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1. KMTKn tiedontuottajasopimuksen sisältö
Tässä kokous oli kutsuttu koolle käsittelemään MML:n laatimaa KMTK:n tiedontuottajasopimustekstiä. Sopimusteksti oli esillä jo edellisessä koordinointiryhmän kokouksessa 28.4., mutta ajanpuutteen vuoksi asian käsittely jäi kesken.
2. Sopimuksen sisältö
Tässä kootusti keskustelussa esiin tulleita asioita
• Kunnissa on resurssipula
• Joissakin kunnissa aineistotulot ovat merkittävä tulonlähde
• Todettiin, että kantakartasta aiheutuvat tulot kunnille ei saa vaarantua sopimuksen
myötä
• Aineiston luovuttamisen ei saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kunnille
o Jos aineistoa pitää muokata niin siitä pitää saada korvaus
• Huolettaa kunnan työmäärä ja esimerkiksi aineiston korjausvelvollisuus tietyssä ajassa
• Tietojärjestelmä- ja mallinnusmuutokset aiheuttavat kustannuksia
•
•
•

Valtakunnallinen kokonaishyöty pitää myös ymmärtää, eikä vain oma etu
Kansallinen yhteistyö on hyvä ja kannatettava asia
KMTK-rakennusten vaiheittainen eteneminen pitää esitellä tälle ryhmälle

•
•

Sopimus on vielä sopimusluonnos, voisi esitellä sillä nimellä, ettei tule väärinkäsityksiä
Todettiin myös, että MRL:n kokonaisuudistuksessa on rakennuksen määrittely meneillään, mikä pitää myös huomioida. Nyt ei kannata tehdä suuria muutoksia järjestelmiin tai
tuotantoon ennen kuin tiedon määrittelyt valmiit.
Sopimuksen tavoitteena saada teemakohtaista aineistoa KMTK:an
o Ei siirretä kantakarttaa
Sopimuksesta ei käy ilmi mihin kaikkeen MML käyttää kunnalta saamaansa aineistoa
Sopimuksesta pitäisi käydä ilmi mitä hyötyä tästä on kunnalle
Sopimuksessa ei ole ongelmaa, muistuttaa nykyistä aineistonvaihtosopimusta

•
•
•
•

•
•
•

o Molemmat osapuolet hyötyvät
Sopimusteksti jäyhää, pitäisi muokata luettavampaan, ymmärrettävämpään muotoon
Sopimukseen myös KMTK-aineistojen luovutusperiaatteet
Sopimuksen voi myös irtisanoa

•
•
•

Rakennusten osalta minimitaso on aluemainen rakennus ja sen PRT
Jos MML hakee nykyistä aineistoa kunnan avoimesta rajapinnasta niin asia ok
Tällä hetkelläkin aineistoa luovutetaan eri formaateissa MML:lle

Summaus
• Sopimus on vapaaehtoinen, kukin kunta päättää itse
• Kantakartan myyntioikeus säilyy kunnilla edelleen
• Kuntien kulujen kasvamista tulee välttää
• Työmäärän kasvamista kunnissa tulee välttää
• Aineiston siirto MML:sta kunnan suuntaan tulee myös toimia
Päätetiin että
•
•
•

MML muokkaa sopimuspohjaa kommenttien perusteella ja lähettää koordinointiryhmälle luettavaksi hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta
MML tekee saatekirjeen sopimukselle, jossa kerrotaan (ei kapulakielellä) mistä sopimuksessa on kyse, mistä sovitaan, mitä se tarkoittaa kunnan kannalta, mikä riittää, miten voi
asiassa edetä, mitkä ovat vaihtoehdot
Koordinointiryhmälle esitellään rakennusten muokkauksen vaiheittaista etenemistä

3. Seuraava kokous tiedontuottajasopimuksesta
8.6. klo 10.00-11.30 Teams (Päivi varaa)

