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Kuntien ja Maanmittauslaitoksen

kiinteistötehtävien koulutuspäivä

MML:n kiinteistötehtävien 
kehitysasioita



Mitä?

• Yleisiä huomioita maanmittaukseen liittyen

• Kiinteistötehtävien kehittämisen painopisteet

• Koronalaista KML:n muutokseen

• Digitaalinen palvelutoimisto

• Arviointi- ja korvaustiedot tietovaranto

• Muutamia muita asioita
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Yleisiä huomioita maanmittauksesta

• KTJ esiselvitys

• Työntekijöiden saatavuus

• Maanmittausalan koulutus

• Koronan vaikutus 

18.11.2021 SIVU 3



Strategia 2020

• Kiinteistö- ja rekisteripalveluiden kehittämissuunnitelma 2030
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Asiakastyytyväisyydestä - Asiakaskokemukseen

Sisäisistä siiloista - ulkoisiin jaettuihin prosesseihin

Oppivasta organisaatiosta - Muutosälykkääksi 

organisaatioksi

Ammattilaisesta - verkottuneeksi moniosaajaksi

Asiakirjoista - Tiedonhallintaan



Edellisen kauden toimenpiteitä 2015-2020
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Nostoja:

- Määräalan elinkaari

- Arkiston sähköistäminen

- Toimitussaantojen lainhuudot

- Työasemien virtualisointi

- Sähköiset palvelut

- Pöytäkoneista luopuminen

- Uudet toimitusmateriaalit

- Rajamerkkien luokittelu

- jne.



Kehittämisen painopisteitä 2020-2025
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palveluluettelot, palvelupolut, asiakkaan odotukset, kriittiset kohtaamiset

palvelujen turvallisuus (tietosuoja ja –turva)

sähköiset palvelut mm. toimitustietojen jakaminen asiakkaille

KTJ esiselvitys

avointa tutkimusta

pilvipalvelut, sähköiset automaattiset toimituskansiot

maanmittausala on laajemmin tunnettu

oma koulutus 

muut KR:n tiedontuottajat

automatisointi



SIVU 718.11.2021

Kaiken takana kiinteistörekisteritiedot

Kiinteistörekisteridatan saattaminen luotettavaksi ja automaattiseen 
päätöksentekoon soveltuvaksi

vuosi 2022 >

vuosi 2022 (selvitys)

vuosi 2021-2022

Auditointi 2022, periaatteet 2023

vuosi 2023 

vuosi 2023 

https://confluence.nls.fi/pages/viewpage.action?pageId=110826609


Koronalaista KML:n muutokseen

• Kokemuksia koronalaista

• Tutkimus koronalain soveltamisesta ja kokemuksista

• Peltola Anni (2020)

• Muita havaintoja

• KML:n muutos tulossa voimaan 1.1.2021

• Kirjallinen menettely

• Etäosallistuminen toimitukseen

• Sähköinen tiedottaminen

• ym. 
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Digitaalinen palvelutoimisto

• Sähköisen asioinnin uusi konsepti > Digitaalinen palvelutoimisto

• Hakemuspilotti kuntien kanssa

• Pilottikuntana Tampere
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vuosi 2022

vuosi 2022vuosi 2022

vuosi 2023 > suunnittelu

Lisäksi mm. 

- Saavutettavat palvelut

- Kirjaamishakemusten tekeminen

- Maksut hakemisen yhteydessä

- Huoneistotiedot



Arviointi- ja korvaustiedot tietovaranto

18.11.2021 SIVU 11



Muita huomioita

• Nimen muutoksia

• 1111 ”Ydinjätteiden loppusijoituspaikka”/ "Platsen för bortskaffande”  > 

"Loppusijoituspaikka ja toimenpidekielto”/ "Slutlig förvaringsplats och

åtgärdsförbud"

• 2150 "Asemakaavoitettu alue" / "Detaljplanerat område" >  "Kunnan

rekisterinpitoalue” / “Kommunens registeransvarighetsområde”
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Yhteiseen suuntaan


