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MIKÄ ON PAIKKATIETOALUSTA?
• Paikkatietoalustan työn tarkoitus
• Tarkka, laadukas ja yhteentoimiva paikkatieto on edellytys koko yhteiskunnan
turvalliselle kehittämiselle.
• Kun paikkatiedot ovat tehokkaassa käytössä, palveluiden kehittäminen helpottuu ja
päätöksenteko nopeutuu, kun se perustuu ajantasaiseen ja oikeaan tietoon
• Myös kustannuksia säästyy ja vältytään päällekkäiseltä työltä.
• Tähtäin on, että Suomella on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon
ekosysteemi.
• Tavoite on, että kaikki toimijat käyttävät yhteisiä tietomalleja ja tuottavat tietoa
yhtenäisellä tavalla, jotta syntyy yhteentoimivaa tietoa yhteiseen käyttöön.
Paikkatietoalusta tarjoaa tähän työkalut ja tuen.

• Tavoitteena on, että kunnat ovat aktiivisia toimijoita Paikkatietoalustan
kehittämisessä ja näin ollen pystyvät hyödyntämään alustan tarjoamat
mahdollisuudet
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MIKÄ ON PAIKKATIETOALUSTAN
KUNTAFOORUMI?
•

Kuntafoorumissa kunnat saavat tietoa kehittämistyöstä ja pääsevät vaikuttamaan siihen,
miten työtä viedään eteenpäin.

•

Kuntafoorumin kautta pyritään saamaan mahdollisimman monen kunnan asiantuntemus ja
näkemykset kuuluville.

•

Kuntafoorumi on syntynyt 2018 ja sen vaikutuspiirissä on 160 kunnan edustajaa.

•

Toimintaa ohjaa kuntafoorumin koordinointiryhmä, joka
• Huolehtii kuntafoorumin toiminnasta
• Ohjaa kuntaviestintää osana Paikkatietoalustan sidosryhmätyötä
• Toimii kunta-asiantuntijana
• Koostuu erikokoisten kuntien edustajista

• Toimintaa ylläpitää Maanmittauslaitos osana Paikkatietoalustan työtä ja
sidosryhmätoimintaa. MML hoitaa koollekutsumisen ja sihteerin tehtävät.
• Osallistuminen on maksutonta eikä sido osallistujaa
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MITÄ KUNTAFOORUMI TARJOAA?
•

Keskustelu- ja verkostoitumismahdollisuuden kuntien kesken

•

Mahdollisuuden kuulla ensimmäisenä mitä on tapahtumassa alan digitalisaatiohankkeissa
ja -ohjelmissa

•

Mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa alan kehittämiseen kuntien näkökulmasta

•

Tietoa siitä miten voi tulla mukaan mm. erilaisiin kokeiluihin ja pilotointeihin

•

Tietokanavat: tunnin mittainen kuntaskype kuusi kertaa vuodessa ja oma uutiskirje noin
kerran kuussa
•
•
•
•

Kuntaskypeissä käsitellään ajankohtaiset asiat hankkeesta kootusti ja sovitaan aihekohtaisista
vaikuttamistavoista
Uutiskirjeisiin koostetaan keskeiset tapahtumat, uutiset ja asiat, mihin voi ottaa kantaa
Kuntafoorumin omat verkkosivut ja Kunnille-verkkosivut (uudet avautuvat 1.4 alkaen)
Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön palvelut testattavaksi vapaasti
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KOORDINAATIORYHMÄ 2020
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5

PAIKKATIETOALUSTAN KUNTAFOORUMIN
KOORDINOINTIRYHMÄ 2020
•

Anna Mustajoki, Tampere, pj

•

Ari Purhonen, Espoo

•

Laura Suurjärvi, Turku

•

Teemu Salonen, Pori

•

Eero Suominen, Lempäälä

•

Timo Tolkki, Helsinki

•

Aija Holopainen, Lahti

•

Rita Pihlaja, Kirkkonummi

•

Petri Kapanen, Varkaus

•

Kimmo Sulonen, Hämeenlinna

•

Päivi Tiihonen, Kuntaliitto

•

Jani Kylmäaho, MML

•

Kari Hautamäki, MML, sihteeri
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KUNTAFOORUMIN KOORDINOINTIRYHMÄN
TOIMINTALUPAUS:
• Asiakaslähtöisyys
• Yhteistyö ja ratkaisukeskeisyys

• Tieto on keskiössä
• Huomioimme toiminnassamme koko tieto- ja ekosysteemikeskeisen
ajattelutavan
• Tulevaisuuden kunta on mahdollistaja ja innovaatioalusta
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KUNTAFOORUMIN TOIMENPIDESUUNNITELMA
• Osallistutaan ja keskustellaan yhdessä paikkatietoalan kehittämiseksi kuntien
näkökulmasta.
• Otetaan kantaa toimintaan, toimijoiden suhteisiin sekä ehdotetaan parannuksia
nykyisiin prosesseihin.
•

Tavoitteena on, että valtion eri toimijoiden data kulkee Paikkatietoalustalta entistä
tehokkaammin kuntien käyttöön ja toisaalta kuntien omat prosessit helpottuvat valtion
toimijoiden suuntaan.

• Tarjotaan asiantuntemusta ja mielipiteitä työn etenemisestä ja suunnasta
• Annetaan tietoa siitä, mitä muutoksia Paikkatietoalusta tuo mukanaan kuntiin ja
miten se voisi mahdollistaa kuntien paremmat prosessit ja toimintojen
kehittämisen
• Kokeillaan Paikkatietoalustan palveluita ja annetaan niistä palautetta
• Tarjoudutaan mahdollisuuksien mukaan kumppaniksi pilotointeihin ja kokeiluihin
• Sparrataan ja kommentoidaan viestintämateriaaleja, jotka suunnataan kunnille
• Mahdollistetaan paikkatietoteemaisia kuntatapaamisia alueilla (esim.
Paikkatietoalustan kuntakiertue)
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TAVOITTEET 2020
• Konkreettinen taso / pilotointi
• Osoitteiden tietojärjestelmämuutosten ja rajapintojen konkretisointi
• Toimintamallista ensimmäinen versio valmis
• Pilottiryhmä osoitetietojen toimittamisen testaamisesta kunnista ja datan saamisesta
kunnan käyttöön
• Rakennusten tietojärjestelmämuutosten ja rajapintojen konkretisointi
• RHR-pisteiden sijainnin korjausta on saatu edistettyä (MML:lta tuki)
• Pilottiryhmä rakennusten tietojen muokkaamisen KMTK-muotoon ja virtaamiseen
kunnista KMTK:an ja kokemusten viestintä
• Skype-tukiklinikka kuntien rakennustietojen ylläpitäjille
• Paikkatiedon tapahtumakalenteri
• Tapahtumien synkronointi (MML:n vastuulla)
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TAVOITTEET 2020
• Strateginen taso
• Vastuunjaon ja toimintamallin edistäminen mm. MML-DVV-kunnat-verottajaRYHTI/YM-LVM
• Lainsäädäntötyön seuraaminen
• Valtakunnallinen tiedonhallinnan edistäminen
• Tilannekuvan ylläpito (MML:n vastuulla)
• Paikkatiedot, turvallisuus ja tietosuoja
• Tietoisuuden kasvattaminen turvallisuus- ja tietosuojakysymyksistä
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LISÄTIETOA
• Paikkatietoalustan uutiskirje:
http://maanmittauslaitos.mailpv.net/
• Nähdään Kuntien paikkatieto- ja
kaupunkimallinnusseminaarissa 11-12.2.,
Kuntamarkkinoilla syyskuussa ja
Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa
•

Kutsu meitä kylään! Tulemme mielellämme
keskustelemaan erilaisiin tilaisuuksiin

• Webinaarit Paikkatietoalustan YouTubekanavalla
www.youtube.com/c/paikkatietoalusta
•

Sieltä myös käyttöohjevideot eri palveluiden
käyttöön

• Twiittaa kanssamme: twitter.com/PTAlusta
• Sähköposti: info@paikkatietoalusta.fi
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YHTEISEEN SUUNTAAN
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