Paikkatietoalustan kuntafoorumin koordinointiryhmän kokous
Aika
3.9.2019
klo 13.00-16.00
Paikka
Skype/Pasila, Toimitus
Osallistujat

Skype

Anna Mustajoki
Antti Jakobsson
Anniina Lundvall
Timo Tolkki
Mari Laakso
Paula Ahonen-Rainio
Pekka Luokkala
Kari-Pekka Karlsson
Juha Saarentaus

Tampere
MML
MML
Helsinki
MMM
MML
MML (klo 15.00 alkaen)
MML (klo 15.15 alkaen)
Flic (klo 15.15 alkaen)

Ismo Tuononen
Eero Suominen
Teemu Salonen
Jouko Turto
Ari Purhonen

Kouvola
Lempäälä
Pori
Turku
Espoo

Jere Rajalin
Antti Vertanen
Sari Hirvonen-Kantola
Susanna Hyvärinen
Aija Holopainen
Timo Ruohomäki

MMM
MMM
Oulun yliopisto
Kuntaliitto
Lahti
Forum Virium

puheenhohtaja
sihteeri

Poissa

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. Toimenpiteet käyttöönoton edistämiseksi
Antti Jakobsson esitteli toimenpiteitä, joilla hankkeen päättyessä vauhditetaan yhteentoimivan
paikkatiedon ekosysteemin kehittymistä.
Keskeistä mm. rakennusten ja rakennelmien siirto Laatuvahdin kautta Tallennuspalveluun mahdollistetaan nykyisen datan osalta. Tällöin datan laadusta menee tieto kuntiin, mutta ei vaadita
korjaustyötä. Kaivataan esimerkkikuntia, jotka aktivoituvat Paikkatietoalusta-yhteistyöhön. Todettiin, että Kehto-kunnille esitellään asiaa 1.11, Jakobsson ja Tolkki sopineet asiasta.
Tiedoksi, että Kuntaliitto ja PTA-hanke käyvät neuvotteluja KTP:n suhteen. Asiasta tiedotetaan,
kun keskustelut etenevät.
Osoitteiden ja rakennusten perusparannusohjelmaa on ehdotettu MMM:ään, jotta tietopohja
saadaan kuntoon. Tavoitteena, että myös kunnille on saatavilla tukea ja järjestelmätoimittajat
saavat järjestelmät kuntoon yhteentoimivuuden vahvistamiseksi. Tälle ei ole siis vielä rahoitusta.
Mitä muuta olennaista kunnille halutaan sanoa ja mitä heidän halutaan tekevän?

4. Osoitteet
Paula Ahonen-Rainio esitteli Osoitteet-osahankkeen tilannetta.
Kesän aikana on tehty kuntien osoiteprosessikuvauksia, jotka antavat pohjatietoa prosessien moninaisuudesta. Tietoa voi hyödyntää kunnissa, jos siitä on hyötyä esim. oman prosessin tunnistamisessa ja haastekohtien esiinkaivamisessa (missä tapahtuu virheet ja mitä kohtaa kannattaa
pitää erityisesti silmällä).
Todettiin, että osoitetietojärjestelmän ja osoitehaavin jatko on toistaiseksi auki, selviää lokakuun
aikana miten hankkeet jatkuvat 2020 alkaen. Rahoitus ja vastuutaho vielä epäselviä. Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti syö tyhjäksi tehtyä työtä vaan kuntien osoitteiden parannustyötä kannattaa
ja pitää tehdä. Kannustetaan kuntia hakemaan rahoitusta osoitetiedon parantamiseen VM:n digitalisaatio-rahoitusmekanismin kautta.
Mitä muuta olennaista kunnille halutaan sanoa ja mitä heidän halutaan tekevän?

5. Ajankohtaista hankkeesta
Anniina Lundvall kävi läpi tiedotettavat asiat:
Kuntakiertue on käynnissä ja osallistua voi: www.paikkatietoalusta.fi/kuntakiertue2019
11.9 päivitetään Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö, uusista ominaisuuksista tiedotetaan PTA-kanavissa
Syksyn PTA-webinaarit ja kunnille suunnatut Näin otat paikkatietoalustan palvelut käyttöön käyttöönottowebinaarit ovat alkaneet. Niistä saa ja kannattaa kertoa eteenpäin.
Hankekauden jälkeinen tiedonsaanti Paikkatietoalustan jatkosta ja kehittämisestä turvataan:
kunnille suunnatut tietosisällöt ja kanavat jatkavat. Tietosisältöjä, jotka liittyvät Maanmittauslaitoksen toimintaan, siirretään hankesivuilta Maanmittauslaitoksen sivuille. Toimenpiteet ja aikataulut selviävät syksyn aikana vahvistuvien rahoituspäätösten myötä.

6. Muuta
Pekka Luokkala esitteli RHR-linkitystyön tuloksia. Käytännössä työtä tehdään pienemmissä kunnissa, missä ei riitä paukkuja perustyöhön samalla tavalla kuin paremmin resursoiduissa kunnissa. Kuntiin lähetetään vihjeraportti, jonka avulla kunta voi tarkastaa ja korjata tietoja. Prosessi
ei ratkaise kaikkea ja siitä voi antaa palautetta Pekka Luokkalalle.
Juha Saarentaus esitteli selvitystä Geoforum Finlandista – millainen se olisi ja millaista toimintaa
se voisi järjestää. Mahdollinen Geoforum käynnistetään ensi vuonna 2-3 hengen yhdistyksenä,
mikäli MMM toteaa selvityksen pohjalta toiminnan käynnistymiselle olevan edellytykset.
Kuntafoorumin ja koordinointiryhmän tulevaisuutta 2020 alkaen käsiteltiin hyvin lyhyesti. On
suunniteltu, että toiminta jatkuu, vaikka hanke päättyy, hallinnolliset asiat selviävät syksyn aikana

7. Seuraava kokous
25.10 klo 9-12 Pasilan Toimitus + Skype, asialistalla ainakin MK-päätökset/kaavan pohjakarttaselvitys.

