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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. Ajankohtaista osoitteista
Paula oli jatkokehittänyt kuntakoriajattelua matriisiksi, jota hän esitteli kokouksessa. Matriisista oli nyt
esitellä lista (liitteenä), mutta siitä voi tämän keskustelun kommentit huomioon ottaen muokata matriisin.
Kunnan toimintatavoissa osoitetietojen suhteen on tunnistettavissa kolme osa-aluetta: Rakennusten ja
tonttien osoitetiedot, muiden alueiden osoitetiedot, sisäänkäynti- ja kulkupietiedot.
Kriittistä tietoa on elinkaaritieto. Osoitteen muuttuessa pitäisi olla tieto siitä mikä oli entinen, mikä on
nykyinen ja uusi osoite.
➔ Paula tekee listasta matriisin, joka annetaan koordinointiryhmälle testattavaksi. Eli kunta valitsee
matriisin vaihtoehdoista toimintatapansa osoitetietojen suhteen. Nämä siis testivastauksia, eivätkä
millään tavalla sitovia.
Osoitetietoja syntyy kunnissa erilaisissa prosesseissa. Tavoitteena on kuvata viisi erilaista prosessia.
MML:n kesäharjoittelijat Suvi ja Niina haastattelevat myös koordinointiryhmän kuntia ja kokoavat haastattelujen perusteella prosessikuvaukset.

4. VRK-yhteistyö
Kuntafoorumin ja foorumin koordinointiryhmän kunnille lähetettiin VRK-kysely (liitteenä), johon pyydettiin vastaamaan 6.6. mennessä. Vastauksia tuli 31 kunnasta. Paula kävi läpi lyhyttä koostetta (liitteenä) vastauksista.
Antti: VRK:n kanssa on tarkoitus järjestää palaveri elokuussa, jossa näitä vastauksissa tulleita ongelmakohtia voidaan ottaa esiin.

5. Ajankohtaista hankkeesta
Kari kävi läpi tiedotettavat ajankohtaiset asiat
• Kehitys- ja koulutusympäristö päivittyy 12.6.
• Käyttöönottoa tukevat webinaarit jatkuvat syksyllä
• http://www.paikkatietoalusta.fi/turvallisuus-sivu on julkaistu

6. Muuta
Osoitteet – lyhyt tilannekatsaus
• Osoitetietojen laatuanalyysi on käynnissä
o 22 kunnan aineisto analysoitu Digiassa
o Lisäksi 30 muuta kuntaa on ilmoittautunut mukaan
▪ Kuntien osoitetietoja odotellaan analysoitavaksi
o Lisää kuntia toivotaan mukaan
• Osoitehaavi otetaan käyttöön marraskuussa
• Osoitteet kuntoon pilotti käynnistyy syksyllä
o Kilpailutiimien tarjoukset on arvioitu arvioitu ja päätös julkaistaan 15.6.
KMTK/PTA info-tilaisuus järjestelmätoimittajille 17.6.
Kuntien järjestelmätoimittajille järjestetään infotilaisuus Pasilassa 17.6. klo 9-11. Myös etäosallistuminen Skypellä on mahdollista. Kuntafoorumin koordinointiryhmälle varataan lyhyt puheenvuoro kertoa
koordinointiryhmän terveiset. Keskeisenä viestinä on yhteistyö. Ei riitä, että valtio ja kunnat haluavat
edistää asioita vaan tarvitsemme järjestelmätoimittajat tähän mukaan.
➔ Päätettiin, että Anna käyttää puheenvuoron. Myös muiden koordinointiryhmän jäsenten osallistuminen on mahdollista.
Yhteenveto kuntakiertueesta
Kari esitteli koonnin (liitteenä) kevään kuntakiertueesta. Kiertue järjestettiin viidellä paikkakunnalla.
Tavattiin 130 kuntien edustajaa 48 eri kunnasta. Palaute oli positiivista, mutta kehitettävääkin on jatkoa ajatellen. Sanallisista palautteista on erillinen kooste Paikkatietoalustan sivulla.
Kevään kuntakiertueen jälkeen järjestettiin palaveri 24.5. jossa käytiin läpi kiertueella havaittua.
Käyttöönoton edellytyksiä tunnistettiin seuraavat:
1. Kunnalla tulee olla motivaatio asiaan eli pitää nähdä, että meidän kunta hyötyy tästä
2. Kunnan järjestelmätoimittajalta tarvitaan tukea tähän
3. Kuntaliitto tarvitaan mukaan
4. MML:n tukiorganisaatio pitää olla mukana
Antti oli laatinut listaa toimenpiteistä, joihin pitäisi ryhtyä lyhyellä tähtäimellä ja pidemmällä aikavälillä.
➔ Päätettiin, että tätä toimenpidelistaa käydään läpi syksyn palavereissa
Kuntakiertue jatkuu syksyllä ja Kuntaliitto voisi tulla valmisteluun mukaan.
➔ Kari varaa palaverin ennen lomia Susanna Hyvärisen kanssa

7. Seuraava kokous
3.9. klo 13-16 Pasilan Toimitus + Skype

