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1. Kokouksen avaus
Anna Mustajoki avasi kokouksen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
2. Koordinointiryhmän järjestäytyminen
Puheenjohtajan valinta:
Keskusteltiin uuden puheenjohtajan valinnasta ja lopulta Anna lupautui jatkamaan tämän vuoden puheenjohtajana.
3. Kuntafoorumin toimintasuunnitelma 2020
Käytiin läpi kauden 2018-2019 toimintasuunnitelmaa ja luonnosteltiin kauden 2020 suunnitelmaa.
Kuntafoorumissa on tällä hetkellä n. 160 jäsentä. Sovittiin, että Kari tekee kartan havainnollistamaan mistä kunnista on edustus foorumissa.
Kuntafoorumin kickoffissa kysyttiin osallistujilta mitä 2020 Paikkatietoalustan kehittämisessä pitäisi hoitaa kuntoon. Tässä listattuna kommentteja:
•
•
•
•
•

Aikataulujen koordinointi
Rajapintojen kautta tietojen siirto
o Tietomallit
o Perustiedot ensin
Tietosisällön, tarkkuustason määrittäminen, asiakasnäkökulma
o Kuka tietoa käyttää?
o Resurssien jakaminen
Myös yritysten huomioiminen
Päättäjille tietoa siitä mitä hyötyä tästä kaikesta on

Tavoitteena on kunnilta 2020 odotettavien toimenpiteiden konkretisoiminen. Kuntafoorumin
alustaviksi konkreettisiksi tavoitteiksi 2020 kirjattiin seuraavaa:
•
•
•
•

Osoitteiden tietojärjestelmämuutosten ja rajapintojen konkretisointi
o Kunta - MML - ohjelmistotoimittajat
Rakennusten tietojärjestelmämuutosten ja rajapintojen konkretisointi
o Skype-tukiklinikka kuntien rakennustietojen ylläpitäjille
Paikkatiedot ja turvallisuus
Paikkatiedon tapahtumakalenteri

Sovittiin, että toimintasuunnitelman sisältöä käydään läpi seuraavassa kokouksessa ja mm. tarkennetaan konkreettisia tavoitteita.
4. Ajankohtaista osoitteista (Sakeri Savola)
Sakeri kertoi osoitetietojen hallinnan kehittämisestä 2020 (kts. liite). Päätavoitteena on: projektin jälkeen voidaan aloittaa osoitetietojen hallinta tuotannollisessa järjestelmässä. Osoitetietojen
laatuanalyysiä kehitetään ja analyysi on mahdollisesti saatavilla kunnille huhtikuussa.
Päätettiin, että Sakeri tuo seuraavaan palaveriin konkreettisia tavoitteita siitä miten kunnat voisivat osallistua osoitetietojen hallinnan kehittämiseen, Osoitehaavin käyttöön, osoitetietojen laadun parantamiseen ja kuinka asiaa vietäisiin kuntafoorumiin.
Kokouksessa päätetiin, että osoiteasiat ovat pysyvä aihe seuraavissa palavereissa.
Sakerin esitys liitteenä (Osoitteiden hallinnan kehittäminen 2020).
5. Mitä kunnilta toivotaan Paikkatietoalustaan 2020
Rakennukset KMTK-muotoon – vaiheittainen eteneminen (Pekka Luokkala)
Pekka teki ehdotuksen vaiheittaisesta etenemisestä rakennustietojen muokkauksessa viime vuoden puolella. Palautetta ehdotuksesta kerättiin kunnilta ja koordinointiryhmältä. Kommenttien
perusteella Pekka on tehnyt uuden dokumentin ja sitä käytiin läpi kokouksessa.
Pekka muokkaa keskustelun perusteella vielä dokumenttia. Pekka pyrkii saamaan viisi pilottikuntaa, jotka testaisivat vaiheittaista etenemistä ja antaisivat palautetta dokumentista. Pilottikuntien kommenteista tuodaan infoa koordinointiryhmään.
Kuntien turvallisuuskonsepti (Minna Romppanen)
Minna kertoi lyhyesti paikkatietojen tietoturvakuulumisia. Esitys liitteenä (Paikkatietojen_tietoturvakuulumisia_kuntafoorumin_koordinointiryhmä_30.1.2020)
MML:lla oma tietoturvallisuustyö käynnissä ja MMM on perustamassa paikkatietojen turvallisuusryhmää. Paikkatietojen tietoturvallisuuskonsepti on nyt työn alla ja siihen liittyvä työpaja
järjestetään 10.3.2020 Pasilassa, jossa käydään läpi sisältöä ja arvioidaan soveltuvuutta.
Kokouksessa päätettiin, että turvallisuusasiat ovat pysyvä aihe koordinointiryhmän kokouksissa.
Kokouksessa päätettiin myös, että MML tuo seuraavaan kokoukseen ehdotuksia siitä, mitä
konkreettisia toimenpiteitä toivotaan kunnilta v. 2020 paikkatietoalustan tietoturvaan liittyen.
6. Muut asiat
Kuntafoorumin asiat on siirretty MML:n sivuille osoitteeseen:

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/yhteistyoryhmat/paikkatietoalustan-kuntafoorumi
Seuraavaan kokoukseen jäi käsiteltäväksi mm.
•

•

Kuntafoorumin toiminnasta
o Osallistamisen mahdollisuudet
▪ Kuinka kuntafoorumikuntia saadaan mukaan tiiviimmin vaikuttamaan
kehittämiseen, testaamiseen ja paikkatietonsa (esim. rakennukset)
muokkaamiseen KMTK-mallin mukaiseksi
Syötteet koordinointiryhmälle
o Kuinka kuntafoorumikunnista saadaan infoa koordinointiryhmän suuntaan Paikkatietoalustan kehittämiseen, tiedon jakamiseen, paikkatietoinfran kehittämiseen
jne. liittyvistä haasteista, ettei kuntafoorumikunnat olisi vain infon vastaanottaja

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

