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puheenjohtaja

sihteeri

Helsinki

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anna Mustajoki avasi kokouksen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Seurattavat asiat
3.1. Osoitteet (Sakeri Savola)
Sakeri kertoi, kuinka edetään kuntien aineiston koostamisessa KKY:öön. Tällä hetkellä rajapinnasta saadaan ainoastaan Tampereen rakennusten osoitteet. Tavoitteena on myös tuoda alueiden osoitteet. Ennen juhannusta pitäisi järjestelmän olla siinä kunnossa, että muistakin kunnista
voidaan tuoda aineistoja.
Osoitteiden tuomiseen KKY:ön tarvitaan sopimus ja se on nyt työn alla. Myöhemmin kun siirrytään tuotantoympäristöön, niin tarvitaan uusi sopimus.
Rajapintoja on kehitetty järjestelmätoimittajien kanssa. Rajapinta Jyväskylän rakennusten osoitteille on valmis (Trimble). Sitowisen rajapinnan kehittäminen alkaa elokuussa. CGI:n järjestelmään on kehitetty rajapinta kunnille, joilla on osoiterekisteri.
Osoitteiden laatuanalyysi on tarjolla kunnille 23.6. saakka.
Lisätietoa analyysistä: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevallekayttajalle/rakennus-ja-osoitetiedon-parantaminen/osoitetietojen-laatuanalyysi
Keskustelua osoitetietojärjestelmän kehittämisessä herätti jälleen viranomaisten roolit. Mikä
tulee olemaan vastuullinen viranomainen osoitetietojärjestelmän ylläpidossa? DVV ?, MML?

Myös kuntien nimistön laadinnassa naapurikuntien huomioon ottamista korostettiin, ettei hätätapauksessa tulisi sekaannusta oikeasta sijainnista. Valtakunnallista koordinointia tarvitaan myös
kuntien nimistötyössä.
Osoitetietojärjestelmän strategisessa ohjausryhmässä ovat mukana Aija Holopainen ja Päivi Tiihonen ja seuraava kokous heillä on 12.6.
Sovittiin että
Aija ja Päivi kertovat seuraavassa kokouksessa, kuinka asiat siellä ohjausryhmässä etenevät.
MML:n sivuille tuotetaan määritykset millainen kunnan osoiterajapinnan pitäisi olla, että sitä
voidaan hyödyntää, eikä se olisi järjestelmätoimittajasidonnainen.
3.2. Turvallisuusasiat (Minna Romppanen)
Osoitteet riskianalyysi
On sovittu, että lähdetään tekemään yhdessä ennen kesälomia ja syksyllä jatketaan. Lahti ja Kuntaliitto ovat ilmoittautuneet tähän mennessä mukaan. Mukaan mahtuu vielä.
Sovittiin että:
Elo-syyskuun palaverissa otetaan esille se mitä tämä riskianalyysi sisältäisi. ja tilannetieto missä
mennään.
Turvallisuuskonsepti
Luonnos olemassa ja pieniä stilisointeja tehty.
PV:ltä ei ole tullut kommentteja.
Konseptin esittely 11.6. PATINEn kokouksessa.
Keskusteltiin siitä, että millä statuksella dokumenttia käytettäisiin ja siitä, ettei dokumentti jää
käyttämättä. Dokumentti on suositus ja sille tarvitaan isäntä.
Sovittiin että:
Minna ja Päivi keskustelevat asiasta Kuntaliiton roolista.
Julkisuuslaki, GDPR
Keskusteltiin siitä olisiko Kuntaliitto valmis ohjeistamaan kuinka kuntien pitäisi toimia näissä asioissa.
Sovittiin että:
Päivi vie asia Kuntaliiton kyvykkyysryhmään.
4. Missä mennään PTA:ssa (Jani Kylmäaho)
Jani kertoi Paikkatiedot tehokäyttöön -hankkeen tavoitteista ja tilanteesta.
• Korona vaikuttaa myös MML:n rahoitukseen ja nähtäväksi jää kuinka paljon vaikuttaa
MML:n kehittämiseen.
• Tiedonhallintalain mukainen lausuntopyyntöprosessi osoitetietojärjestelmän kehittämisessä käyty läpi VM:n kanssa
o Tätä prosessia Jani kuvasi hyödylliseksi.
• PRT-linkitystyö edennyt vauhdikkaasti MML:ssa johtuen siitä, että kartoittajat ovat tehneet paljon etätyötä.
• PTA tuotannollinen käyttöönotto kesän jälkeen 2020.
o Sisäinen käyttöönotto ennen Juhannusta.
• Tilannekuvapalvelu tulossa.
• Yhteistyössä tehtävää
o Koordinointiryhmän tavoitteista pitäisi sopia pidemmällä aikavälillä ja ensi vuoden osalta tarkemmin

o
o
o

Yhteistyö RYHTI-hankkeen kanssa
Sopimuspohjat
Kyvykkyyksien kasvattaminen
▪ Tietoturva ja laadunhallinta

5. Toimintasuunnitelman sisältö
Käytiin läpi kuntafoorumin tavoitteita
• Tarkennettiin toimintasuunnitelman konkreettisia ja strategisia tavoitteita
o Verottajayhteistyötä pidetään erittäin tärkeänä
o Paikkatiedon tapahtumakalenteri pitää MML: toimesta hoitaa kuntoon
• Syksyllä järjestetään fasilitointipalaveri, jossa mietitään kuntafoorumin toimintaa ja tavoitteita
6. Muut asiat
•
•

Tuotantosopimuksesta on erillinen kokous 8.6.
Syksylle on tulossa työpaja YM:n toimesta (Sakari Järvenpää, Juhana Rautiainen) MRLuudistukseen ja kaavoitukseen liittyen
o Anna selvittää aikataulua

7. Seuraavat kokoukset
2.9. klo 12-15 Teams (Päivi varaa)

