Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen
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Kunnilla keskeinen rooli rakennetun
ympäristön toteuttamisessa
• Rakennetun ympäristön keskeinen tiedot syntyvät ja ylläpidetään
kuntien toiminta- ja palveluprosesseissa
• kaavan pohjakartat, yleiskaavat, asemakaavat, osoitteet, kunnallistekniikka
,rakennukset
• Kuntien 2 d-tietovarantoa ollaan nostamassa 3d- kaupunkimalleiksi

• Maan kiinteistövarallisuudesta 80-90 % on kuntien asemakaavaalueilla
• Kiinteistörekisteriä pitävien 74 kaupungissa/kunnassa yhteensä yli 4
miljoonaa asukasta
• KEHTO – teknisen sektorin yhteistyökaupungeissa (21) yhteensä yli
3 miljoonaa asukasta

Rakennetun ympäristön ja maankäytön prosessit kunnissa
Maapolitiikka - maanhankinta ja kaavan toteuttamisen varmistaminen
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Yleiset alueet ja
kuntatekniikka
- suunnittelu,
toteuttaminen,
kunnossa - ja
ylläpito

Rakennusvalvonta - RAKENNUSTIEDOT
Osoitejärjestelmän ylläpito - OSOITTEET

Paikkatietovarannon ylläpito - KAAVAN POHJAKARTTA  KAUPUNKIMALLI

Rakennetun ympäristön ja maankäytön prosessit ELINKAARESSA…
MAANKÄYTÖN SEURANTA
RAKENTAMI
NEN

KÄYTTÖ

YLLÄPITO

Rakennusvalvonta - RAKENNUSTIEDOT
Osoitejärjestelmän ylläpito - OSOITTEET

Paikkatietovarannon ylläpito - KAAVAN POHJAKARTTA  KAUPUNKIMALLI

Kuntien prosesseista avattavat KuntaGML-rajapinnat ( määrittelyt ja toteutukset tehty KuntaGML ja
KRYSP – sekä KTP2020 - hankkeissa 2001-2018))

http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx
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Asemakaavatiedot
Yleiskaavatiedot
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
Kiinteistötoimitukset
Infraomaisuus, kadut ja yleiset alueet

KuntaTietoPalvelu(KTP) - palvelukonsepti
Kuntien
toimintapro
sessit
Kunnan
julkaisu
palvelu

”Kunta järjestää julkaisupalvelun itse,
yhdessä toisten kuntien kanssa tai
yhteistyöyrityksen järjestämänä ”
” Käyttöönottovaiheen jälkeen
kaikki kunnat mukana Palvelussa
(tavoitteena 2020)”

Välityspalveluita
Yrityksille, valtion- ja
maakunnan hallintoon

EU/Inspire- direktiivin
kunnilta edellyttämät
julkaisupalvelut
Verottajalle:
- kiinteistöverotietoja

Kuntien
toimintapro
sessit
Kunnan
julkaisu
palvelu

KuntaTietoPalvelu (KTP)
Kaupalliset
vakiopalvelut yrityksille
ja kolmannelle sektorille
OGC WMS/WFS

Liikennevirastolle
(DIGIROAD) :
- liikenneinfran
tietoja
Hätäkeskuslaitokselle:
- osoitetietoja

Asiakkaan
räätälöimä oma
palvelu
(tiedostolataus
tai rajapinta)

KuntaTietoPalvelusta saatavat hyödyt kunnalle
• Kunnan tiedonvälityksen tehostaminen, henkilötyö minimiin
• Tietopalvelutulot kuntien tietojen käytöstä ohjataan kunnille
• Kuntien Inspire – direktiivin velvoitteiden hoitaminen
KuntaTietoPalvelusta
• Kiinteistöverotuksen veropohja: rakennus- ja kaavatiedot
verottajalle
• Hätäkeskuslaitoksen tarvitsema osoitetieto jatkuvasti
ajantasaisena
• Tilastokeskuksen tarvitsemat ajantasaiset rakennus- ja
kaavatiedot
• SYKElle kaavoituksen seurantatiedot asemakaavoitusprosessin eri
vaiheista
• Maakunnat yhteistyö

KuntaGML/KuntaTietoPalvelu- kuntien
yhteinen ekosysteemi/alusta (2001->)
• Kunnat Suomen Kuntaliitto ry:n jäseniä
• Suomen Kuntaliitto ry koordinoi
• Kunnat ja Kuntaliitto omistavat yhdessä. Kunnat liittyessään hyväksyvät
yhteiset pelisäännöt alustalla
• KuntaGML – tietomallit on sovittu yhdessä kuntien ja kuntien
järjestelmätoimittajien kanssa
• Kuntien sähköiset asiointipalvelut tukeutuvat KuntaGML- rajapintoihin
• Yhteinen julkaisupalvelu (KuntaTietoPalvelu)
• KuntaGML(CityGML) - tietomalleja pidetään jatkuvasti yllä
• Ekosysteemi rahoitetaan erillisrahoituksella ja/tai julkaisupalvelun
palvelumaksuilla

KuntaTietoPalvelu kuntien
yhteisenä julkaisupalveluna
• Kuntaliitto ja kunnat yhdessä omistavat Palvelukonseptin ja teknisen
toteutuksen
• Palvelun järjestämisestä vastaa Suomen Kuntaliitto ry
• Palvelu on voittoa tuottamaton kuntien yhteinen viranomaistoimintaa
tukeva palvelu osana kansallista tietopalveluinfraa
• Palvelu toteuttaa GDPR:n (EU:n tietosuoja-asetus) kunnille asettamat
vaatimukset hallitusta (henkilö)tiedonluovutuksesta
• Palvelun kehittäminen rahoitetaan Kuntasäätiön myöntämällä tuella
• Palvelun ylläpito ja käyttö rahoitetaan ensisijaisesti palvelumaksuilla
• Muu osa kerättävistä palvelumaksuista(irrotuskustannus), tavoitteena
ainakin 70 %, tuloutetaan kuntien kustannusten kattamiseksi vuosittain

KuntaTietoPalvelun käyttäjät/asiakkaat
• Yksityishenkilöt – ”talonkirjat” ja maankäytön seuranta
• Yritykset – erityisesti kiinteistö – ja rakennusala
• Jälleenmyyjät – kiinteistö- ja rakennusalaan liittyvä toiminta
• Muu julkishallinto: lakisääteiset viranomaistehtävät

KuntaTietoPalvelu/KuntaGML- ekosysteemi
käyttö 2018
• Kuntien rakennetun ympäristön prosessien KuntaGML/(CityGML)rajapinnat
• Kunnan sähköiset asiointipalvelut (noin 250 kuntaa)
• Kuntien yhteinen tiedonvälitys - KuntaTietoPalvelu
• Tavoitteena noin 235 kuntaa tämän vuoden lopussa
• Kaikki kunnat mukana 2020

Markkinointi kuntatasolla: ”KuntaTietoPalvelu on avattu - rakennetun
ympäristön tiedoista elinvoimaa paikallistasolle kuntiin”
• KuntaTietoPalvelu on aikakone…tietopörssi…EU:n tietosuoja-asetus
(GDPR)…ajantasaiset osoitteet ja maankäytön tiedot kansalaisen
käyttöön mobiilipalveluna suoraan kunnista…koneluettavaa tietoa
tekoälysovelluksiin…kuntien Inspire-direktiivin vastuut hoidetaan
yhdessä…kuntien rakennetun ympäristön tieto-omaisuuden
hallintapalvelu...tietopalvelutulot ohjataan kunnille….
• Digitaalinen yhteiskunta ja kestävä kuntatalous edellyttävät, että
kunnat hoitavat tieto-omaisuuttaan huolellisesti ja kanavoivat sen
kaupallisen arvon kuntien ja kuntalaisten yhteiseksi hyväksi.
KuntaTietoPalvelu on avattu (www.kuntatietopalvelu.fi) tätä
tarkoitusta varten.

Markkinointi kuntatasolla: ”Yrityksille lisää toimintamahdollisuuksia
paikallisessa taloudessa - lisää elinvoimaa kuntaan pienin askelin”
• Paikallisilla yritykset ovat voimavara täydentämässä kuntien oman
henkilöstön resursseja tietovarantojen ylläpidossa. Yritykset voivat
ideoida ja tuottaa kuntien tarjoamaan tietovirtaan tukeutuen
paikallisia lisäarvopalveluita. Elinvoimaa ja paikallista työtä!

Tieto on rahaa digitaalisessa yhteiskunnassa - kuntien tulee valvoa etujaan ja
tieto-omaisuuttaan

• Keskustelu tietopolitiikasta on ajankohtaista. Kenelle kuuluu
julkishallinnon hallinnassaan olevan tiedon taloudellinen arvo?
• Aalto yliopiston alustatalouteen erikoistunut professori Timo Seppälä
korosti Kuntien Paikkatietoseminaarissa (14.2.2018) julkishallinnon
tiedon hallinnan merkitystä haltijalle kuuluvana omaisuuseränä. Tieto
on rahaa digitaalisessa yhteiskunnassa. Tietoa on verrattu myös
raakaöljyyn. Rakennetun ympäristön ”rahapaja ja öljylähteet” ovat
kunnissa. Kuntien tieto-omaisuudesta on pidettävä hyvä huoli.
Kuntien hallittu tieto-omaisuus tukee paikallista elinvoimaa. Kuntien
kustannuksellaan tuottaman ja hallitseman tieto-omaisuuden arvo
kuuluu kunnille ja kuntalaisille.

Keskustelu ja valmistelu kansallisesta digitaalisen yhteiskunnan tietopolitiikasta
on kunnille tärkeä edunvalvontafoorumi.

• Pääministeri Juha Sipilä esitti Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen
(Tieken) järjestämässä tekoälytentissä (15.2.2018), että tekoälyn
käyttöönoton seurauksena ehtyviä verotuloja voitaisiin kompensoida
myymällä markkinoille yhteiskunnan omistamia ja hallitsemia tietoja.
Rakennetun ympäristön tietovarannot ovat merkittäviltä osin kuntien
tuottamia ja hallitsemia yhteiskunnan tietovarantoja.

Kuntien tieto-omaisuutta koskeva
ajankohtainen edunvalvontatavoite
• rakennetun ympäristön tietovarantojen omistus/hallinta säilyy
kunnissa ja sen taloudellinen arvo ohjautuu kuntiin niiden
kustannusten kattamiseksi

Kuntien tieto-omaisuuden edunvalvonta-areenat
nyt – vaikuttaminen poliittiseen valmisteluun ja
päätöksentekoon
• Lainsäädännön valmistelu
• Paikkatietopoliittinen selonteko
• Tietopolitiikkaa koskeva säädösvalmistelu eri yhteyksissä
• MRL-uudistusta koskeva valmistelu

• PTA-kärkihanke
• Kunnat ja yritykset <-> valtionhallinto – roolit ja työnjako ?
• EI kuntien tiedoista valtionhallintoon perustettaville kopiorekistereille

• Yhteistyö ministeriöiden kanssa ?
• Seuraavan hallitusohjelman valmistelu ?
• Vaikuttaminen kunnista suoraan valtakunnan tason politiikantekoon ?

KuntaTietoPalvelun liikevaihtotavoite vuonna
2020 ?
• Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) (Kunnat ja MML) liikevaihto nyt noin
13 Milj. € vuodessa
-> samalle asiakaskunnalle KuntaTietoPalvelu (KTP) tarjoaa ajantasaista
tietoa:
- kiinteistöihin liittyvä koneluettava asemakaavatieto, rakennus- ja
huoneistotieto, rakennusluvat , muut maankäytön päätöstiedot
-> KTP:n liikevaihtotavoite x ?

KuntaTietoPalvelu välittää kuntien prosesseista
rakennetun ympäristön ajantasaisen tiedon
suoraan käyttäjille
• Kuntasäätiön päätti marraskuussa 2016 rahoittaa
KuntaTietoPalvelun toteuttamisen ja perustamisen.
• Tavoitteena on, että kaikki kunnat ovat mukana palvelussa vuonna
2020. Palvelu julkaisee kuntien tuottamat tiedot ajantasaisena
suoraan kuntien prosesseista.
• Palvelu varmistaa ajantasaisen rakennetun ympäristön tiedon
jatkuvan saatavuuden.
• Kunnat julkaisevat tietonsa itse, kuntayhteistyönä tai
konsulttipalveluja käyttäen.

KuntaTietoPalvelun ohjaus ja avaaminen
• KTP-kuntatyöryhmä valmistelevana elimenä (H:ki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,
Nurmijärvi, Porvoo, Salo, Turku, Oulu, Kokkola, Seinäjoki, JKL, Lahti, Kouvola,
Kuopio)
• KTP-kuntakokous (KR kunnat 74 kuntaa)päättävänä elimenä, seuraava kokous 9.5
klo 13
• Palvelun avattu verkkoon www.kuntatietopalvelu.fi

KuntaTietoPalvelun toimintaympäristö
perustamisvaiheessa
•
•
•
•
•
•
•

Omistajaohjaus: Kiinteistörekisteriä pitävät kunnat (74) ja Kuntaliitto
Tietotekninen palveluympäristö/FCG ja DataCenter Finland Oy
Rajapintojen seurantapalvelu/ Spatineo Oy
Kauppapaikka toteutus ja hosting/Vaimo Oy
Maksupalvelu toteutus ja hosting/Maksuturva Oy
WMTS-toteutus /Gispo Oy
Operointi, markkinointi, taloushallinto/ KuntaliittoPalvelut Oy ja FCG

KTP 2020 - hanke
Yhteenveto rahoituksen kohdentamisesta

Kuntatuki&pilotit
39%
Verkkokauppa
24%
Rajapintapalvelut
20%
Tietopalvelut
6%
Operointi ja
tukipalvelut
8%
Hallinto, markkinointi 3%
Yhteensä
100 %

