Paikkatietoalustan kuntafoorumin koordinointiryhmän kokous
Aika

28.1.2019

Paikka

Skype/Pasilan Kokoustamo

Osallistujat

Anna Mustajoki

Tampere klo 9.40 ->

Antti Jakobsson
Timo Tolkki
Kari Hautamäki
Jouko Turto
Jussi Immonen
Pekka Luokkala
Teemu Salonen
Ismo Tuononen
Mari Laakso
Timo Ruohomäki
Ari Purhonen
Kalle Salonen
Eero Suominen
Aija Holopainen
Jarmo Suomisto
Sari Hirvonen Kantola

MML
Helsinki
MML
Turku klo 11.00 ->
MML (kuntatilannekyselyn tulokset)
MML (JHS 210)
Pori
Kouvola
MMM
Forum Virium
Espoo
Pori
Lempäälä
Lahti
Helsinki
Oulun Yliopisto

Skype

Poissa:

klo 9.00– 12.00

puheenjohtaja (9.40-12)
puheenjohtaja (9-9.40)
sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja (Timo Tolkki) avasi kokouksen
Hyväksyttiin kokouksen asialista

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

3. Kuntatilannekyselyn tuloksista (Jussi Immonen)
Jussi Immonen esitteli kyselyn tuloksia.
Kyselyyn osallistui 50 kuntaa ja kysymyksiä esitettiin n. 70 kpl. Kyselyyn vastanneet kunnat sijaitsevat
hajallaan eri puolella Suomea ja kyselyyn pyrittiin saamaan erilaisia, erikokoisia kuntia. Kysely tehtiin
puhelinhaastatteluna ja kysymykset pyrittiin lähettämään etukäteen.
Kyselyn tulokset ja kyselyn suorittaminen herättivät runsasta keskustelua.
Kysymyksiä oli paljon ja osa niin yksityiskohtaisia, ettei kunnan edustaja yksin pystynyt vastaamaan
kaikkiin kysymyksiin.
Osa kysymyksistä oli ehkä hieman epäselvästi aseteltu, koska esimerkiksi sähköiset palvelut ja järjestelmät sekoittuvat vastauksissa keskenään.
Sovittiin, että PALKO-projekti (Palveluiden käyttöönotto) tuottaa kuntakohtaisen raportin aluksi koordinaatioryhmän kunnista, josta ilmenee kuinka ao. kunnassa on kyselyyn vastattu. Tämän perusteella
tehdään johtopäätökset jatkotoimista.

4. JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli (Pekka Luokkala)
Pekka esitteli JHS 210 Paikkatiedon käsitemallin Rakennukset ja rakenteet liitettä 4: Valintakriteerit.
Tässä liitteessä määritellään ne kriteerit, joiden perusteella tallennetaan paikkatietokohde.
Keskustelua käytiin itse valintakriteereistä ja mm. siitä mikä on tiedon lähde, kenen vastuulla tietojen
kerääminen on ja pitäisikö tietokohteita priorisoida. Koordinaatioryhmän mielipiteenä oli myös se, että
valintakriteerit kuuluu viedä osaksi kohdemäärittelyä.
Pekka ottaa palaverissa saamansa palautteet huomioon koordinaatioryhmän mielipiteenä. Koordinaatioryhmän kuntien ei tarvitse enää erikseen näitä kommentoida.

5. Ajankohtaista hankkeesta
Maakuntafoorumi
Käytiin lyhyesti läpi MaakuntaFoorumin yleiset kuulumiset ja vuoden 2019 alustavat suunnitelmat.
Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailu
http://www.paikkatietoalusta.fi/ajankohtaista/osoitteet-kuntoon-innovaatiokilpailu-ehdota-ratkaisuaosoitetietojen-parantamiseksi-0
Maanmittauslaitos etsii kumppaneita suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisun, jonka avulla Suomen osoitetietovarannon
laatua saadaan parannettua osoitetiedoissa olevat virheet ja puutteet korjaamalla. Hankinta toteutetaan innovaatiokumppanuusmenettelyllä, jossa neuvotteluihin kutsuttavat ehdokkaat osallistuvat innovaatiokilpailuun.

Koordinointiryhmä esittää, että jatkossa tämän kaltaiset asiat käsitellään koordinointiryhmässä etukäteen.
Ilmoittaudu mukaan kuntapilotin työpajaseminaariin
http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/ajankohtaista/ilmoittaudu-mukaan-kuntapilotin-tyopajaseminaariin
Uusi käyttötapausdemo julkistettu
http://tekninenalusta.paikkatietoalusta.fi/kayttotapausdemot
Kehitys- ja koulutusympäristö tilanteesta
Käyttövaltuushallinnan tuotantoversio otetaan käyttöön huhtikuussa ja tämän vuoksi kuntakohtaisista
tunnuksista luovutaan. Käyttöön otetaan henkilökohtaiset tunnukset Suomi.fi -tunnistautumisella
Viestintäasioita tiedoksi
Tiedontuottajille suunnatulla sivustolle on tuotettu ohjevideoita
http://www.paikkatietoalusta.fi/tiedontuottajille
Osoitehaavin pilottikampanja on Lempäälässä 7.3. - 7.4
Hydrografian käsitemalli kommentoitavana 15.2. saakka Ota kantaa -palvelussa
http://www.paikkatietoalusta.fi/ajankohtaista/kommentoi-hydrografia-kasitemallia
Tieliikenteen käsitemalli on menossa kommentoitavaksi
Viestintäsuunnitelmasta
Webinaarilähetykset 12.2. alkaen
Koko vuoden ajan tiistaisin klo 10.30-11.00
http://www.paikkatietoalusta.fi/webinaarit

6. Muuta
Kuntayhteistyö / kuntakiertueet / viestintä

Keskusteltiin viestinnän keskittämisestä kuntia koskeviin asioihin ja kunnille tärkeiden, oleellisten asioiden esiin tuomisesta. Kuntaviestintään pitää tänä vuonna fokusoida.
Kuntakiertueet olisi hyvä suunnata aluksi koordinointiryhmän kuntiin ja seutukunnittain.
Seuraavaan kokoukseen 12.2. Kari tuo kuntaviestinnän roadmapin kommentoitavaksi lisäksi esitellään
Tuki- ja koulutus -osahankkeen viestintäsuunnitelmasta erityisesti kuntia koskevat oleelliset asiat.
Roadmapissa keskitytään seuraavaan puoleen vuoteen mitä erityisesti tuona aikana aiomme tehdä
kuntien kanssa.

7. Seuraava kokous
12.2. klo 9-12 Pasilan Kokoustamo (nh. Safiiri) + Skype

