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Osoitetietojärjestelmän toteuttaminen –strategisen ohjausryhmän kokous

3.5.2021 klo 13, Teams-kokous
MUISTIO

Läsnä:
Puheenjohtaja Pentti Lähteenoja, MMM
Mari Laakso, MMM, sihteeri
Riitta Autere, VM
Annika Collin, YM
Ari-Pekka Dag, SM
Aija Holopainen, Kehto-paikkatietoverkosto, Lahden kaupunki
Jani Kylmäaho, MML
Maaria Mäntyniemi, LVM
Päivi Tiihonen, Kuntaliitto
Jari Ylä-Kero, DVV
Paula Ahonen-Rainio, MML
Sakeri Savola, MML
Timo-Ville Nieminen, MMM
Poissa:
Markus Wahlstein, PLM
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Hyväksyttiin asialista esitetyn mukaisena.
2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Linjausten tarkennus
Kokouksen sihteeri Mari Laakso esitteli yhdessä kuntaedustajien kanssa työstetyt ohjausryhmän linjausten tarkennukset.
Käytiin dokumentti läpi linjaus kerrallaan ja tehtiin joitakin pieniä muutoksia. Keskusteltiin
mm. millä tavalla ilmaistaan kuinka nopeasti päätösten mukaiset tiedot on oltava saatavilla
rajapinnassa. Todettiin, että eksaktin aikamääreen sijaan tässä vaiheessa kirjataan pyrkimys
viiveettömään tiedon kulkuun ja varsinaiset sanamuodot jäävät lainsäädäntöryhmän valittaviksi.
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Linjauksen, jossa osoitetieto määritellään avoimeksi ja maksuttomaksi tiedoksi kohdalla
nousi tarve kuvata käyttötapauksia, joilla osoitetaan linjauksen tavoite.
Linjaus osoitetiedon yhteentoimivuudesta ja kuntien velvoitteesta toimittaa osoitetietoa muihin julkishallinnon tietojärjestelmiin, todettiin laajaksi ja kustannusvaikutuksiltaan merkittäväksi. Tämä vaatii tarkempaa vaikutusten arviointia ja lainsäädäntötyönkin yhteydessä tietovirtoja tarkennetaan.
Muutokset sisältävä dokumentti löytyy ohjausryhmän confluence-työtilasta.
4. Sanastotyön tilannekatsaus
Paula Ahonen-Rainio esitteli sanastotyön tilannekatsauksen. Työ on edistynyt hyvin, vaikka
vähän odotettua hitaammin. Sanasto on lähdössä lausunnoille kesäkuussa.
5. Osoitetietojen hallinta -projektin ajankohtaiset
Sakeri Savola kertoi projektin ajankohtaiskatsauksen. Sisäänkäynti ja kulkupisteisiin liittyen
käynnistetään riskien selvitys ja työ on tarkoitus esitellä ohjausryhmälle elokuussa.
Sakeri esitteli myös postinumeroihin liittyvää taustaselvitystä. Todettiin, että postinumerot
ovat Postin tuottamaa tietoa, mutta koska niillä on monessa käyttötapauksessa kiinteä yhteys osoitetietoon, on tärkeää, että tietojen yhdistely on mahdollisimman vaivatonta. Sovittiin,
että aiheesta jatketaan keskustelua LVM-MMM johdolla.
6. Lainsäädäntötyöryhmän perustaminen
Lainsäädäntötyöryhmä on nyt asetettu ja sen ensimmäinen kokous on 10.5.
7. Ajankohtaiskatsaus ympäristöministeriön RYHTI-hankkeeseen
Annika Collin kertoi lyhyesti RYHTI-hankkeen ajankohtaisista ja että rakennusluvitustietojen
tietomallityö on käynnistynyt ja siinä on mukana myös sisäänkäynti- ja kulkupistetiedot.
8. Muut asiat
Riitta Autere kertoi, että Avoimen datan direktiivin arvokkaisiin tietoaineistoihin liittyvä työ on
komission suunnalla nytkähtänyt liikkeelle ja tavoiteaikataulu kokouksille on Q2/2021.
Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 12.8.2021 klo 9-11.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45

