YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
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MRL-uudistus / työryhmän 29. kokous

Aika

to 19.11.2020 klo 13.00–16.00

Paikka

Skype-kokous

Osallistujat

Teppo Lehtinen, pj, YM
Ari Ekroos, Aalto-yliopisto
Mervi Karhula, LVM
Vilppu Talvitie, MMM
Jari Salila, OM
Vesa Pekkola, STM
Anu Hernesmaa, VM
Pasi Kallio, YM
Riitta Rönn, YM
Anna-Leena Seppälä, YM
Kirsi Martinkauppi, YM
Anne Jarva, Kuntaliitto
Anna-Mari Ahonen, maakuntien liitot
Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto
Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto
Mirkka Saarela, sihteeri, YM
Melica Hellén, viestintäasiantuntija, YM

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

2 Valmistelun tilannekatsaus
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti parlamentaarisen seurantaryhmän edellisessä kokouksessa esille
nousseista asioista ja muistutti joulukuun alussa pidettävästä sidosryhmäfoorumin tilaisuudesta.

3 Alueidenkäytön digitalisaatiota koskevat pykälät
Erityisasiantuntija Annika Collin esitteli asian. Keskusteltiin asiasta. Keskustelussa nousi esille
muun muassa seuraavia kysymyksiä ja asioita:







Tärkeää, että tietyt tiedot ovat saatavilla järjestelmästä ja että tiedot menevät sinne
mahdollisimman automaattisesti.
Kuntien näkökulmasta on tärkeää, että on pelisäännöt tietojen hallinnasta ja
kustannuksista. RYTJ ei saa lisätä kuntien työtaakkaa. Valtion tuki on tärkeää, jotta
kustannuksista selvitään.
Uuteen järjestelmään siirtyminen on työlästä, mutta ehdottoman kannatettava ajatus.
On erittäin hyödyllistä, että tieto on tietomallimuodossa.
Valmistelussa on tärkeää ottaa huomioon tiedonhallintaa ja digitalisaatiota koskeva
yleislainsäädäntö.
Mitä kaikkea järjestelmään siirtyminen edellyttää kunnilta? Miltä osin kunnissa on
edellytykset olemassa ja miltä osin ei? Kustannusarvio olisi tehtävä mahdollisimman pian.
Kaupunkiseutusuunnitelman olisi hyvä olla myös järjestelmässä.

4 Rakentamisen digitalisaatiota koskevat pykälät
Lainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki esitteli asian. Keskusteltiin asiasta. Keskustelussa nousi
esille muun muassa seuraavia kysymyksiä ja asioita:








MRL:n peruspykäläsäännöstö suunnitelmamallin ja toteumamallin toimittamisesta valmis
Valmiudet kunnissa sähköisen, pdf –muotoisen lupakäsittelyn myötä hyvät ja prosessit
pääosin kunnossa
Valtakunnallinen rekisteri edellyttää se tietojen määrämuotoisuutta ja yhteen
toimivuutta.
Käyttö- ja huolto-ohje osalta tärkeää on alustan tekeminen riittävän selkeäksi ja
helppokäyttöiseksi
o Tietojen sisältö, päivitystapa ja säädöstäminen RYTJ:n osalta ovat vielä valmisteilla
ja keskusteltavana
o Osa muutoksista päivittyisi luvanvaraisen rakentamisen yhteydessä.
o Rakennuksen omistajalla olisi joidenkin tietojen ylläpitämisestä ajan tasalla
rakennukseen tehtävien muutosten yhteydessä.
Keskustelussa tuli esiin tarve esiselvittää esimerkiksi suurimpien kuntien osalta nykyisiä
tuottoja ja kustannuksia, jotta saadaan jatkovalmistelua varten parempi kuva MRL ja RYTJ
uudistusten arvioiduista taloudellista kokonaisvaikutuksista kunnille.
Aiemmissa kokouksissa oli tullut esiin RYTJ :n suhde MMM valmistelemaan
huoneistotietojärjestelmään HTJ
o Tämän osalta on tapaaminen MMM ja YM ensi maanantaina 23.11
 Kartoitetaan, onko vaikutuksia MRL raksan pykäliin?

5 Alkuvuoden 2021 kokousajoista päättäminen
Sovittiin alkuvuoden kokousajoiksi seuraavat ajankohdat:
-

to 14.1.2021 klo 13.00–16.00
to 28.1.2021 klo 13.00–16.00
to 4.2.2021 13.00–16.00

6 Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

