavissa tekstityksen kanssa YouTubessa.
Muista tulevista koulutuksista ei tällä hetkellä ollut kerrottavaa.
8. Kokoukset ja tapahtumat
• MIG-T 15.-16.4.2021: Kokouksesta kerrottiin tarkemmin asialistan kohdassa 4.
• PATINE 21.4.2021: Seuraavaan kokoukseen liittyen ei ollut mitään erityistä, jota laajennetussa sihteeristössä tarvitsisi käsitellä etukäteen.
9. Muut asiat
• Asialistan kohdalle lisättiin maininta tulevista henkilömuutoksista. Ville Jussila jää pois kuntaedustajan tehtävästä. Seuraavat osallistujat Vantaan kaupungilta. Antti Kairus tulee varsinaiseksi jäseneksi ja kokouksessa tällä kerralla läsnä ollut Elisa Schäfer on tulossa varajäseneksi.
• Työsuunnitelman tarkistus
o Edellisessä kokouksessa puheenjohtaja mainitsi, että laajennetun sihteeristön työsuunnitelmaa voitaisiin tarkastella ja osallistujia kehotettiin pohtimaan asiaa ennen kokousta.
o Rina Tammisto kysyi, miten laajennettu sihteeristö on osana avoimen datan direktiivin toteuttamisessa Suomessa ja kuuluuko asia PATINE:n tehtäviin? Puheenjohtaja vastasi, että
asia kuuluu PATINE:lle.
Laakso sanoi, että avoimen datan direktiivi ei tule olemaan yhtä spesifi, kuin INSPIRE-direktiivi. Arvokkaiden tietoaineistojen suhteen tullaan antamaan lisätietoa myöhemmin. Komissio ei vieläkään ole määritellyt, mitkä ovat arvokkaat tietoaineistot. On puhuttu, että paikkatiedon osalta tietotuotteet olisivat yhteneväisiä INSPIRE:n kanssa.
INSPIRE-sihteeristö on mukana ja kuulolla sekä avoimen datan direktiivin että arvokkaiden
tietoaineistojen parissa, joista aiheita voi nostaa asialistalle ja keskustella laajennetun sihteeristön kokouksissa, kun on ajankohtaista.
o INSPIRE -direktiivin evaluointiin ja työryhmiin liittyen voi olla tulossa uusia priorisointia.
Laakso ehdotti, että työsuunnitelmaa tarkasteltaisiin vasta sen jälkeen, kun nämä ovat selvillä. Päätettiin, että edetään vanhan työsuunnitelman mukaan ja päivitetään se myöhemmin.
10. Seuraava kokous
25.5. klo 9.30-11.30

