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Skype

Poissa:

klo 12.00-15.00

puheenjohtaja
sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio on lähetetty osallistujille luettavaksi etukäteen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Osoitetietojärjestelmä (Paula Ahonen-Rainio)
Edellisessä kokouksessa tuli ilmi lisäinfon tarve osoiteasioissa. Tämän vuoksi pyydettiin Paula Osoitetietojärjestelmä-osahankkeen vetäjänä kertomaan hankkeesta.
Paula esitteli ajankohtaisia asioita hankkeesta.
Asiasta käytiin keskustelua ja mm. seuraavaa todettiin:
Vastuukysymykset askarruttavat ja tarkennettiin, että kunnat vastaavat osoitteista. Erilliskohteista vastaa tiedon määrittelijä. Sisäänkäyntien ja kulkupisteiden ominaisuudeksi tallennetaan status, siitä kuka
on tallentanut tiedon (kansalainen, valtuutettu käyttäjä, ylläpitäjä). Jos halutaan, että kunnalle tehdään
oma status niin se voidaan tehdä. Osoitetietovarannon hoitovastuuta ei ole vielä päätetty.
Kuntaliitto on ryhtynyt päivittämään osoitteisiin liittyvää ohjeistusta (osoiteryhmä). Mukana tässä
työssä Espoo, Tampere, Turku, Posti, Sisäministeriö, MML, Kotus, Lapin AMK, Pelastuslaitos. Seuraava
kokous heillä 1.4.
Päätettiin, että yhteistyökeskustelu on järjestettävä VRK-kunnat-Kuntaliitto-MML -akselilla. Tämä pyritään järjestämään jo tälle keväälle. Päätetiin myös, että seuraavissa koordinaatioryhmän kokouksissa
on aina tilannekatsaus osoiteasioista agendalla tapahtunut – tapahtumassa. Tilannekatsauksen esittää
Paula tai hänen valtuuttamansa.

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa on tietoiskujen aiheina ovat tieliikenneverkko (Jari Andersin)
ja DigiKaava (Satu Taskinen). Kari varaa ajat esittäjiltä.

4. Maasto (Ulla Pyysalo)
Ulla esitteli maaston käsitemallin.
Keskusteltiin KMTK:n soveltuvuudesta kaavan pohjakartta-aineistoksi. Kaavoituksessa tarvittaisiin suurikaavaisempaa aineistoa. Todettiin, että odotetaan Maankäyttöpäätökset- osahankkeen tuloksia.
Sovittiin, että käsitellään asiaa ensi palaverissa DigiKaavan yhteydessä (Satu Taskinen).

5. Ajankohtaista hankkeesta
Kari kävi läpi tiedotettavat ajankohtaiset asiat.
Kuntakiertue pääkaupunkiseudulle ja Lahteen suunnataan syksyllä.

6. Muuta
Kuntakiertueelle on tekeillä opas PTA:n kehitys- ja koulutusympäristön käytöstä.
Sovittiin, että Kari lähettää oppaan koordinointiryhmän jäsenille kommentoitavaksi.
FGI/PAIKKA-osaston INSPIRE-yhteistyö-palveluryhmän vetäjä Lena-Hallin-Pihlatie tarjoaa yhteistyötä:
”INSPIRE toimeenpanon seuranta uudistuu vuonna 2019. 12/2019 lähtien komissioon menevät seurantatiedot perustuvat täysin tiedontuottajien metatietoihin. Meillä on ensi viikolla aloittamassa harjoittelija, jonka yhtenä tehtävänä on analysoida miten tiedontuottajien metatiedot (aineistometatiedot ja
palvelumetatiedot (WMS, WFS/ATOM)) näkyvät tällä hetkellä INSPIRE Geoportaalissa, johon suomalaisten metatiedot harvestoidaan paikkatietohakemistosta (MML). Harjoittelija voisi selvittää koordinointiryhmässä mukana olevien kaupunkien tilannetta metatietojen osalta ja kertoa analyysin tuloksia seuraavassa koordinointiryhmän kokouksessa tai muussa sopivassa tilaisuudessa. Voisimme testata konseptia heillä ja auttaa heitä saamaan tilannetta paremmaksi, koska tiedossa on, että puutteita on. Mikäli harjoituksesta on hyviä kokemuksia voisimme laajentaa tätä tarkastelua koskemaan myös muita
kuntia ja hyödyntää tässä harjoituksessa tuotettua materiaalia.”
Päätettiin, että tämän mukaan voidaan edetä.
Tiistaina 19.3 klo 9-10 skype-koulutus, jossa Kai Koistisen opastuksella pureudutaan INSPIRE Geportaalin näkyvyysongelmiin ja siihen miten niitä voisi ratkaista. Koulutus tallennetaan. Muutaman viikon
päästä järjestetään skype-klinikka, jota ei nauhoiteta. Lisätietoja koulutuksesta ja skype-linkki löytyy
täältä: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteiskaytto/ajankohtaista/koulutus

7. Seuraava kokous
8.4. klo 12-15 Pasilan Toimitus + Skype

