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Espoon kaupunki
Keravan kaupunki
Maanmittauslaitos
Helsingin kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Tampereen kaupunki
Maanmittauslaitos
Kuopion kaupunki
Suomen Kuntaliitto
Vantaan kaupunki
Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos

1. Kunnassa sähköisesti allekirjoitetun sopimuksen ja hallintopäätöksen toimittaminen MML:lle.
Kiinteistökaupan verkkopalvelun kehittäminen sopimusten vastaanottoa varten:
Satu Dahlqvist näytti valmistelemansa ”Sähköinen maanvuokrasopimus rekisteröintipalvelussa” -esityksen. Esityksen perusteella sähköiset sopimukset tehtäisiin kunnan päässä ja allekirjoitettaisiin maanmittauslaitoksen järjestelmässä. Tätä palvelua on suunniteltu tarjottavaksi
vuonna 2019, mutta maanmittauslaitos on valmis nopeuttamaan aikataulua jopa loppuvuodelle
2017.
Matti Holopainen totesi, että kunta tarvitsee maanmittauslaitoksen kirjaamisprosessiin rajapinnan, jonne voitaisiin lähettää sähköisesti allekirjoitettu maanvuokrasopimus kirjattavaksi.
Käytiin keskustelu sähköisistä allekirjoituksista ja hyväksyttävistä varmenteista. Satu Dahlqvist
totesi, että maanmittauslaitos lähtee toteuttamaan tätä esitettyä palvelua vasta, jos kuntapuolelta tulee viestiä siitä, että rekisteröintipalvelua käytännössä todellakin tarvitaan.
Paavo Häikiö totesi, että asiassa tarvitaan varmasti palaveri järjestelmätoimittajien kanssa.
2. KTY-ryhmässä aikaisemmin sovittujen asioiden seuranta
Paavo totesi, että 23 kuntaa on ilmoittanut saaneensa valmiiksi pinta-alattomien tai karttailmentymättömien kohteiden tarkastamisen ja toimittanut näitä koskevat listaukset MML:lle. Annamari ilmoitti, että myös Espoon on korjannut nämä asiat jo ennen kuin tämä projekti alkoi. Todettiin, että valmiita kuntia on siten 24 kpl.
3. 3D-tilannekatsaus
3D-tonttijako ja sen sisältö; käytiin läpi Helsingin ja Espoon esimerkkejä ja keskusteltiin aiheesta. Todettiin, että yhdistelemällä näitä esimerkkejä saadaan varmasti hyvä tietosisältö aikaiseksi. Paavo totesi, että sen jälkeen ryhdytään pohtimaan toimituskartan sisältöä.
4. Versionvaihto, sisältö ja aikataulu, käyttökatkot rekisterinpidossa
Liitteenä esitys versionvaihdosta.
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5. Kuntien mittaamien rajamerkkien koordinaattien muunnos -prosessi
Kunta
•
•
•
-

Toimittaa aineiston alkuperäisessä formaatissa ja koordinaatistossa
o Esim. alkuperäinen mittaustiedosto, jolloin kaikki tallennettu tieto säilyy.
Mukana on hyvä olla tieto aineiston tarkkuudesta tai mittaustavasta, pyykin laatu ja
-numero, sekä yhteyshenkilön yhteystiedot mahdollisia aineistoon liittyviä lisäkysymyksiä varten.
Aineisto toimitetaan maasto@maanmittauslaitos.fi -postiin

maasto@maanmittauslaitos.fi
•

Jatkolähettää aineiston aineistot@maanmittauslaitos.fi -postiin

aineistot@maanmittauslaitos.fi
•
•
•
•

Postin päivystäjä ohjaa muunnoksen ao. kunnan vastuuhenkilölle
o Aineistotiimin kuntavastuulista
o Vastuuhenkilö on tarvittaessa yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön.
Aineisto muunnetaan MML-ETRS formaattiin, GK -koordinaatistoon
Muunnos tehdään 2 viikon sisällä aineiston toimittamisesta, tarvittaessa nopeammin.
Aineiston käsittelijä toimittaa muunnetun aineiston ohjeistuksineen alueelliselle RETI -tiimille ja merkitsee samalla työn tehdyksi.
o Alueelliset RETI -tiimit kunnittain
o Muunnettu aineisto lähetetään aineistot -virtuaalipostista

Alueellinen RETI -tiimi
•

Lataa aineiston JAKOkii -tietokantaan ja tekee tarvittavan sovitustyön.

Ongelmatapauksissa yhteys aineistotiimiin
6. Tiedoksi
a. Kuntien pinta-alatilasto on valmistunut
b. Kaksisuuntaisen asioinnin työpöydän määrittelystä alkamassa työpajat, mukana asiakasraadissa kuntaedustus, mukaan voi vielä ilmoittautua osoitteessa
http://www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/2016/06/liity-maanmittauslaitoksenasiakasraatiin
c. Maanmittauslaitoksen sivustot päivitetään maaliskuun alussa
d. KRO on päivitetty
e. Kauppahintarekisterin WFS -rajapinnan avaaminen. Enää ei julkisteta erillistä tilastoa,
mutta maanmittauslaitoksen sivuilta voi katsoa reaaliaikaista ”Tilastotietoa kiinteistökaupoista”
f. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen 19.1.2017 Maakuntien Tilakeskus Oy:n perustamisesta.
i. Yhtiö on alussa Senaattikiinteistöjen tytäryhtiö
ii. Toimitila, ICT sekä talous- ja henkilöstöpalvelut
iii. Kuntaliitto on valmistelemassa ohjetta kuntiin aiheesta. Kuntaliitto tiedottaa asiasta.
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iv. Kuntaliitto ja maanmittauslaitos keskustelevat siitä, miten hoidetaan SOTE uudistuksen liittyvät kirjaamisasiat.
g. Rekisterinpitosovelluksen koulutuksiin 13.-16.3.2017 on vielä paikkoja jäljellä. Peruskurssille on osallistumassa 8 henkeä ja jatkokurssille 9 henkeä. Ilmeisesti syksyllä ei
ole enää koulutustarvetta.
7. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 13.3.2017 klo 9.30 Kuntaliiton tiloissa.

