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1. Kokouksen avaus
Teknisten ongelmien jälkeen Anna Mustajoki avasi kokouksen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio on lähetetty osallistujille luettavaksi etukäteen.
Korjaus 30.3. muistioon.
Jos nyt lähestytään kuntia palautteilla, niin korostetaan viestinnässä, että aineisto on VTJ:n aineistoa ja asia saattaa olla kunnossa kunnan aineistossa.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Kuntafoorumin toiminta
Syötteet koordinointiryhmälle
Kuinka kuntafoorumikunnista saadaan infoa koordinointiryhmän suuntaan Paikkatietoalustan
kehittämiseen, tiedon jakamiseen, paikkatietoinfran kehittämiseen jne. liittyvistä haasteista,
ettei kuntafoorumikunnat olisi vain infon vastaanottaja.
Sovittiin, että
• Tietoa jaetaan
o KEHTO-kuntien kautta
▪ Aktiiviset kunnat jatkavat toimintaa
▪ Pyritään saamaan muitakin kuntia kuulolle -> avoin ryhmä (laajennettu
KEHTO)
▪ Aktiivikuntien edustajien pitää olla aktiivisia, että keskustelu lähtee käyntiin
• Yhteisestä viestistä keskustellaan YM-Kuntaliitto-MML palavereissa
o Tuodaan kunnille tietoa kuinka asioihin voi vaikuttaa
▪ Koordinointiryhmän, koordinointiryhmän jäsenten, Kuntaliiton kautta

•

Äänestysnappi käyttöön vaikkapa kuntafoorumin kokoukseen niin uskalletaan osallistua

4. Seurattavat asiat
4.1. Osoitteet
Sakeri oli estynyt, joten käytiin yhdessä läpi hänen lähettämä esitys (liitteenä) osoitteiden ajankohtaisista asioista.
Todettiin seuraavaa
• Koordinaatioryhmä pitää tärkeänä, että osoitetietojärjestelmää hallitaan jatkossa kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös yhteentoimivuus rakennetun ympäristön tiedonhallinnan
kehittämisen kanssa
• Tekniikka ja toteutus etenevät, toistaiseksi toimintamalleja ja teknologiaa kokeillen, koska
osoitetietojärjestelmällä ei ole vielä lainsäädäntöpohjaa
• On hyvä muistaa, että tekniikkaa ja toteutusta on syytä pilotoida ja kokeilla, jotta
havaitaan niihin liittyvät haasteet jo lainsäädäntötyön yhteydessä
• Osoitteiden tietomalli käsitellään yhteentoimivuuden teemaryhmissä ja tehdyt toteutukset sopeutetaan yhdessä sovittuun tietomalliin
• Tuotantoon ei edetä ennen kuin lainsäädäntöpohja ja tietomallinnus ovat riittävän
kypsällä tasolla
• Lainsäädäntötyöryhmässä ovat mukana Aija Holopainen ja Päivi Tiihonen
• Työryhmä on kokoontunut vasta kerran ja seuraava kokous 11.5.
• Kaikkien sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tallentaminen ei välttämättä palvele yhteiskuntaa
• Joukkoistuksella kerättyjä kulkupisteitä saatetaan sijoittaa esimerkiksi asemakaavan
vastaisiin paikkoihin – joukkoistetun tiedonkeruun haasteita on selvitettävä ja ratkottava
• Saatavuuden osalta kysymys on kulkupisteiden julkisesta/avoimesta jakamisesta ns.
”Maija Meikäläiselle”: Riskien hallinnan kautta samaan lähestymistapaan päätyy ilman osoitteiden lisämäärittelyjä.
4.2. Turvallisuusasiat
PTA-turvallisuusarviointityö (Minna Romppanen)
Minna kertoi mitä aikaisemmin on tehty turvallisuusarviointityössä ja mitä nyt aiotaan tehdä
Osoitteet-riskianalyysissä.
Todettiin seuraavaa
• Riskianalyysi on tärkeää toteuttaa ja halukkuutta työhön osallistumiseen löytyy
• Kuntaliitto ja Lahti ilmoittautuivat mukaan
• Mukaan työhön voi ilmoittautua Minnalle tai Sakerille.
Tietoturvallisuuskonsepti (Minna Romppanen)
Konseptia on lyhennetty huomattavasti edellisen käsittelykerran jälkeen. Konsepti on lähetetty
ma 27.4. koordinointiryhmän jäsenille tutustuttavaksi. Minna esitteli nyt lyhyesti konseptin sisältöä.
Todettiin seuraavaa
• Kuntien kyvykkyyteen vaikuttaa kuinka hyvin tietoa hallitaan valtion toimijoiden keskuudessa.
• Konseptin asiat ovat tärkeitä ja tarpeellisia, mutta raskaita toteuttaa.
Sovittiin, että
Minna pyytä lausuntoja konseptista valtion muilta toimijoilta esim. Puolustusvoimilta ja ministeriöiltä. Kannanottoa kaivataan mm. konseptin hallinnoijasta ja statuksesta.
Seuraavassa kokouksessa käydään läpi mahdollisesti saatuja lausuntoja.

5. Kansallisen maastotietokannan tiedontuottajasopimus
Kari esitteli lyhyesti Kansallisen maastotietokannan tiedontuottajasopimuksen sisältöä. Sopimuspohjaa ei ehditty käydä kokonaan läpi.
Todettiin seuraavaa
• Sopimus vaatii paljon tarkennuksia siihen, että mistä on kyse, mitä sovitaan, mitä sopimuksella tavoitellaan
• Sopimukseen tueksi tarvitaan saatekirje selventämään tekstin sisältöä
Sovittiin, että
• Saatuja palautteita käsitellään MML:ssa sopimukset-pienryhmässä. Sopimustekstiä muokataan ja laaditaan saatekirje
• Sopimuksen sisältöä käsitellään seuraavan kerran ti 12.5. klo 14
• Päivi Tiihonen varaa Teams-palaverin
6. Laatu- ja turvallisuuskatselmointi
Jaakko Uusitalo esitteli (kts. liite) lyhyesti katselmoinnin sisältöä.
Sovittiin, että
• Muodostetaan pilottiryhmä kehittämään mallia, katselmointikysymyksiä ja hyväksymiskriteerejä
• Kysytään kuntafoorumin kunnista lisää kuntia pilottiryhmään
• Järjestetään webinaari, jossa esitellään katselmoinnin sisältöä ja kerrotaan
mahdollisuudesta osallistua työhön
7. Toimintasuunnitelman sisältö
Tarkennetaan tarvittaessa konkreettisia tavoitteita
• Tätä ei ehditty käsittelemään. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
8. Muut asiat
MML:n lausuntopyyntö laserkeilaimen hankinnasta (Teemu Mielonen)
• Teemu kertoi (esitys) lyhyesti MML:n laserkeilaimen hankintaan liittyvästä suunnitteluprojektista. Projektin yhtenä tavoitteena on saada sidosryhmiltä kirjalliset kannanotot,
miten kriittisenä nähdään MML:n oman laserkeilauskapasiteetin.
• Lausunnot voi lähettää osoitteisiin:
teemu.mielonen@maanmittauslaitos.fi
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Rajapintojen käytöstä ja käyttöönotosta oma webinaari?
• Onko tarvetta tällaiselle?
o Todettiin, että on tarve
9. Seuraavat kokoukset
12.5. klo 14-15 Teams, Tuotantosopimus (Päivi varaa)
1.6. klo 12-15 Teams (Päivi varaa)

