RYTJ:n liiketoimintamalli

Selvitetty osana liiketoimintamallia
•

•

Millaisia hyötykustannuksia on odotettavissa – miten hyödyt ilmenevät
•

Tehdyt ja käynnissä olevat selvitykset

•

Pistemäiset hyötyanalyysitarkastelut volyymien ymmärtämiseksi

Miten RYTJ tulee vaikuttamaan systeemisenä muutoksena
•

Benchmark analyysit

•

Muut tausta-aineistot ja selvitykset, mm. YM:n reunaehtopaperi
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YM:n reunaehtoja määrittelytyöhön
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YM:n reunaehtoja määrittelytyöhön
•

5.6. RYTJ:n jakamat aineistot ovat käyttäjille maksuttomia

•

Ympäristöministeriön linjaus on, että RYTJ:n avulla jaettavat aineistot ovat käyttäjilleen maksuttomia, joskin
joitakin maksuja saatetaan periä teknisten kustannuksien kattamiseksi. RYTJ kehittämisen lähtökohtana on
sieltä saatavilla olevan tiedon avoimuus huomioiden kyberturva-, tietoturva- ja suojavaatimukset.
Määrityksessä on huomioitava tekijän- ja käyttöoikeuksien haltijoiden oikeudet. Tiedon luvattoman
toisiokäytön rajoittamiseksi on määriteltävä riittäviä oikeudellisia tai teknisiä suojauksia.

•

Vaihtoehtoisena ylläpitomallina valtion budjettirahoitukselle selvitetään järjestelmän tietopalveluiden
osittainen maksullisuus (esimerkiksi lisenssikäyttö). Mallissa tiedon tuottajille tuloutetaan maksuja yhteisten
periaatteiden mukaan ja katetaan järjestelmän ylläpitokulut. Maksuperusteisuusmallin tulonjako eri
osapuolille on oltava reilu ja kohtuullinen. Tiedon transaktiokustannukset hidastavat alan kehitystä.
Mahdolliset tietopalvelukustannukset eivät saa muodostaa kynnystä tiedon hyödyntämiselle. Hyötykustannusarviossa ja liiketoimintamallissa tulee arvioida RYTJ:n käyttökustannusten suuruusluokka ja
kipukynnys…
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Hyötyanalyysi
•

Yhteenveto rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kustannuksista ja hyödyistä eri sidosryhmille
olemassa olevien aihetta käsittelevien raporttien perusteella.

•

Lähdeaineistoksi identifioitiin
•

KPMG:n luonnosvaiheessa oleva arviointiraportti MRL-uudistuksen tiedonhallinnan muutosvaikutuksista (2021)

•

Ympäristöministeriön Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -raportti (2020), joka sisälsi yhteiskunnallisen
hyötyanalyysin

•

Broad Scope Management Consulting Oy:n laatima rakennetun ympäristön tiedonhallinnan tuottavuusanalyysin
loppuraportti (2020)

•

Muutostuuli Oy:n arviointi kuntien rakennustietojen ja maankäytön suunnitelmien ja päätöstietojen
myyntituloista (2021).
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RYTJ systeemisenä muutoksena / vaikuttavuusmalli

Valtion
viranomaiset

Kunnat
Suunnittelu ja rakennustiedot
Säilöntä ja välityspalvelu

Ajantasainen tieto ja sen jakaminen
Tiedon päivitys

Valtionvarainministeriö
Ympäristöministeriö

RYTJ

Rahoitus €

Tekniset ratkaisut ja työvälineet

Kustantaminen

Ajantasainen tieto

Kansalaiset

RYTJ rahoituksen
oikeutus =
vaikuttavuus

Data avoimena hyödynnettävässä muodossa

Yritykset

Innovaatiot, Kv.
kasvuyritykset.
Laadukkaampi ja halvempi
kaavoitus- ja lupaprosessi.
Säästöt. Etc.

Käyttäjäryhmätarkastelut
•

Tunnistettuja käyttäjäryhmiä Kunnat, Valtio, Yritykset ja yksityishenkilöt.

•

Käyttötapausten kautta mahdollisuus validoida käyttäjäryhmiä tarkemmin esim.
RYTJ:n ensimmäisen toteutusvaiheeseen valittujen käyttötapausten kautta.

•

RYTJ:n ensimmäisen vaiheen tuetut prosessit - alustava aikajana tarkastelu tehty,
missä vaiheessa ensimmäisen vaiheen määrittelyn ulkopuolelle asettuvia prosesseja
tuetaan.

•

Järjestelmä skaalautuu asteittain – Liiketoimintatarkastelussa tarkasteltiin
liiketoimintamallia aina 2030-luvulle, jolloin järjestelmä on oletusarvoisesti laajempi
kuin mitä ensimmäisen vaiheen määrittely.
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Palveluiden määrittämiseen liittyviä
tekijöitä
•

Järjestelmälle asetetut tavoitteet mm. reunaehtopaperissa mainitut

•

Lainsäädäntö mm. Maksuperustelaki

•

Sidosryhmien näkökulmat

•

Bencmark-kohteiden huomiot

•

Rajapinnat – Palvelut

•

RYTJ ei tuota lisäarvopalveluita.
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RYTJ:n palveluiden mahdollinen luokittelu
Alueiden käytön suunnitelmatietovaranto

Rakennustietovaranto

1. Alustana toimiminen, pysyvä säilyttäminen ja datan välittäminen tiedon tuottajille ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ilman
maksua
Tallentamalla tai peilaamalla esim. asema- ja yleiskaavatietoja tai
rakennusjärjestyksiä rajapinnan kautta RYTJ:ään tai selainpohjaisen
käyttöliittymän kautta. Toteutetaan roolituksella (kunnan edustaja tai
kunnan valtuuttama konsultti). Saman tiedon jakelu eri viranomaisten
järjestelmiin.

Esim. rakennuslupatietojen (luvan hakuvaihe ja lopulliset tiedot) tallennus
rajapinnan tai markkinoilla olevien järjestelmäratkaisujen kautta RYTJään
(tai käsin käyttöliittymän kautta). Saman tiedon jakelu eri viranomaisten
järjestelmiin.

2. Rajapintapalvelut tietoa käyttäville – ilman maksua tai kustannusperusteisesti (ei avoin data – maksullinen (edellyttää sopimusta)
vs. avoin data maksuton, ei rekisteröitymistä vaativa)
Esim. yritys hakee kaavatiedot suunnitteluohjelmistoon suunnittelutyön
pohjaksi. Roolit ja valtuutukset keskeiset.

Esim. kiinteistöyhtiö hakee omistamiensa kiinteistöjen tiedot y-tunnuksella.
Roolit ja valtuutukset keskeiset.

3. Tietopalvelut – Kustannusperusteisesti
Esim. räätälöityjä tietohakuja, jotka edellyttävät työajan käyttöä, esim. joissa yhdistetään tietoja alueiden käytön suunnitelma- ja rakennustietovarannosta.
Maksu perustuu työajan käyttöön palvelun tuottamiseksi. Stand-alone -tuotteita, esim. pdf-tulosteita järjestelmästä. Maksuperusteena tulosteen taustalla
olevan tietohaun rakentamiseen ja ylläpitoon kuluva työaika.
Koska RYTJ palvelee kansalaisia (saavutettavuus, esteettömyys), tulee sen tuottaa tietyt tietopalvelut, kuten yksinkertainen katselupalvelu. Tavoitteena
on, että tiedon pohjalta syntyy yksityisen sektorin tuottamana palveluita.

Palveluiden saatavuuteen liittyviä tekijöitä
•

Kuinka nopeasti järjestelmässä on dataa, joka mahdollistaa palveluiden perustamisen

•

Huomioitava järjestelmän toteutus, mutta toisaalta myös siirtymäaikavaatimukset
uudentyyppiselle datalle

•

Millä periaatteilla data on hyödynnettävissä - palvelut

•

•

Kenelle toimijoille julkiset – yksityiset – yksityishenkilöt

•

Julkiset tiedot vs. salassa pidettävät tiedot

Palvelun saavutettavuus
•

mm. palvelulupaus rajapintojen käyttäjille (tekninen näkökulma) ja ylläpitokatkojen
suunnittelu.
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Lopuksi
•

Hyödyt ylittävät kustannukset, erityisesti pitkällä aikavälillä, kun RYTJ:n koko
potentiaali (toiminaalisuudet ja tietojoukot) on käytössä.
•

•

Broadscope Management Consulting Oy:n arvioinnissa valtionhallinnolle kohdistuu
maankäytön suunnittelun ja rakennusluvituksen osalta säästöpotentiaalia 2 miljoonaa euroa
ja kunnille/kuntayhtymille 32 miljoonaa euroa vuodessa

Lyhyelläkin aikavälillä tarkasteltuna hyödyt ylittävät kustannukset
•

Pelkästään nyt tarkasteltujen tehtävien tehokkuushyötyinä voitaisiin saavuttaa noin 10 milj.
euroa viidessä vuodessa varovaisen arvioinnin mukaan.

•

Kokonaisuutena RYTJ:stä hyötyviä viranomaisprosesseja on paljon enemmän kuin mitä
työssä on tarkasteltu. Tukee näkemystä, että myös lyhyellä aikavälillä RYTJ:n hyödyt ovat
selvästi kustannuksia suuremmat jo pelkästään viranomaisten prosessien toiminnan
tehostumisesta johtuen.
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