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Maanmittauslaitoksen esittely



Toimimme 
valtakunnallisesti
• Toimimme 37 paikkakunnalla 

Maarianhaminasta Ivaloon.

• Aluerajat poistuivat

2014 eikä

maanmittaustoimistoja

enää ole.



Yhteiskuntavastuu: MML:n 
rahavirrat

Maanmittauslaitoksen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri 

sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Yllä olevassa kaaviossa on 

kuvattu Maanmittauslaitoksen ja keskeisten toimijoiden väliset 

rahavirrat.



Hallinnon järjestelmät 
johtamisen tukena



Kieku 
Maanmittauslaitoksessa

Helpottaa muutosta

+ Oma työajankirjausjärjestelmä 
Turre, joka on otettu käyttöön jo 
1.1.2015

+ Valtakunnallinen organisaatio

+ Keskitetyt henkilöstö- ja 
talouspalvelut

+ Ammattimainen esimiesrooli

Haasteita

 Käyttöönotto 1.4.2015 – kesken 

toimintavuotta

 Iso muutos kahden 

organisaatiouudistuksen perään

 Tutkimus- ja 

palvelukeskustoiminnan 

sovittaminen Kiekuun

Haasteisiin varaudutaan

• Esimiehet muutosagentteja

• Ammattikäyttäjät 

lähitukihenkilöitä

• Kieku-klinikka huhtikuussa 2015



Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä 
(JOHI) johtamisen tukena

• Tilaaja-tuottajamallista yhteistyön kulttuuriin

• Tulosyksikkötasosta laitostasolle

• Prosessin keventäminen

• Organisaatiorakenteiden uudistaminen

• Tutkimus- ja palvelukeskustoiminnan huomioiminen

• Ajantasaisuus

• Ylläpidon keventäminen

• Tekninen uudistaminen

• Käyttäjäystävällisyys



Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän 
toteutuksesta

• Toteutuspohjana Cognos TM1

• Valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin

• Toteuttajaksi valittiin Solita Oy

• Aikataulu ja toteutustapa



Vaikuttava ja tuloksellinen 
toiminta käytännössä



Toiminnallinen tuloksellisuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

A7. Kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot  

ovat valtakunnallisesti kattavia, 

ajantasaisia, tehokkaasti ylläpidettyjä ja 

riittävän laadukkaita ja tietopalvelua 

tuotetaan tehokkailla  ja standardien 

mukaisilla palveluilla.

B1. Hallinto on avoin, palveleva, 

tehokas ja verkostoitunut 

Voimavarojen hallinta

A1. Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät turvaavat 

osaltaan yksityisen maanomistuksen ja 

kansallisen luototus- ja vakuusjärjestelmän 

toimivuuden 

A2. Ylläpidetään lainhuuto- ja 

kiinnitysrekisteriin kirjattujen 

tietojen korkeaa luotettavuutta ja 

hyvää palvelutasoa 

A8. Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä 

organisaatioilla on käytössään 

tukipalveluita, jotka edistävät 

paikkatiedon tehokasta yhteiskäyttöä ja 

kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin 

kehittymistä.

B4. Valtion  ja hallinnonalan 

konsernipalveluja hyödynnetään 

täysimääräisesti. 

C1. Tehtävät ja toiminta on 

sopeutettu 

määrärahakehysten 

puitteisiin

C3. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin

A9. Tilusjärjestely  on toimiva, hallittu 

ja hyväksytty kiinteistörakenteen 

kehittämisen väline, jota käytetään 

tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että 

toiminnalla  saavutetaan hyvä  

vaikuttavuus.

A6. Kiinteistötoimituksilla  turvataan 

selkeä ja luotettava kiinteistöjärjestelmä

A3. Tietovarantoja on avattu 

uudelleenkäytettävässä muodossa 

tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa 

hyödynnettäväksi 

B5. Kokonaisarkkitehtuuri on suunniteltu ja kuvattu, sitä 

ylläpidetään ja sen mukaisia yhteentoimivuuden kuvauksia 

ja määrityksiä noudatetaan.

C4. EU- ja muu ulkopuolinen rahoitus on 

tehokkaasti hyödynnetty

A4. Luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle 

liiketoiminnalle ja taloudelliselle kasvulle

C2. Toiminta on järjestetty tehokkaasti: tehtävien 

järjestämistä, toimintatapoja ja 

toimipaikkaverkkoa kehitetään viraston 

tuottavuuden parantamiseksi. Hallinnon 

rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista 

B3. Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut/ratkaisut ovat 

yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä 

valtionhallinnon linjausten mukaisia

A5. Edistetään kansalaisten ja 

sidosryhmien tiedonsaantia ja 

vaikutusmahdollisuuksia 

B2. Tutkimusta ja kehittämistä 

kohdennetaan yhteiskunnan ja 

päätöksenteon tarpeita laajasti 

vastaaviin tutkimusohjelmiin ja -

hankkeisiin sekä kansallisen 

innovaatiojärjestelmän 

vahvistamiseen.  

Monivuotinen tulossopimus 2015-2019



Johtamisen tuki suunnittelussa

• Asiakastarpeiden tunnistaminen

• Tuotantomäärät

• Palkkabudjetti

• Resurssisuunnittelu

• Rahoitus ja talousarvio

• Kannattavuus ja tuloslaskelma

• Tunnusluvut

• Projektisalkku

-> Raportointi osana suunnittelumallia (reaaliaikaisesti)



Johtamisen tuki seurannassa

• Ydinprosessien raportit

• Määrärahaseuranta

• Työajat

• Projektiraportit

• Asiakasraportit

• Suoritteiden hinnoittelu ja kustannusvastaavuuden 

seuranta



Johtamisella tuloksiin

• Läpimenoaikojen pienentäminen: lohkomisten 

käsittelyaika 5,1 kk

• Toiminnan kannattavuus: toimitustuotannon 

kustannusvastaavuus 101%

• Tuottavuuden parantaminen: kokonaistuottavuuden 

kasvu yli 5 %

• Toiminnan sopeuttaminen: hallittu 

siirtomäärärahakannan muutos



Lisätietoja

www.maanmittauslaitos.fi

matti.hyytinen@maanmittauslaitos.fi
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