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Hallituksen kehysriihi/Neuvottelutulos 5.4.2016:Maakuntien tehtävien perustana 
on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. 

Tulevaisuuden työnjaossa: 

• ”Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, 
sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat 
asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen 
toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. 
Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön 
periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja 
edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu 
seuraavista: osaamisen ja sivistyksen edistäminen, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta-, 
kulttuuri- ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, 
paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, 
rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.” 

[pvm] 
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”Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä 
tulevaisuuden kunnassa”. 

” Digitaaliset teknologiat tehostavat resurssien käyttöä ja 
vähentävät ympäristön kuormitusta. Älykkäissä kunnissa 
digitaaliset teknologiat mahdollistavat parempia julkisia 
palveluita kansalaisille ja  parantavat  arjen sujuvuutta. 
Prosessien verkosto välittää jatkuvasti ajantasaista tietoa 
tuottajien ja tarvitsijoiden välillä.  Se on kuntien uusi 
infrastruktuuri ja toimintatapa, joka parantaa 
suomalaisen työn tuottavuutta ja 
yrittämisen  edellytyksiä digitaalisessa yhteiskunnassa. 
Kaupunkien tietomallit sekä niihin liitetyt prosessit ja 
tietopalvelut ovat jo lähivuosina keskeinen palvelujen 
järjestämisen ja toiminnan ympäristö sekä kunnan 
omaisuuserä.” 
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Prosessien verkosto – toimintamalli (8/2015) 
 

”Alkuperäinen tuottaja  julkaisee tietonsa  rajapintapalveluna –  
tarvitsija noutaa käyttöönsä ajantasaiset tiedot” 
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Mitä ja miksi ”prosessi” ? 

• Organisaation toiminta ja suorituskyky tapahtuu 
prosesseissa 

• Kaikki organisaatiot voidaan kuvata 
toimintaprosesseina.  

• Organisaatio muuttuu pystystä vaakaan ja tavoitteena 
on eri yksiköiden raja-aitojen ja reviirien poistaminen. 

• Prosessit  varmistavat asiakaslähtöisen toiminnan, kun 
ne alkavat ja päättyvät ulkoiseen tai sisäiseen 
asiakkaaseen. 

• Prosessit ovat toimintojen ja osaajien verkosto, jossa 
korostuvat sisäiset ja ulkoiset asiakassuhteet.  

 

 

 



Hyödyt verkostomallista? 

• Yhteiskunnassa jatkuvasti käytössä 
ajantasaisimmat tiedot 

• Toimijat voivat keskittyä/panostaa oman 
toiminnan ja prosessien kehittämiseen ja 
tehostamiseen 

• Julkishallinnossa myös valtakunnantason ja 
väliportaan hallintoa ja toimintoja voidaan 
uudistaa ja tehostaa 

• Yrityksille lisää toimintamahdollisuuksia ja 
vientikilpailukykyä 

 

 





KuntaGML ja KRYSP-hankkeissa (200 kuntaa /10 
yritystä) on toteutettu WMS ja WFS- rajapinnat 
seuraaviin kunnan prosesseihin ja aineistoihin 

 WFS: 
• Asemakaavatiedot  
• Kantakarttatiedot 
• Rakennusvalvonnan tiedot 
• Ympäristölainsäädännön mukaiset luvat, ilmoitukset ja päätökset  
• Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut  
• Ympäristötoimen tiedot 
• Pilaantuneet maa-alueet  
• Luontotieto  
• Ympäristön tila ja seurantatiedot 
• Osoitteet 
• Opaskartta, palvelut, toimipaikat  
• Katuverkon ja kevyen liikenteen verkon topologia  
• Yleisen alueen käytön lupatiedot 
WMS: 
• Opaskartta 
• Kantakartta 
• AjantasaAsemakaava 
• Yleiskaava 
• OrtoIlmakuva 
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Kunnan teknisen ja ympäristötoimen 
sähköiset palvelut – toimintamalli 2008-> 
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Mitä KuntaTietoPalvelu (KTP) on ? 

• Kuntien omistama, kuntien yhteinen tietojen 
välityspalvelu 

• Väylä päästä käyttämään kuntien tuottamaa 
tietoa ajantasaisena ja kattavasti koko maasta 

• Keino tehostaa kuntien tiedonvälitystä ja 
minimoida tuottamatonta henkilötyötä 
kunnassa 
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KuntaTietoPalvelu (KTP) - konsepti 

Organisaatiot  
(kunta ja asiakas) 

- Tunnistautuvat (Y-tunnus) KTP:n 
kauppapaikassa 

Kunta: vie kauppapaikkaan tiedot 
tarjoamistaan palveluista 

Asiakas: hankkii oikeuksia hakea 
käyttöönsä  tietoja 

- Sitoutuu kauppapaikan ehtoihin 
- Saa käyttäjätunnuksen ja salasanan  

tietojen hakupalveluun 

KTP 
Kauppapaikka 

Asiakas- 
organisaation 

Tietojärjestelmä 
- Hakee tarvitsemiaan tietoja 

KTP:stä 
- Käyttää niitä asiakkaille 
suunnatuissa palveluissa 

OGC/WFS/
WMS-

kyselyt 
Ja 

vastaukset 

KATSO- 
Tunnistautumis

-palvelu 
(Verohallinto) 

Kuntien OGC/WFS/WMS 
Tietopalvelurajapinnat 

Asiakkaille 
suunnatut 
palvelut 

KTP 
Rajapinta- 

palvelu 

http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx 

 

KTP 

http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx
https://kuntatietopalvelu.fi/#home
https://kuntatietopalvelu.fi/#home


Esimerkiksi Mapgets – 3D-
palvelualusta hyödyntää rajapintoja  

• http://smartoulu.mapgets.com 

 

http://smartoulu.mapgets.com/
http://smartoulu.mapgets.com/








Mitä KTP tuo kunnille ? 

• Huolehtii kuntien tuottaman tiedon toimittamisesta ajantasaisena 
muille (kansallisille) viranomaisille ja yrityksille 

• Huolehtii kuntien puolesta tietojen toimittamisesta INSPIRE-
direktiivin  velvoitteiden mukaisesti 

• Karsii kuntien tuottamasta tiedosta henkilötiedon kunnan tietoa 
kaupallisessa toiminnassa käytettäväksi 

• Yleistää kuntien tuottamaa tietoa maksuttomissa palveluissa 
julkaistavaksi 

• Mahdollistaa kuntien tuottaman tiedon/palvelun myynnin 
kaupalliseen toimintaan kunkin kunnan päätöksen mukaan 

• Minimoi kuntien rajapintapalvelimiin kohdistuvan kyselypaineen ja 
ao. resurssitarvetta kunnassa 

• Minimoi kuntien tiedonvälitykseen käytetyn tuottamattoman 
henkilötyön 

[pvm] Matti Holopainen | Suomen Kuntaliitto 18 



Linkit 

 

• http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivu
t/default.aspx 

• https://www.kuntatietopalvelu.fi 

 

 

http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx
https://www.kuntatietopalvelu.fi/


KTP:n tarjoamat palvelut ja niiden 
edelleen kehittäminen 

Kuntien rajapinnat 
 WMS 

 KuntaGML WFS 
 CityGML WFS 
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Kuntatietopalvelussa kunnan 
palveluehdoissa: 

• ”Palvelu on kunnan ensisijainen 
julkaisukanava viranomaisten suuntaan 
palvelussa julkaistujen kunnan rajapintojen 
tarjoamia tietoja koskien.” 

• ”Kunta ohjaa ao. rajapintojen 
viranomaiskäytön Palveluun” 

• ”Kuntaliitto edustaa kuntia ja sopii kuntien 
Palvelussa julkaistujen tietojen 
viranomaiskäytöstä ao. viranomaisten kanssa.” 

 



Esille tulleet seuraavat prosessien 
rajapintatarpeet 

• Yleiskaava/valmistelussa (määrittely 
julkaistaan 15.12.2015) 

• YleistenAlueidenHallintajärjestelmät (YAH) 
/rahoitus valmistelussa (6Aika ohjelma) 

• Palvelutiedot 

• Maapohjatutkimukset  

• … 

 



Kolmiulotteinen kaupunkimalli (KM3D) 

http://www.buildingsmart.fi/kaupunkimallinnu
ksen_ohjekirja/etusivu 

http://www.buildingsmart.fi/kaupunkimallinnuksen_ohjekirja/etusivu
http://www.buildingsmart.fi/kaupunkimallinnuksen_ohjekirja/etusivu








Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita koskevan 
sääntelypolitiikan periaatteet (VM036:00/2016) 

 ”Kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrän lisääntyminen ja 
kustannusten jatkuva kasvu ovat ristiriidassa suhteessa 
julkisen talouden kantokykyyn. Tämän lisäksi kuntien 
toimintaa ovat jäykistäneet ja kustannuksia kunnille ovat 
aiheuttaneet lainsäädännön pirstaleisuus, tehtävien 
toteuttamiseen liitetyt laajat ja yksityiskohtaiset velvoitteet 
sekä niiden joustamattomuus.” 
”Jotta vastaisuudessa kuntien tehtäviä ja velvoitteita ei enää 
lisättäisi, laajennettaisi tai säänneltäisi yksityiskohtaisilla ja 
joustamattomilla säännöksillä, hallitus hyväksyy kuntien 
tehtäviä ja velvoitteita ohjaavan sääntelypolitiikan periaatteet. 
Periaatteiden valmistelu perustuu hallitusohjelman linjauksiin, 
joiden mukaan kuntien sääntelypolitiikan periaatteet 
laaditaan vuoden 2015 aikana. 
Käynnistetään ohjauksen pitkän tähtäimen uudistaminen.” 

 



Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita koskevan 
sääntelypolitiikan periaatteet (10/2016/VM) 

1. Kuntien hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon 

”Kunnalle tulee jättää itsehallinnon edellyttämä harkintavalta 
päättää tehtävien organisoinnista ja palvelujen tuottamistavasta 
sekä talouden suunnittelusta. Kunnan hallinnon yleisistä perusteista 
säädetään kuntalaissa. 

Sitovassa lainsäädännössä määritellään vain toiminnan tarkoitus, 
tavoitteet, tulokset ja oikeudellisesti velvoittavat sisällöt. 

Toimintatavat ja keinot tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamiseksi 
jätetään pääsääntöisesti kuntien/toimeenpanijan päätösvaltaan. 

Kunnalla on oikeus ottaa omalla päätöksellään tehtäviä 
hoidettavakseen (yleinen toimiala).” 

 



Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita koskevan 
sääntelypolitiikan periaatteet julkaistu (10/2016/VM) 

” Kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrän lisääntyminen ja kustannusten jatkuva kasvu ovat ristiriidassa 
suhteessa julkisen talouden kantokykyyn. Tämän lisäksi kuntien toimintaa ovat jäykistäneet ja kustannuksia 
kunnille ovat aiheuttaneet lainsäädännön pirstaleisuus, tehtävien toteuttamiseen liitetyt laajat ja yksityiskohtaiset 
velvoitteet sekä niiden joustamattomuus. 
Jotta vastaisuudessa kuntien tehtäviä ja velvoitteita ei enää lisättäisi, laajennettaisi tai säänneltäisi 
yksityiskohtaisilla ja joustamattomilla säännöksillä, hallitus hyväksyy kuntien tehtäviä ja velvoitteita ohjaavan 
sääntelypolitiikan periaatteet. 
Periaatteiden valmistelu perustuu hallitusohjelman linjauksiin, joiden mukaan kuntien sääntelypolitiikan 
periaatteet laaditaan vuoden 2015 aikana. 
Käynnistetään ohjauksen pitkän tähtäimen uudistaminen. 

Kuntien tehtävien ohjauksen jatkuva pirstaloituminen ja yksityiskohtaistuminen 
katkaistaan. 
Kuntien tehtäviä ohjataan pääsääntöisesti lainsäädännöllä ja täydentäen tarvittaessa asetuksilla. 

Suositusperusteisesta ohjauksesta luovutaan. 
Tavoitteena on saada aikaan sääntelypolitiikan muutos koko valtioneuvostossa ja eri 
ministeriöiden lainsäädännön valmistelussa koskien kuntien tehtävien ja 
velvoitteiden ohjausta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ei enää 
yksityiskohtaisesti ohjata kuntien tehtävien toteuttamisen menettelytapoja. 
Tarpeettomasta ohjeiden antamisesta luovutaan ja mahdollisia ohjeita annettaessa 
korostetaan niiden ei-normatiivista luonnetta.” 



Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita koskevan 
sääntelypolitiikan periaatteet julkaistu (10/2016/VM) 

” 6. Kuntia koskevassa lainsäädännössä kunta tulee nähdä yhtenä 
oikeussubjektina, kaikki palvelusektorit kattavana kokonaisuutena, 
joka organisoidaan ja jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena. 
Kuntalaki (410/2015) sisältää säännökset kunnan hallinnon yleisistä 
periaatteista ja kunnan talouden järjestämisestä. Erityislaeissa ei tulisi 
säätää kunnan hallinnon ja talouden järjestämisestä erikseen. Kunnalle 
tulee jättää itsehallinnon edellyttämä harkintavalta päättää tehtävien 
organisoinnista ja palvelujen tuottamistavasta sekä talouden 
suunnittelusta. 
Valtionosuudet kuntien tehtäviin tulee edelleen myöntää 
yleiskatteellisina. 
Kuntien tiedonantovelvoitteista säädettäessä lähtökohtana on, että 
tietoja ei kerätä erikseen, mikäli tiedot ovat saatavilla muista hallinnon 
ylläpitämistä tietolähteistä. Tiedot tulisi kerätä kunnista vain 
kertaalleen. Tietojärjestelmien yhteensopivuutta edistetään.” 

 



Kiinteistö- ja rakennusalan 
digitalisaatio - hanke 

KIRADIGI  ja kuntien toiminnan 
tehostaminen 

” Hanke edistää kiinteistö- ja rakentamisalan 
(KIRA) sekä  

alueiden käytön 
suunnittelun digitalisaatiota. 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



Mitä tuloksia  on mahdollista 
saavuttaa ? 

• Tehokkuutta kokonaisprosessiin 

• Tehokkuutta ja parempaa laatua 
rakentamiseen 

• Uusia palveluita 

• Parempaa vientikilpailukykyä 

• …… 



Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”prosessit ja omistajuus” 

”Hankkeessa pyritään muuttamaan tietovirtoja 
prosessipohjaisiksi ja tiedon omistajuuteen 
tukeutuen” 

• palveluiden ja prosessien nopeutuminen 

• rakennetun ympäristön laatu paranee ja 
ongelmat saadaan heti kiinni 

• hukka vähenee 

• digitaalinen tieto kasvattaa rakennetun 
ympäristön arvoa 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”prosessien verkosto” 

” Tuottamatonta työtä tiedonvälitystehtävissä 
voidaan vähentää siirtymällä toimintamalliin, 
jossa tietoa tuottava prosessi julkaisee 
ajantasaisen tiedon tietopalvelussa. Toisen 
tahon tuottamaa tietoa hyödyntävä prosessi 
noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedon toisen 
tahon julkaisupalvelusta /rajapinnasta.” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”prosessien verkosto” 

”Toimintatapa vastaa teollisuusautomaation 
soveltamista KIRA - sektorille kattaen sekä 
julkishallinnon että yksityisen sektorin 
toiminnan. 

• byrokratia vähenee 

• ajantasainen tieto jatkuvasti käytössä 

• tuottamaton tiedonvälitystyö poistuu” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”prosessien verkosto” 

” Keskeisiä, alalla toistaiseksi heikosti tunnettuja ja vain vähän 
hyödynnettyjä yhteentoimivuuden mahdollistajia ovat pysyvä rakennus- ja 
kiinteistötunnus. Niiden laaja käyttöönotto ja hyödyntäminen avaavat 
alalla mahdollisuuksia sekä prosessien sujuvoittamiseen että uusiin 
palveluihin ja konsepteihin. kaikki elinkaarella syntyvä tieto voidaan 
kohdentaa yhteen tunnukseen 

• tiedon siirrettävyys paranee 

• yksittäisen tiedon tallentaminen kertaalleen siinä prosessissa misssä 
se syntyy ja ylläpidetään 

• alan prosessien ymmärrettävyyden paraneminen 

• kohteiden ominaisuus- ja kuntotiedon yhdistäminen helpottuu, mikä 
helpottaa kulttuurihistoriallisten piirteiden paremman huomioimisen 
suunnittelussa, rakentamisessa ja kiinteistönpidossa.” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



”Jatkuvasti ajantasaisen tiedon käyttömahdollisuuden 
taloudellinen merkitys on huomattava, koska se 
mahdollistaa uusien palveluiden ja toimintatapojen 
kehittämisen ja käyttöönoton. Esimerkiksi tilastoinnin, 
toiminnanohjauksen ja seurannan kehittäminen voi 
perustua ajantasaisen tiedon poimimiseen prosesseista ja 
sen analysointiin nykyisen jälkilaskentamallin sijaan.” 

”Toimintamalli mahdollistaa yksityisen sektorin roolin 
kasvattamisen yhteiskunnan tarvitsemien palveluiden 
järjestämisessä.” 

Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”prosessien verkosto – ajantasainen tieto” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



” Ajantasaisen tiedon 
käyttömahdollisuus pienentää 
päätöksenteon epävarmuutta ja riskejä 
ja vähentää tuplatyötä alan sisällä. 
Syntyy konkreettisia kansainvälisiä 
harmonisointihankkeita . Syntyy lisää 
houkuttelevuutta sijoittaa ja sijoittua 
Suomeen.” 

Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”prosessien verkosto – ajantasainen tieto” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



” KIRA-alalla hanke tuottaa parantuneen 
yhteistyön, tehokkaampien verkostoituneiden 
prosessien sekä ajantasaisen 
tiedonvälityksenyhteisvaikutuksena 
edellytykset laadun ja suorituskyvyn 
merkittävälle parantamiselle, toimialan 
kehittämiselle ja kasvulle myös kansainvälisesti 
sekä vähemmän hukkaa ja rakennusvirheitä. 
Syntyy uutta kansainvälistä palveluvientiä. ” 

Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”prosessien verkosto – alan tuottavuus ja 

vientikilpailukyky” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



”Rakennusalan tietosisältöjen 
hyödyntämismahdollisuudet lisääntyvät myös alan 
ulkopuolella. Hyödyt kohdentuvat paitsi 
tiedontuottajien prosesseihin, myös tiedon 
hyödyntäjien ja jatkokäyttäjien toimintatapoihin.  
”Hankkeessa tuotettavat yhteentoimivuudet 
toteuttavat Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteita 
rakennetun kulttuuriympäristön tietopohjan osalta.” 
”Maankäytön ja rakentamisen prosessien 
digitalisoinnin odotetaan vähitellen helpottavan 
kulttuuriympäristöviranomaisten tiedonsaantia ja 
toimintatapoja.” 

Vaikuttavuus ja asiakashyödyt – 
”vaikutukset alan ulkopuolelle” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



Lähtökohdat ja tavoitteet 

”Hankkeen tulee edistää kiinteistö- ja 
rakentamisalan sekä maankäytön suunnittelua, 
toteuttamista, käyttöä ja ylläpitoa – koko 
elinkaaren toiminnan laadun ja tehokkuuden 
kehittäminen prosessien digitalisointiin ja 
verkottamiseen tukeutuen.” 

”Koko hankkeen tavoitteena on avoin ja 
yhteentoimiva rakennetun ympäristön 
tiedonhallinnan ekosysteemi.” 

 
Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 

Suomen Kuntaliitto 



Kehityskustannukset hankkeen aikana 

 
 
Hankkeen haettava kokonaissumma on 8,0 M€. 
Kokeilujen osuus hankkeessa on 4,4 M€, minkä lisäksi 
kokeiluihin ja pilotteihin kohdentuu toimialan omaa 
rahoitusta 8-10 M€. 
Tiedonhallinnan harmonisoinnin, säädösmuutosten ja 
arvioinnin sekä hankkeen viestinnän ja hallinnon 
osuus on yhteensä 3,6 M€. 
”Rahoituksen tarkemmat kohdentamistarpeet 
arvioidaan vuosittain hyödyntäen hankkeiden tulosten 
sekä koko prosessin arvioinnin tuloksia.” 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 



Strateginen johtoryhmä (JORY) 

• minna.perahuhta@ym.fi 
• tarmo.pipatti@rakennusteollisuus.fi 
•  jyrki.laurikainen@rakli.fi 
•  Helena.Sateri@ym.fi 
• ilkka.salo@teknologiateollisuus.fi 
• matti.rautiola@rakennustieto.fi 
• jukka.malila@kvkl.fi 
• vesa.juola@atl.fi 
• pia.gramen@kiinteistotyonantajat.fi 
• jouko.turto@turku.fi 
• tiina.m.jarvinen@espoo.fi 
• matti.holopainen@kuntaliitto.fi 
• urpo.hautala@vm.fi 
• lea.kauppi@ymparisto.fi  
• Suvi.Anttila@mintc.fi  

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 
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Strateginen johtoryhmä (JORY) 
varajäsenet 

• matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi 
• olli-heikki.kyllonen@stul.fi 
• helena.soimakallio@ril.fi 
• paula.huotelin@safa.fi 
• harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi 
• ero.heikkila@isannointiliitto.fi 
• pasi.heikkila@ouka.fi 
• virpi.ekholm@tampere.fi 
• outi.hermans@hel.fi 
• sari.sontag@vm.fi 
• teppo.lehtinen@ym.fi 
• harri.juvonen@ymparisto.fi 
• minna.karvonen@minedu.fi 
• ulla.ahonen@ym.fi 
• merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi 
• johanna.kaalikoski@rakli.fi 
 

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 
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OHRY 

• urpo.hautala@vm.fi  

• matti.holopainen@kuntaliitto.fi 

• kaj.hedvall@senaatti.fi 

• jussi.aho@fira.fi 

• erkki.aalto@rakli.fi 

• ari.ahonen@rym.fi  

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 
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Hankepäällikkö 

• hankepäällikkö vastaa sitouttamistyöstä, 
koordinoi viestintää 

• valmistelee OHRYn ja JORYn työskentelyn, 

• vastaa hankekokonaisuuden 
suunnitelmanmukaisuudesta,  

• toteuttaa sovitut, yhteiset palveluhankinnat. 

• Teemu.Lehtinen@Aalto.fi  

Matti Holopainen, kehittämispäällikkö, 
Suomen Kuntaliitto 

mailto:Teemu.Lehtinen@Aalto.fi


Tietomallit/tiedot liikkuvat 
rakennuksen  elinkaaressa ? 

• Rakennusmallit/rakennusmallin tiedot liikkuvat 
elinkaaressa: 
– Kunta/omistaja – olemassa oleva rakennus 
– Suunnittelija 
– Rakennusvalvonta 
– Toteuttaja/omistaja 
– Omistaja 
– Haltija 
– Ylläpitäjä 
– Kunta 
– …… 



Kunnat vastuut/mahdollisuudet 
KIRADIGI hankkeeseen liittyen ? 

• Kuntien valmiit KuntaGML-rajapinnat avataan ja 
liitetään KuntaTietoPalveluun -> KIRADIGI prosessit 

• Säädösmuutokset aktivoivat rajapintojen avaamista 
– Asema- ja yleiskaavat lainvoimaiseksi vasta kun julkaistu 

KuntaGML-rajapintoina 

– Tiedontoimittamisvelvoitteet korvataan velvoitteella 
julkaista rajapintapalvelu (rakennustieto, osoitteet, 
asemakaava, yleiskaava,…) 

• Yleisten alueiden hallintajärjestelmät integroidaan 
KIRADIGI prosesseihin 

• Yleiskaavarajapinnat käyttöön 


