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1. KVP – sähköinen maanvuokrasopimus
Jatkettiin keskustelua siitä, mitä edellytyksiä kunnilla olisi rakentaa omia palveluita hallitsemaan sähköistä maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista ja siihen liittyvää asiointivaltuuksien
ja tunnistamisen problematiikkaa. Matti Holopainen keskustelee asiasta vielä Kari Niemen
kanssa, jonka jälkeen asiaa käydään lävitse kuntien järjestelmätoimittajien kanssa.

2. Tunnelirasite
Matti Holopainen kertoi ruotsalaisen asiantuntijan tulosta Suomeen helmikuun puolenvälin tienoilla, joten asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

3. EU:n tietosuoja-asetus
Tämä on tulossa toukokuussa noudatettavaksi. Kuntaliiton tietosuojavaltuutetulta odotetaan
vastauksia tähän asiaan. KTP:ssä nimien julkaiseminen on ok, mutta henkilötunnukset ei. Seminaarissa 13.2. tullee lisätietoa tähän aiheeseen.

4. Tampere - MML - YM prosessityö
Tampereen kaupunki tekee parhaillaan prosessiensa kehittämistä, ja mukana prosesseja työstämässä on nyt myös MML ja YM. Tarkoituksena on mm. pilotoida ja parantaa prosessia kaupanvahvistuksesta lohkomiseen asti. Selvityksessä tutkitaan, voiko toimintoja suoraviivaistaa.
Seuraavat toiveet tulivat kokouksessa esille kehitykseen liittyen: tonttijaon muutoksen pitäisi
lähteä automaattisesti vireille määräalojen luovutuksesta sekä vuokraoikeuden ja muiden merkintöjen kohdentaminen pitäisi olla mahdollista tehdä kunnan puolesta.
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5. Paluusanoma
Mikko Peltokorpi varmisti tänä aamuna kehittäjiltä, että paluusanoman poimintasääntöihin ja
sisältöön ei ole tehty 10 vuoteen mitään muutoksia. Jos paluusanomaan on kuitenkin ilmestynyt viime aikoina uusia kohteita, syynä on ollut piilossa oleva häiriö, josta kannattaa raportoida
MML:n sovellustukeen lähettämällä tarkat yksilöintitiedot kohteesta.
Sisältö on periaatteessa säädettävissä, mutta edellyttäisi erittäin huolellista läpikäyntiä. Suurena riskinä on, että tiedon pois jättäminen palvelee yhtä kuntaa, mutta toiselle kunnalle se on
tärkeä tieto.
Tänä vuonna KTJkii-rekisteripitosovellukseen suurimmat muutokset liittyvät alustan uudistamiseen ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien muutosten käyttöönottamiseen. Alustan uudistamisesta ei aiheudu isoja muutoksia käyttäjille. Sovellukseen tulee lyhyitä ja etukäteen tiedotettavia käyttökatkoja sekä sisäänkirjautumiskäyttöliittymiin saattaa tulla pieniä muutoksia ja v:-levy todennäköisesti korvataan uudella selainkäyttöliittymällä.
Tietosuoja-asetus edellyttää muutoksia henkilötietoja käsitteleviin käyttöliittymiin. Nämä ilmeisesti käyttöönotetaan syksyllä tai helmikuussa 2019. Molemmista muutoksista tiedotetaan lähempänä kaikille tiedossa oleville KTJkii-rekisterinpitosovelluksen käyttäjille.
Paluusanomasta vastaava palveluryhmä vahvisti 15.2., että poimintasääntöihin on tehty pieni
määräalan poimintaa koskeva muutos. Määräalaa ei merkata enää muuttuneeksi, jos siihen
liittyvän alkuperäisen saajan tai luovuttajan tietoja on muutettu.

6. Tiedoksi
3D-lait ilmeisesti etenevät tämän kuun aikana.
Rekisterinpitoon on tulossa päivitys, jossa osoitetiedot ja henkilötunnukset tullaan piilottamaan
asiakasotteilta

