Paikkatietoalustan kuntafoorumin koordinointiryhmän kokous

Aika

6.10.2020

klo 09.00-11.30

Paikka

Teams

Osallistujatahot

Tampere, Pori, Helsinki, Lempäälä, Turku, Espoo, Hämeenlinna, Varkaus,
Kirkkonummi, Kuntaliitto, MML

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Sovittiin, että kun edellisen kokouksen muistio on hyväksytty kokouksessa niin se voidaan viedä MML:n nettisivuille.
3. Seurattavat asiat
3.1. Osoitteet
MML kertoi ajankohtaiset asiat osoiteasioista (esitys liitteenä).

Osoiteanalyysiä pidettiin tarpeellisena, koska sen avulla laatua saadaan parannettua
myös muissakin kuin kunnan tietoaineistoissa.
3.2. Turvallisuusasiat
Käytiin läpi ajankohtaisia asioita osoitteiden riskianalyysistä ja turvallisuuskonseptista
(esitys liitteenä).

Keskusteltiin sisäänkäyntien ja kulkupisteiden riskeistä ja riskianalyysin kattavuudesta.
On huomioitava, että riskianalyysissä ei ole analysoitu koko osoiteprosessia.
Ongelmalliseksi koetaan se, että esim. rakennustietoa jaetaan eri viranomaisten toimesta
monella eri tietosisällöllä, eikä ole varmuutta siitä mitä voi jakaa. Tarvittaisiin organisaatio, jolla on mandaatti päättää mitä jaetaan.

Sovittiin, että
MML ja Kuntaliitto sopivat jatkopalaverista, joka koskee turvallisuuskonseptia.

MML on tuottanut MML:n rajapintapalveluiden periaatteet -dokumentin v. 2019, joka lähetetään sähköpostissa koordinointiryhmälle.
4. Terveiset osoitetietojärjestelmän strategisesta ohjausryhmästä
Aikaisemmin ohjausryhmässä hahmoteltuja linjauksia osoitetietojärjestelmästä oli käyty
läpi erillisessä pienryhmässä seuraavasti:

Keskusteltiin:
OTJ on osoitetiedon master: osoitetieto on virallinen, kun se on OTJ:ssä
➔ Onko OTJ valtakunnan osoitetiedon master?
OTJ:n osoitetiedot ovat avointa tietoa
➔ Tarkoittaa myös, että ovat ilmaista tietoa
Näitä linjauksia ja riskianalyysikortteja käydään läpi strategisen ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 7.10.2020. Saamme kuulla terveiset tämän kokouksen sisällöstä
seuraavassa kokouksessamme 24.11.
5. Missä mennään PTA:ssa
MML:n kertoi ajankohtaiset kuulumiset.
•

Tavoitteena on edelleen, että joulukuussa PTA:n tuotantoversio otetaan käyttöön.

•

MML on päättänyt, että uusi maastotietojärjestelmä tulee perustumaan avoimeen
lähdekoodiin.

•

PTA tulevaisuudesta
o Keskeisten palvelujen kehittämistä tullaan jatkamaan jatkossakin
o Osoitetietojärjestelmää kehitetään
o Vastuiden määrittäminen ylätasolla tärkeää

6. Toimintasuunnitelman sisältö
Paula on lupautunut fasilitaattoriksi.

Ehdotus toteutuksesta:
Työpaja skypessä 3 h tai 2,5 h
•

Vaihtoehtona Teams, mutta vaatii enemmän valmistelua.

•

Työalustana mahdollisesti myös Padlet, joka on erillinen, helposti käytettävä väline

•
Tavoite:
•

Ryhmän yhteinen näkemys – kaikki osallistuu, kaikkia kuullaan

•

Kolme aihetta, joiden käsittelyyn varmistetaan työskentelytapa ja aikataulutus

Mitä tavoitellaan (per aihe)?
•

Pyritään löytämään kaikkien hyväksyttävissä oleva ratkaisu, kun on tunnistettu
kehittämistarve

•

Pyritään saamaan esille eri näkökannat myöhempää päätöksentekoa varten

•

Valitaan jo tunnistetuista vaihtoehdoista yhdessä sopivimmaksi arvioitava

•

Kerätään ideoita myöhemmin kokouksissa käsiteltäväksi

Aiheet:
•

Vuoden 2021 toiminnan painopistealueet ja tavoitteiden (foorumin, koordinaatioryhmän) konkretisointi

•

•

o

Olemassa olevat kirjaukset ensi vuoden tehtävistä

o

Koordinaatioryhmän kokoustyöskentely

o

Muut toimintatavat

o

Mahdolliset muut työryhmät

Kuntafoorumin osallistaminen
o

Mikä motivoi osallistujia

o

Enemmän vuorovaikutusta, ei vain yksisuuntaista tiedotusta?

Muiden julkishallinnon toimijoiden osallistaminen
o

Tavoitteet, mahdolliset roolit, mahdolliset osallistujat

Fasilitaattorin rooli on sopia yhdessä ”tilaajan” kanssa tavoitteesta, suunnitella miten työpaja toteutetaan ja vetää työpaja niin, että työskentely etenee kohti tavoitetta (työskentelyn ohjaus, aikataulu yms.). Fasilitaattori ei osallistu sisällön tuottamiseen.

Sovittiin, että
Jatketaan ehdotetun mukaisesti. Työpaja marraskuun lopulla. Kari tekee Doodle-kyselyn
sopivasta ajankohdasta.
7. DVV:n palvelutietovarannon palvelupaikat / Suomi.fi/kartat-palvelu
MML kertoi ajankohtaiset kuulumiset tämänhetkisestä tilanteesta (esitys liitteenä).
8. Spatineon selvitysprojekti
MML:n edustaja kertoi Spatineon projektista.

Projektin tavoitteet:
•

Rakennustietojen käytön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi
o

rakennustiedot = geometriatiedot (2D, 3D) + ominaisuustiedot

o

vaikuttavuuden tarkastelu rakennustietojen käytön ja käyttäjien näkökulmasta

▪

ensisijaisesti geometriatietojen tarve ja vaikuttavuus nyt ja tulevaisuudessa

o

o
•

käyttäjäryhmät:
▪

ensisijaisesti rakennustietoja käyttävät kunnan toimialat

▪

toissijaisesti valtion virastot ja laitokset sekä yksityiset yritykset

indikaattorit rakennustietojen vaikuttavuuden arvioinnin seuraamiseksi

MML:n ja kuntien välisen KMTK-yhteistyön edistäminen
o

tunnistetaan elementit, jotka estävät tai hidastavat kuntia KMTK-yhteensopivia rakennustietoja tarjoamisessa

o

arvioidaan hyödyt ja kustannukset, joita erityyppiset kunnat saavat KMTKyhteensopivien rakennustietojen tarjoamisessa

o

yksilöidään indikaattorit, joilla MML voi seurata KMTK-kuntayhteistyön kehittymistä

Projektissa tehdään kuntien haastatteluita (rajattu määrä kuntia) ja kysely (kaikki kunnat).
Lisäksi haastatellaan muita mahdollisia tiedon tuottajia ja käyttäjiä. Projektin aikataulu on
loppuvuosi 2020.
9. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
10. Seuraava kokous
24.11. klo 9-11.30 Teams

