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•Alueellinen demokratia,  
osallistuminen ja  
vaikuttaminen 
•Integroidut sosiaali- ja  
terveyspalvelut 
• Palo- ja pelastustoimi 
•Muut mahdolliset  
tehtävät? 
•Maakuntaliittojen ja  
valtion aluehallinnon  
rooli? 

2 
Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, 

hyvinvoivat kuntalaiset 

• Jne
. 

• Aluehallintovirastot 



Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 

3 
Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat 

kuntalaiset 

•varhaiskasvatus 
•esiopetus,  
perusopetus,  
lisäopetus, aamu- 
ja  
iltapäivätoiminta 
• lukiokoulutus 
•ammatillinen 
koulutus,  
ammatillinen aikuis-  
koulutus 
•vapaa 
sivistystyö,  
yleinen  
kulttuuritoiminta,  
teatterit,  
orkesterit, museot 
• liikunta, nuoriso 
•kirjasto- 
ja  
tietopalvelu 



Uusi kunta – vastuut ja talous 

• Koulu- ja sivistyspalvelut 

• Maankäyttö , asuminen ja rakentaminen 

• Infraomaisuus- ja kuntatekniikka 

• Elinvoimapalvelut 

• Kunnan taloudellinen liikkumavara puolittuu 

• Kunnissa tarvitaan tehokasta toimintaa ja 
omaisuudenhallintaa 
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Kuntien rooli rakennetun ympäristön 
toteuttamisessa 

• Maan kiinteistövarallisuudesta 80-90 % on kuntien 
asemakaava-alueilla 

• Kiinteistörekisterin pito 74 kaupunkien asemakaava-
alueilla, näissä yhteensä yli 4 miljoonaa asukasta 

• Rakennetun ympäristön keskeinen tiedot syntyvät ja 
ylläpidetään kuntien toiminta- ja palveluprosesseissa 
– Rakennustiedot, osoitteet, asemakaavat, yleiskaavat, 

kaavan pohjakartat 
– Kuntien 2 d-tietovarantoa ollaan nostamassa 3d- 

kaupunkimalleiksi 

• KuntaTietoPalvelu on kuntien yhteinen infrastruktuuri, 
joka välittää ajantasaista tietoa käyttäjille suoraan 
kuntien toimintaprosesseista 



YLEISKAAVA  ASEMA-
KAAVA  

TONTTI-
JAOT 

Kiinteistön-
muodostus 

Rakennusvalvonta - RAKENNUSTIEDOT 

Yleiset alueet ja  
kuntatekniikka 
- suunnittelu, 

toteuttaminen, 
kunnossa - ja 

ylläpito 

Tontin- 
luovutus 

Osoitejärjestelmän ylläpito - OSOITTEET 

Maapolitiikka - maanhankinta ja kaavan toteuttamisen varmistaminen 

Paikkatietovarannon ylläpito  - KAAVAN POHJAKARTTA   KAUPUNKIMALLI 

Rakennetun ympäristön ja maankäytön prosessit kunnissa 
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STJ 
DIGI 

ROAD 
VTJ UKTJ 

Tiedonsiirron rajapinta 

Kuntien Paikkatietopalvelukonsepti 2/2001- 

Valtion keskuhallinto ja alueelliset viranomaiset 
Yksityinen sektori& 

Lisäarvopalvelut 

Kuntien rekisterit ja 

tietokannat 

Kuntien tietohallinto & Suunnittelu & Hallinto& Päätöksenteko &Rakentaminen& Palvelut 

Osoite- 

tiedot 

Johto-  

tiedot 
Maasto- 

tiedot 

Kiinteistö- 

rekisterin tiedot 

Rakennus- 

tiedot 

Maankäytön  

suunnittelu- 

tiedot 



Kunnan teknisen ja ympäristötoimen 
sähköiset palvelut – toimintamalli 2001 

  

Kunnan  
Peruspalveluprosessit, 
Joita tuetaan suljetuilla 
tietojärjestelmillä 

Asemakaavoitus 
Opaskartta 
Osoitteet 

Kantakartta Ympäristön 
suojelu 

Rakennus- 
valvonta 

Rajapinta = 
AVAIN MUSTAAN 
LAATIKKOON  
= avoin pääsy 
suljetun prosessin  
tuottamiin tietoihin 

RAJAPINTA = 
AVAIN 
 

RAJAPINTA = 
AVAIN 
 

RAJAPINTA = 
AVAIN 
 

SÄHKÖISET 

PALVELUT 
- Luvat 

- Hakemukset 
- Palautteenanto 

- …. 

Kunta voi 
KILPAILUTTAA 
Sähköiset 
Palvelutoteutukset,  
Jotka tukeutuvat 
rajapintoihin 

SÄHKÖISET 

PALVELUT 
- Luvat 

- Hakemukset 
- Palautteenanto 

- …. 

SÄHKÖISET 
PALVELUT 

- Luvat 
- Hakemukset 

- Palautteenanto 

- …. 

KUNTIEN 
RAJAPINNAT 

KOKOAVA 
TIETOPALVELU 

Muun julkishallinnon ja yritysten 
Tietojärjestelmien käyttöön 

Kunnan sähköisten palvelujen asiointialusta 

ASIANHALLINTA 
DOKUMENTTIEN 

HALLINTA 

ARKISTOJEN 
HALLINTA 

KANSALLISET 
JULKISHALLINNON 

TUKIPALVELUT (mm. KATSO) 
- Tunnistautuminen 

- Käyttöoikeuksien hallinta 
- Maksaminen 

- … 
 

ASIAKKUUDEN 
HALLINTA 

Kuntaliitto/ 
JHS 

Suositukset 
 

- 2008-> 



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.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu 
 

 

KTP 

”Resepti-
kone” Tee  
LATAUS-

linkki 

EXCEL 
CSV, 

geojson, 
shape, … 

GML-rajapinta 

” VUOSI X 
TANKKI” 

” VARA-
TANKKI” 

http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu
https://kuntatietopalvelu.fi/#home
https://kuntatietopalvelu.fi/#home


Kolmiulotteinen kaupunkimalli (KM3D) 

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

Kuntien, Kuntaliiton, yritysten, YM:n  yhteisrahoituksella laadittu ohjeistus: 

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


 
 

Prosessien verkosto – toimintamalli (8/2015) 
 

”Alkuperäinen tuottaja  julkaisee tietonsa  rajapintapalveluna –  
tarvitsija noutaa käyttöönsä ajantasaiset tiedot” 

PROSESSI 
+ 

RAJAPINTA 

PROSESSI 
+ 

RAJAPINTA 

PROSESSI 
+ 

RAJAPINTA 

PROSESSI 
+ 

RAJAPINTA 

PROSESSI 
+ 

RAJAPINTA 



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 

 

 



Kuntien prosesseista avattavat rajapinnat ( määrittelyt ja toteutukset tehty 
KuntaGML ja KRYSP – hankkeissa 2001-2015)) 

 

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

 
 

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


KuntaTietoPalvelu välittää kuntien prosesseista 
ajantasaisen tiedon suoraan käyttäjille  

• Kuntasäätiön päätti lokakuussa 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 tiedon jatkuvan saatavuuden 
kunnista sekä tarjoaa muutostietopalvelun.  

• Kunnat julkaisevat tietonsa itse, kuntayhteistyönä 
tai konsulttipalveluja käyttäen.  
 



KUNTATIETOPALVELU ON OSA KUNTIEN 
TOIMINTAPROSESSIA: 

TIETOA JULKAISTAAN SEKÄ PROSESSIN 
LOPPUTULOKSISTA ETTÄ PROSESSIN 

VÄLIVAIHEISTA KUTEN ASEMAKAAVOITUS- JA 
RAKENNUSLUPAPROSESSEISTA 



KuntaTietoPalvelusta saatavat hyödyt 
kunnalle 

• Kuntien Inspire 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 
• Palvelunmaksut kunnan tieto-omaisuuden käytöstä 

kunnalle, ei valtion liikelaitoksille 
• Kunnan tiedonvälityksen tehostaminen, käsityöt minimiin 



Ajantasainen tieto käyttöön suoraan kuntien 
perusjärjestelmistä Kunnat rakentavat yhteisen tietopalvelun 

Kuntaliiton tiedote 12/2016 
 

• ”Kuntien on nyt tärkeätä avata ajantasaisten 
osoite- ja rakennustietojen, asemakaavojen 
sekä yleiskaavojen rajapinnat kuntien 
prosesseista KuntaTietoPalveluun. Oleellista 
on varmistaa tietojen ylläpitoprosessit 
kunnissa, jotta palvelu on jatkuvasti ajan 
tasalla, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö 
Matti Holopainen. ” 



Kunnan tehtävät ja vastuut 
KuntaTietoPalvelussa 

• Kuntien tulee avata tietopalvelurajapinnat 
yhteistyössä oman järjestelmätoimittajan 
kanssa, yhteistyössä naapurikunnan kanssa tai 
käyttäen konsulttipalveluita 

• Kuntien tulee Palvelussa ilmoittaa 
rajapintapalvelujen osoitteet, palveluhinnat ja 
yhteyshenkilöt 

• Kuntien tulee rajapintapalveluiden avaamisen 
jälkeen tehostaa ko. toimintaprosesseja laadun 
varmistamiseksi 

 

 



Kuntien Inspire - direktiivin mukaiset 
vastuut 

Aineistot 
Kunnat ovat velvoitettuja toteuttamaan Inspire-direktiivin velvoitteet 
seuraavien aineistojen osalta: 
• Osoitteet 11/2017 
• Kiinteistörekisteri (yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa) 11/2017 
• Ajantasa-asemakaava 10/2020  
• Yleiskaava 10/2020 
• Rakennukset 10/2020 
• Rakennuskiellot 10/2020 
• Suunnittelutarvealueet 10/2020 
• Ilmanlaadun mittauspisteet 10/2020 
 
Vaatimukset koskevat ainoastaan sähköisessä muodossa olevia, kunnan 
ylläpitämiä paikkatietoaineistoja, jotka ovat jo olemassa. Uusien 
paikkatietojen keräämistä ei siis edellytetä. 



Rakennusvalvontaprosessin 
kattavuuden tehostaminen 

• Kunta edellyttää, että myös 
ilmoitusmenettelyllä rakennettaessa 
ilmoitetaan rakennuksen valmistumisesta 

• Mikäli ne ovat kiinteistöverotuksen kohteena, 
ne käydään mittaamassa tarvittaessa ja kohteen 
tiedot viedään kunnan 
rakennusvalvontajärjestelmään. 

• 15m2 > ? Kiinteistöverolain tarkistus meneillään 

 



Kunnan osoitejärjestelmän 
kattavuuden ja laadun varmistaminen 
• Kunnan tulee varmistaa, että osoitejärjestelmä on 

kattava myös haja-asutusalueiden osalta 
• Kaavoista aiheutuvat katujen epäjatkuvuudet 

tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista 
• Katunimistön päällekkäisyydet tulee poistaa 
• Kaikkien rakennusten, porraskäytävien ja 

huoneistojen osoitteet tulee päivittää kunnan 
rekisteriin rakennusvalvontajärjestelmässä 

• Jokaisen rakennuksen osoitteeseen liitetään 
liityntäpiste/viiva ajoväylälle/kohteeseen  



Asema- ja yleiskaavojen laatiminen ja 
tilaaminen rakenteellisessa muodossa 

• Kunnan tulee laatia yleis- ja asemakaavat 
koneluettavassa muodossa KuntaGML- 
määrittelyä noudattaen 

• Jos kunta tilaa kaavat, ne tulee edellyttää 
laadittavaksi KuntaGML-määrittelyjä 
noudattaen 



KUNTATIETOPALVELU 
2020 HANKE-  

TAVOITTEENA, ETTÄ KAIKKI KUNNAT 
JULKAISEVAT 

KONELUETTAVANA: 
- OSOITTEET 

- RAKENNUSTIEDOT 
- ASEMAKAAVAT 
- YLEISKAAVAT 

- KAAVAN POHJAKARTAT 
- KAUPUNKIMALLITIETOJA 



KUNTATIETOPALVELUSSA NYT: 
 ” 109 KUNTAA RASTERI 

AJANTASA-ASEMAKAAVOJA, 
RAKENETEELLISTA TIETOA  

28 KUNTAA/KAUPUNGISTA (n. 
2,5 MILJOONAA ASUKASTA)” 



AJANTASA-ASEMAKAAVA 
RASTERIKUVANA 



YLEISKAAVA 
RASTERIKUVANA 



KÄYTTÖÖNOTETTAVISSA NYT 
KAAVAN POHJAKARTTA, 

RAKENNUSTIEDOT, OSOITTEET, 
ASEMAKAAVAT, KAAVAYKSIKÖT, 

POIKKEAMAISASIAT, 
SUUNNITTELUTARVEASIAT, … 

TULOSSA: 
YLEISKAAVAT, 

KAUPUNKIMALLIT 

RAKENTEELLISTA, 
KONELUETTAVAA 

TIETOA 
(WFS) 



OSOITETIETO: 
RAKENNUSTEN JA MUIDEN 

KOHTEIDEN OSOITTEET 



ASEMAKAAVAT 



KAAVAYKSIKÖT 



RAKENNUSTIEDOT 



RAKENNUSVALVONTA-ASIA 



KUNTIEN KUNTAGML- 
TIETOINFRASTRUKTUURI 

AJANTASAINEN 
HALLITTU 

KONELUETTAVA 
TIETOVIRTA 

KUNTIEN  
PROSESSEISTA JA  

TIETOVARANNOSTA: 
KAUPUNKIMALLIT 
- KUNTAINFRA 

- KAAVAT 
- OSOITTEET 

- RAKENNUKSET 
- HANKKEET 

- PROSESSITIETO 

 

PUSKURI/ 
TANKKI 

- Yksilöivä 
id 

- Ajantasai-
nen tieto 

- Muutos-
tieto 

- Historia-
poikki-

leikkauk-
set 
 

KUNNAT 

K 
A 
U 
P 
U 
N 
K 
M 
A 
L 
L 
I 
T 

KMTK 

MAP-
GETS 

UNITY 

PALVELU 
ALUSTAT 

KUNTIEN 
PROSESSIT JA 
TIETOVARANNOT 

WEBMAP 

LOPPU- 
KÄYTTÄJÄN 
PALVELUT 

HÄKE 

SYKE 

VERO-
HALLINTO 

INSPIRE 

LOD2 
PERUS-
KARTTA 

… 

T 
I 
E 
T 
O 
V 
R 
A 
N 
T 
O 

KUNTATIETOPALVELU 
WFS & WMS 
PALVELUT 

MK-
PÄÄTÖS-
TIETOPAL

VELU 



KuntaTietoPalvelu(KTP)  - palvelukonsepti 
Kuntien 

toimintapro
sessit 

Kunnan 
julkaisu 
palvelu 

KuntaTietoPalvelu (KTP) Välityspalveluita 
Yrityksille, valtion-  ja 

maakunnan hallintoon Kaupalliset 
vakiopalvelut  yrityksille  
ja kolmannelle sektorille 

OGC WMS/WFS 

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)” 

Hätäkes-
kuslaitokselle: 
- osoitetietoja 

Verottajalle: 
- kiinteistöverotietoja 

EU/Inspire- direktiivin 
kunnilta edellyttämät 

julkaisupalvelut 

Liikennevirastolle 
(DIGIROAD) : 

- liikenneinfran 
tietoja 

Asiakkaan 
räätälöimä oma 

palvelu 
(tiedostolataus 

tai rajapinta) 



KuntaTietoPalvelu välittää kuntien prosesseista 
ajantasaisen tiedon suoraan käyttäjille - 

palvelusuunnitelma  

• Versio 1.0  ”Reseptikone” 4-5/2017 

https://api.kuntatietopalvelu.fi/recipe/ 

• Versio 2.0  ” Tankki ja muutostietopalvelu” 5-6/2017 

• Versio 3.0  ” Inspire:  osoitetietopalvelu” 6/2017 

• Versio x.0 ” Inspire:  rakennus- ja 
asemakaavatietopalvelut”  x/2017 

https://api.kuntatietopalvelu.fi/recipe/
https://api.kuntatietopalvelu.fi/recipe/

