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Osoitetietojärjestelmän toteuttaminen –strategisen ohjausryhmän kokous

23.11.2021 klo 10, Teams-kokous
MUISTIO

Läsnä:
Puheenjohtaja Pentti Lähteenoja, MMM
Mari Laakso, MMM, sihteeri
Mari Aro, PLM
Riitta Autere, VM
Ari-Pekka Dag, SM
Aija Holopainen, Kehto-paikkatietoverkosto, Lahden kaupunki
Jani Kylmäaho, MML
Juhana Rautiainen, YM
Essi Teljo, LVM
Päivi Tiihonen, Kuntaliitto
Jari Ylä-Kero, DVV
Paula Ahonen-Rainio, MML
Marjaana Laurema, MML
Timo-Ville Nieminen, MMM
Ada Ketelimäki, MMM
Poissa:
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Hyväksyttiin asialista esitetyn mukaisena.
2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tarkennuksella, että Juhana Rautiaisen titteli on
ohjelmapäällikkö.
3. Valtakunnallisen osoitetiedon kokonaisjärjestelmän osat
Mari Laakso esitteli viime kokouksessa avoimeksi jääneet tarkennetut nimet kokonaisjärjestelmän osille. Uusina termeinä käytetään ’Valtakunnallinen osoitetiedon kokonaisjärjestelmä’, joka pitää sisällään kuntien osoitetietovarannot sekä ’Kokoava osoitetietojärjestelmä
(OTJ)’, mikä on uusi valtakunnallisen tiedon sisältävä MML:n ylläpitämä järjestelmä. Päivi
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Tiihonen Kuntaliitosta painotti, että osoitetietojen tallennuspaikka on kuntien rekisteri ja kokoavaan osoitetietojärjestelmään (OTJ) tiedot tuodaan kunnan järjestelmästä sellaisenaan
julkaisua, ei ylläpitoa, varten.
4. Sisäänkäynti- ja kulkupistetiedon linjaukset
Mari Laakso alusti sisäänkäynti- ja kulkupistetiedon linjausta. Ehdotuksena on, että tämä tarkentava osoitetieto mahdollistettaisiin osaksi kokonaisjärjestelmän tietovarantoa. Tarkentavakin tieto olisi kuntien tuottamaa, sen keräämiseen ei kuitenkaan tulisi velvoittavuutta. Myös
tarkentava tieto olisi avointa, eli vain julkinen tieto olisi mukana.
Käytiin vilkasta keskustelua. Yleisesti tiedon tarve ja hyödyllisyys tunnistetaan, mutta sen keräämiseen liittyvät haasteet, erityisesti suurissa kaupungeissa ovat suuret. Uusista rakennuksista tieto tullaan tulevaisuudessa saamaan tietomalleista, mutta olemassa oleva rakennuskanta on haasteena. Todettiin, että kulkupisteet ovat myös hyvin tärkeä tieto, mutta vielä
sisäänkäyntiäkin haasteellisempi mallintaa ja kerätä.
Ohjausryhmä kannatti tiedon keräämisen mahdollistamista, mutta aihetta pitää vielä tarkentaa ennen varsinaista linjausta.
5. Osoitetietojen hallinta -projektin ajankohtaiset
Marjaana Laurema kertoi projektin ajankohtaiskatsauksen. Tietomallin ja laatuvaatimusten
luonnokset ovat olleet kommentoitavana Otakantaa-palvelussa. Niiden määrittelyssä ollaan
tehty tiivistä yhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa.
6. Lainsäädäntötyöryhmän tilannekatsaus
Ada Ketelimäki kertoi lainsäädäntötyöryhmän tilanteen. Selvityksen alla on koskeeko tuleva
lainsäädäntö myös Ahvenenmaata. Jari Ylä-Kero kommentoi, että DVV tarvitsee tiedot myös
Ahvenanmaan osalta. Keskusteltiin myös lainsäädäntötyön aikataulusta ja todettiin, että se
on riippuvainen myös hankkeen kokonaisrahoituksesta.
7. Ajankohtaiskatsaus ympäristöministeriön RYHTI-hankkeeseen
Juhana Rautiainen esitteli RYHTI-hankkeen tilannetta ja ajankohtaisia toimia. RYTJ:stä on
jätetty Tiedonhallintalain mukainen lausuntopyyntö.
8. Muut asiat
Päivi Tiihonen kertoi, että Kuntaliiton koordinoima pienten kuntien paikkatiedonhallinnan tehostamiseen tähtäävä hanke on saanut VM:n digirahoitusta. Hankkeessa on mukana osoitetiedotkin.
Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 17.1.2022 klo 9-11.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10

