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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. Koordinointiryhmän työn tulokset
Katsottiin laadittua toimenpidesuunnitelmaa 2019 ja keskusteltiin tämän pohjalta kuinka vuosi
oli mennyt ja olivatko suunnitelmat toteutuneet.
Tässä ryhmän kommentteja:
Mikä sujui hyvin?
•
•
•
•
•
•
•

Olemme hankkeessa luoneet edellytyksiä ja perustaa tulevalle. Vuorovaikutus hankkeen
myötä on lisääntynyt.
Ryhmässä henki on ollut hyvä ja on syntynyt hyvää, laaja-alaista joskus kriittistäkin keskustelua. Ryhmällä on ollut riittävästi näkemystä keskustelluista asioista.
Verkosto on kasvanut ja yhteistyö on ollut hyvää.
Tähän työhön käytetty aika ei ole mennyt hukkaan.
Olemme tehneet näitä asioita yhdessä.
Asiantuntijoiden tietoiskut palavereissa ajankohtaisista asioista ovat tuoneet hyvää sisältöä kokouksiin ja ryhmä on voinut ottaa kantaa pyydettyihin asioihin.
Ryhmän työn tulos on konkreettisesti näkynyt hankkeen lopputuloksissa.

•
•
•

Kuntakiertue onnistui ja osoiteanalyysi toi konkreettista apua aineistojen laadun parannukseen.
Viestintä on ollut monipuolista ja hyvää.
Kokousjärjestelyt onnistuivat pääosin hyvin.

Missä on parannettavaa?
•
•
•
•
•

Konkretian puuttuminen ja hyötyjen todentaminen on ollut haaste. Jatkossa pitäisi keskittyä lisäarvojen luomiseen ja lisäarvopalvelujen konkretisointiin.
Tekemisessä on ollut aikataulupaineita ja aina ei olla ehditty paneutua riittävän hyvin
käsiteltyihin asioihin.
Itse Kuntafoorumi on jäänyt etäiseksi ryhmäksi, jolle on lähinnä syötetty infoa ajankohtaisista asioista. Foorumin osallistamisessa olisi parannettavaa?
Myös muita valtion toimijoita voisi olla järkevää saada tähän ryhmään mukaan.
Koordinointiryhmän jäsenet ovat esittäneet joitakin kysymyksiä, joihin vastauksen saaminen PTA-hankkeen asiantuntijoilta on kestänyt kauan tai vastausta odotellaan edelleen.

4. PTA:n sidosryhmäkyselyn tuloksista (Anniina Lundvall)
Anniina esitteli kyselyn tuloksia (kts. kokousmuistiot). Kysely lähetettiin uutiskirjeen tilaajille ja
kuntafoorumin jäsenille. Vastauksia saatiin 64, joista 31 kuntien edustajia.
Yleisesti voidaan todeta, että tietoa on saatu ja viestintä on ollut hyvää ja monipuolista. Tietoa
halutaan jatkossa erityisesti kuntien ja järjestelmätoimittajien yhteistyöstä. Rajapintojen ja osoitetietojärjestelmän kehittäminen kiinnostaa. Paikkatietoalusta-hanketta pidettiin tarpeellisena ja
työn jatkaminen tärkeänä. Webinaarit olivat hyviä, mutta eivät korvaa seminaareja ja kasvokkain
tapaamista.
Kriittisesti kommentoitiin mm. sitä, että pitäisi olla enemmän tiedotusta ja enemmän konkretiaa,
käytännön esimerkkejä. Ei tullut selväksi mitä on saatu aikaiseksi, mitä ovat ne konkreettiset
hyödyt. Kipein tarve on yhteinen rajapinta kuntien ja valtion paikkatietojärjestelmien välille; yksi
putki. Viestintä ei tavoita välttämättä oikeaa kohderyhmää eli päättäjiä.
5. Paikkatiedot tehokäyttöön -ohjelma, mitä 2020? (Jani Kylmäaho)
Maasto- ja rajatieto- tulosyksikön kehityspäällikkö Jani Kylmäaho esitteli PTA-hankkeen tuotoksia
ja vuoden 2020 tavoitteita (kts. kokousmuistiot). Jani tulee olemaan koordinointiryhmän työssä
mukana jatkossa.
•
•
•
•
•
•
•

PTA-hankkeessa saatiin paljon tuotoksia aikaan, mutta työ jatkuu ja Paikkatiedot tehokäyttöön 2020-ohjelma käynnistyy.
Osoitetietojärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen jatkuu Sakeri Savolan johdolla.
Laatuvahtia ja Tallennuspalvelua kehitetään. Rajapintapalveluja kehitetään sekä PTA:sta
ulos, että PTA:aan sisään, 3D rakennustuotanto alkaa, uusi kelausohjelma käynnistyy.
Tilannekuvan luominen tarvitaan väline, josta voi olla hyötyä myös kunnille.
MML:n uusi tuotantojärjestelmä on suunnitteilla, mutta päätöstä ei ole vielä tehty.
Uusien KMTK-pohjaisten tuotteiden suunnittelu jatkuu.
Sidosryhmätyö siirtyy hankkeelta MML:n linjatyöksi. MML:n strateginen painopiste on
toimiminen verkostoissa.

MML on valmis jatkamaan kuntafoorumityötä ja syventämään yhteistyötä kuntien kanssa.

6. Paikkatietoalustan kuntafoorumin koordinointiryhmän järjestäytyminen
Verkostotoimintaa ei haluta lakkauttaa. Tälle toiminnalle on tarvetta. Lähtökohtana ryhmälle on
olla vaikuttamiskanava.
Päätetiin että:
MML toimii fasilitaattorina. Haetaan kyselyllä ehdokkaita kuntafoorumista. MML valitsee ilmoittautuneista, jos tulee liikaa ehdokkaita. Toimikausi koordinointiryhmän jäsenellä on vuosi. Kysytään myös nykyisiltä jäseniltä ketkä haluavat jatkaa. Kuntaliiton edustaja pitää saada myös mukaan.
Kysely kuntafoorumille (uutiskirjeessä) ja nykyisille koordinointiryhmän jäsenille lähetetään ennen Joulua (erillisellä sähköpostilla).
7. Alustavaa luonnostelua v. 2020 toimintasuunnitelmasta
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma tulee sisältämään näitä teemoja: rakennukset, osoitteet, tietoturva ja tietosuoja, rajapinnat molempiin suuntiin, käsitemallin jatkuva ylläpito. Pyritään hahmottelemaan suunnitelmaan mitä kunnilta odotetaan näiden osalta.
Tavoitteena pitää olla myös kuntafoorumin toiminnan tukeminen, kehittäminen, tarkentaminen.
Aikaisemmin laaditut toimintaperiaatteet otetaan mukaan ja tarkistetaan.
Keskusteltiin myös pitäisikö yhteiskehittämistä viedä eteenpäin esim. perusparantamisessa ja
rajapintojen kehittämisessä. Tämä tarkoittaa myös kunnan osallistumista rahoitukseen ja/tai yhdessä rahoituksen hakemista.
Toimintasuunnitelman laatimista jatketaan uudella koordinointiryhmällä 30.1.2020.
8. Muut asiat
Kuntafoorumin Kickoff 30.1.2020 klo 9.00-11.45 järjestetään Pasilassa (Ratapihantie 9, iso auditorio).
Alustava ohjelma (puhujat vahvistuvat tammikuussa)
• Tervetuloa
• Mitä kuuluu kuntien paikkatietotilanteeseen? - kaksi puheenvuoroa kunnista
• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) - tilannekatsaus
• Paikkatietoalusta ja yhteistyö kuntien kanssa 2020
• Tietosuoja ja tietoturva, tilannekatsaus
• Keskustelua: mitä toivotaan kuntafoorumilta?
Kutsu tilaisuuteen lähetetään kuntafoorumilaisille tammikuussa, kun ohjelma vahvistuu.
Kysymys:
Mikä on PTA:n suhde uuteen tiedonhallintalakiin (24 §)?
Osoitetietojen osalta asia tarkistetaan ja infotaan.
Tiedoksi:
KEHTO-kunnat kokoontuu 24.4. Lappeenrannassa.
Koordinointiryhmässä seurattavaksi:
Traficomin hanke johtotiedoista.

9. Seuraava kokous
30.1.2020 klo 12-15 Pasilan Toimitus + Skype

