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30 minuuttia digiä ja MRLää 

Hämmästellään ilmiötä – what’s happening out there? 
Mikä muuttuu ja mikä ei 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ainakin yksin digitaalisin silmälasein 
 
 
 
 



Digilasit päähän  
– miltä oma maailma 
näyttää diginäkökulmasta? 

• Oletko käyttänyt jotain digitaalista palvelua? 
 

• Miten se sujui, olitko tyytyväinen? 
 

 



Digitalisaatio – mitä se on? 
 

 
”Digitalisaatio on toimintatapojen 
uudistamista, sisäisten prosessien 
digitalisointia ja palveluiden sähköistämistä.” 
Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT –
osaston nettisivut 2015  

Luolamies-kuvakaappaus: Blogi: Posted by Justin Wampach on Mon, Mar 03, 2014 @ 10:52 AM , http://blogs.call-scheduler.com/justins_blog/bid/70232/No-Thanks-I-m-Too-Busy-to-Automate-On-Call 

Digitalisaatio tai digitalisoituminen 
 tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan  
yleistymistä arkielämän toiminnoissa  
(Wikipedia) 

http://blogs.call-scheduler.com/justins_blog/author/justin-wampach


Digilasit päähän  
– miltä oma maailma 
näyttää diginäkökulmasta? 

• Mitä tavoitetta sinä haluaisit, että digillä edistetään?  
 
 



Asiakaslähtöisyys – elämänpolut ja ennakointi 

Video: https://suomidigi.fi/puheenvuoro/ 
 
 

Kuvakaappaus: https://suomidigi.fi/digitalisaatio/, 2018 

https://suomidigi.fi/puheenvuoro/
https://suomidigi.fi/digitalisaatio/
https://suomidigi.fi/digitalisaatio/


Mikä muuttuu? 

MIKÄ MUUTTUU MIKÄ EI MUUTU 

Asiakas keskiössä – palvelumuotoilu tai 
muu tapa selvittää asiakkaan näkökulma 
otettava haltuun 

Työntekijä katsoo asioita omasta 
näkökulmastaan ja tekee työtä 
”tilauksesta” 

Dataa tulee saataville valtavasti Hankitaan dataa, jota ei käytetä ollenkaan 
tai jota käytetään virheellisesti 

Tiedon hankinnassa ja jakelussa otetaan 
käyttöön tekoälyä yhä enemmän, tietoa 
käytetään niin monipuolisesti, kuin 
osataan (keksijäfiilis) 

Jonkun pitää miettiä, mikä on tavoite / 
ongelma, mitä tietoa on, miten sitä 
käytetään ja analysoidaan, miten tuloksia 
hyödynnetään 

Todellisuuden ”virallinen” kuvaus ja 
seuranta perustuu tekoälyyn ja 
massadataan 

Seuranta pitää suunnitella, organisoida ja 
resursoida ja tieto pitää viedä 
kehittämisen tueksi 

Tekoäly saa meidät näkemään 
ajatteluvirheitämme ja osaa tehdä ihmistä 
virheettömämmin joitain asioita 

Ihminen on edelleen kokonaisvaltainen 
tiedon tuottaja ja tarvitsija, joka reagoi ja 
priorisoi tekemistään muuttuvassa 
maailmassa 

Saamme uusia välineitä ymmärtää 
monimutkaisia vaikutusketjuja 

Yhteiskunnan monitahoiset 
hyvinvointitavoitteet 
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Esineiden 
internet 

Keinotodellisuus ja 
simulaatiot 

Avoin ja helposti 
saatavilla oleva tieto 

Tekoäly harkinnan 
tukena 

OmaData, digitaaliset 
palvelut ja näkymät 

Tarvitaan oikeaa 
tietoa 

Tiedettävä tavoitteet  

Tunnettava osallisten 
tarpeet  

Tietoa pitää osata 
hyödyntää oikein 

päätöksissä, toiminnassa ja 
tutkimuksessa  



Mikä muuttuu - selitykset 

MIKÄ MUUTTUU MIKÄ EI MUUTU 

Asiakas keskiössä – palvelumuotoilu tai 
muu tapa selvittää asiakkaan näkökulma 

Työntekijä katsoo asioita omasta 
näkökulmastaan ja tekee työtään hyvin 

Dataa tulee saataville valtavasti Hankitaan dataa, jota ei käytetä ollenkaan 
tai jota käytetään virheellisesti 

Tiedon hankinnassa ja jakelussa otetaan 
käyttöön tekoälyä, tietoa käytetään niin 
monipuolisesti, kuin osataan (keksijäfiilis) 

Jonkun pitää miettiä, mikä on tavoite / 
ongelma, mitä tietoa on, miten sitä 
käytetään ja analysoidaan, miten tuloksia 
hyödynnetään 

Todellisuuden kuvaaminen ja seuranta 
perustuu tekoälyyn ja massadataan 

Seuranta pitää suunnitella, organisoida ja 
resursoida, tieto pitää viedä kehittämisen 
tueksi 

Tekoäly saa meidät näkemään 
ajatteluvirheitämme ja osaa tehdä 
ihmisestä virheettömämmin joitain 
asioita 

Ihminen on edelleen kokonaisvaltainen 
tiedon tuottaja ja tarvitsija, joka reagoi ja 
priorisoi tekemistään muuttuvassa 
maailmassa 

Saamme uusia välineitä ymmärtää 
monimutkaisia vaikutusketjuja 

Yhteiskunnan hyvinvointitavoitteet ovat 
monitahoiset ja monimutkaisia toteuttaa 
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• lain aloitus 
• aineellisoikeudelliset säännökset 
• viranomaiset ja niiden toiminta 
• menettelytavat 
• muutoksenhaku 
• rangaistussäännökset 
• voimaantulo 
• kumoamissäännökset 
• siirtymäsäännökset 

MRL - rakenne 
 

Yleiset säännökset ja Viranomaiset 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maakunnan suunnittelu 
Yleiskaava 
Kuntien yhteinen yleiskaava 
Asemakaava 
Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus 
Merialuesuunnittelu 
Kansalliset kaupunkipuistot 
Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset 
Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset 
Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset 
Tonttijako 
Kadut ja muut yleiset alueet 
Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaaminen 
Maan luovuttaminen ja lunastaminen 
Hulevesiä koskevat erityiset säännökset 
Yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta johtuva korvaus 
Kehittämisalueet 
[Rakentamisen luvut 16-20: määritelmät, edellytykset, luvat ja 
rakennustyö] 
Rakentamiseen liittyvät järjestelyt 
Poikkeaminen 
Pakkokeinot ja seuraamukset 
Muutoksenhaku ja viranomaisen oikaisukehotus 
Erinäisiä säännöksiä 
Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

MRL on pitkä laki ja kunkin asialuvun 
sisällä on prosesseja itse asian 
hallinnolliseen etenemiseen liittyen 

Laissa vajaa 100 prosessia…. 



Yleiset säännökset ja Viranomaiset 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maakunnan suunnittelu 
Yleiskaava 
Kuntien yhteinen yleiskaava 
Asemakaava 
Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus 
Merialuesuunnittelu 
Kansalliset kaupunkipuistot 
Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset 
Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset 
Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset 
Tonttijako 
Kadut ja muut yleiset alueet 
Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien 
kustannusten korvaaminen 
Maan luovuttaminen ja lunastaminen 
Hulevesiä koskevat erityiset säännökset 
Yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta johtuva korvaus 
Kehittämisalueet 
[Rakentamisen luvut 16-20: määritelmät, edellytykset, luvat 
ja rakennustyö] 
Rakentamiseen liittyvät järjestelyt 
Poikkeaminen 
Pakkokeinot ja seuraamukset 
Muutoksenhaku ja viranomaisen oikaisukehotus 
Erinäisiä säännöksiä 
Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

MRL – alueiden käytön 
asiat ja lain rooli 
 

Luodaan yhteinen käsitys 
hyvästä yhdyskunnasta ja 
sen fyysis-toiminnallisesta 

ilmentymästä: 
tulevaisuuden 

suunnitelma (kaava) 

Välineitä suunnitelman 
toteuttamiseen (laki): 

- Vastuunjakoa 
- Velvoitteita 
- Mahdollisuuksia 
- Oikeuksia 
- Etuja 
- ”Siirtoja” 
- Prosesseja 
- Sopimista ja julkista 

valtaa 



Asiakaslähtöisyys  – Asiakas kohtaa prosessit 
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MINÄ 



Kaavaa toteutetaan pitkän ajan kuluessa, maailma muuttuu… 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu – DIGI-silmälasein 

Mitä lailla tavoitellaan? 

Kuka on asiakas?  

Millaisia elämäntapahtumia ?  

Asiakaslähtöisen palvelun visio?  

Mitä tietoa (dataa) on? 

Mitä tietoa tarvitaan? 

Mistä tieto hankitaan?  

Miten tietoa hyödynnetään? 

• Digi haastaa suunnitteluprosessin 
ja vuorovaikutuksen tavat 

• Sähköinen menettely 
• Uusia osallistumisen muotoja? 
• 3-ulotteiset, havainnolliset 

kaavat ? 
• Uusia asiakasprosesseja? 

• Lopputuote on skaalautuva, 
ajantasainen kaava, jota voidaan 
uusia uudessa kaavaprosessissa 

 
• Jatkuvasti päivittyvää tietoa 

kaavoituksen käyttöön 
• Kaavatieto kaikkien käyttöön  
• Suunnittelu- ja seurantatietoa 

käytetään älykkäästi, 
automatisoidusti, avoimesti 

• Kaava on sähköinen älykäs 
tietomalli, joka linkittyy muuhun 
tietoon ja päinvastoin 

? 

? 
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