Paikkatietoalustan kuntafoorumin koordinointiryhmän kokous
Aika
Paikka

4.3.2020
klo 12.00-15.00
Skype/Pasila, Toimitus

Osallistujat

Anna Mustajoki
Timo Tolkki
Jani Kylmäaho
Kari Hautamäki
Pekka Luokkala
Sakeri Savola
Jussi Immonen

Tampere
Helsinki
MML
MML
MML
MML
MML

Skype

Teemu Salonen
Eero Suominen
Aija Holopainen
Petri Kapanen
Rita Pihlaja
Jaakko Uusitalo
Minna Romppanen
Paula Ahonen-Rainio

Pori
Lempäälä
Lahti
Varkaus
Kirkkonummi
MML
MML
MML

Poissa

Ari Purhonen
Päivi Tiihonen
Laura Suurjärvi

Espoo
Kuntaliitto
Turku

puheenjohtaja

sihteeri

1. Kokouksen avaus
Anna Mustajoki avasi kokouksen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio on lähetetty osallistujille luettavaksi etukäteen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Toimintasuunnitelma 2020
Käytiin läpi 2020 toimintasuunnitelmaa (liitteenä) ja täydennettiin konkreettisia tavoitteita.
Sovittiin, että tavoitteiden määrittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
4. Seurattavat asiat
4.1. PTA-osoitteet
Sakeri Savola kertoi ajankohtaisia asioita osoitetietojärjestelmän toteuttamiseen liittyen ja Osoitehaavista (esitys liitteenä).
Osoitehaavin tietosuojaan liittyvät asiat herättivät runsasta keskustelua. Erityisesti sisäänkäyntien tunnuksissa oli tilaa selittäviä määritelmiä, jotka kuitenkin karsitaan aineistosta.
Teemu Salonen on esittänyt sähköpostilla huolestuneisuutensa Osoitehaavin tietosuojariskeihin
20.11.2019. Paula Ahonen-Rainio antoi vastauksen Teemun kysymyksiin sähköpostilla
18.12.2019. Molemmat sähköpostit liitteenä tiedoksi.

Osoitehaavin tulleista osoitteisiin liittyvistä asiakaspalautteista MML on oman selvityksensä jälkeen lähettänyt postia kuntiin. Viesti on tullut hieman yllätyksenä kuntiin ja palauteteksti ei ole
ollut riittävän selkeää. Kunnilta olisi pitänyt kysyä ensin, että haluavatko he edes tällaista palautetta.
Sovittiin, että
Palataan tarvittaessa Teemun esittämiin kysymyksiin seuraavassa kokouksessa.
Viestinnän sisältöä ja ajoitusta Osoitehaavin palautteista tarkastellaan MML:ssa uudestaan ja
asiaan palataan seuraavassa koordinointiryhmän palaverissa.
4.2. Turvallisuusasiat
Minna Romppanen kertoi ajankohtaisia asioita paikkatietojen tietoturvallisuuteen liittyen (esitys
liitteenä)
Paikkatietojen tietoturvallisuuskonsepti on työn alla, jota kunnat voisivat käyttää hyväkseen arvioidessaan kunnan paikkatietojen käsittelyn tietoturvallisuutta ja tietosuojan tasoa. Konseptia voi
käyttää myös tarkistuslistana itsearvioinnissa. Konseptin sisältöä arvioidaan 10.3. järjestettävässä työpajassa. Tämän jälkeen kerätään konseptista palautetta valikoiduilta kunnilta.
5. PTA:ssa meneillään olevaa
5.1. Rakennuksien paikkatiedon- ja rekisteritiedon yhdistäminen
Jaakko Uusitalo esitteli ideaa (esitys liitteenä), että kunta voisivat tuoda PTA:an rakennusten
geometriatiedon ja rekisteritiedon erikseen ja yhdistää ne ennen Laatuvahdin ajoa. Tämä koskisi
niitä kuntia, joissa rakennusten rekisteritieto ja geometriatieto tallennetaan eri järjestelmiin
(esim. CAD-kunnat).
Koordinointiryhmässä todettiin, että pienemmille kunnilla tästä saattaisi olla hyötyä, mutta monet kunnat pystyvät tekemään yhdistämisen itse, eikä tällaisella toiminnallisuudelle ole välttämättä tarvetta ainakaan lähiaikoina. Pitäisi myös selvittää kuinka monen kunnan tarpeeseen
tästä olisi hyötyä. Toiminnallisuutta voisi testata ”sopivan” pilottikunnan aineistolla.
5.2. Maakunta-pock
Jussi Immonen esitteli ESRI:n ArcGIS Enterprice ympäristössä toteutettua Laatuvahti-ajon automatisointia maakuntakaavojen laadun tarkastuksessa. Maakuntakaavan laaduntarkistuksen voi
tehdä rajatulle kaava-aineistolle suoraan aineiston ylläpitojärjestelmässä (ArcGIS Pro). Tällä menetelmällä pystyttäisiin nopeuttamaan prosessia huomattavasti.
Tämä on yksi kehitysideoista, mutta ainakaan toistaiseksi kehittämistä ei MML:ssa jatketa.
Koordinointiryhmässä todettiin, että prosessina malli vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta ja todennäköisesti helpottaisi laaduntarkastusta.
6. Muut asiat
KEHTO-kuntien kokous Lappeenrannassa 24.-25.4.
•

Mukana tilaisuudessa myös YM, MML ja Kuntaliitto.

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
30.3. klo 9-12 Pasila, Sarkajako + Skype

