
Ylijohtajan katsaus Tiken vuoteen 2012 
 
Hallitusohjelman vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma kosketti 
vuonna 2012 Tikeä monin tavoin. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 
syksyllä Tiken ydintoimintojen uudelleenorganisoinnin hallinnonalan 
vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeiksi. 

 
Toinen hankkeista koskee hallinnonalan ICT-palveluja, ja se kulkee työnimellä Elma. 
Toinen hanke on nimeltään Luhti 2015, ja sen tavoitteena on koota hallinnonalan 
luonnonvara- ja ruokatilastot yhteen vuoden 2015 alussa perustettavaan Luonnonva-
rakeskukseen. 
 
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman osana Tike teki oman ydintoimintoanalyy-
sinsä (YTA). Tikeläisten ICT- ja tilasto-osaaminen ilmeni monena luovana ehdotuk-
sena, jotka toteutuessaan kehittävät valtionhallinnon toimintaa. YTA-ehdotuksia ana-
lysoi valtiovarainministeriö, ja niiden joukosta valitaan jatkossa kehitettävät ehdotuk-
set. 
 
Valtiovarainministeriön asettama Tori-hanke kosketti Tikeä osittain. Torin tavoitteena 
on koota valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen 
palvelukeskukseen. Tiken tuottamat ICT-palvelut ovat kuitenkin pääosin hallinnon-
alan toimialariippuvaisia palveluja, joten Tori-hankkeen vaikutukset jäävät Tiken 
osalta pieniksi. 
 
Tike tuotti ICT-palveluja pääasiallisesti Maaseutuvirastolle (Mavi), Elintarviketurvalli-
suusvirasto Eviralle sekä maa- ja metsätalousministeriölle (MMM). Tiken asiakkaita 
olivat myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Metsäntutkimuslaitos 
(Metla) ja Suomen metsäkeskus. Lisäksi Tike tuotti ICT-palveluja sosiaali- ja terveys-
ministeriölle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sekä Turval-
lisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). 
 
Tike tuotti 20 tilastoa, joista 15 kuuluu Suomen viralliseen tilastoon. Tilastojulkistuksia 
oli noin 70. Tiken rooli EU-hintaseurannan toimijana selkiytyi lakiuudistuksen myötä, 
ja Tike käynnisti EU-hintaseurannan tietojärjestelmän uudistamisen. 
 
Tike kehitti tilastoviestintäänsä avaamalla Matilda-maataloustilastopalvelua täydentä-
mään Tilastolaari-palvelun, jonka avulla käyttäjä saa maataloustilastodatasta tarvitse-
miaan tietoja kätevästi räätälöimällä. 
 
Tiken tulostavoiteena olivat myös yhteentoimivat rekisterit ja tietovarannot, jotka ovat 
helppokäyttöisiä, hyvin saatavilla ja joita asiakkaat hyödyntävät liiketoiminnassaan. 
Tietohuoltoa ja tietovarastointia kehitettiin Maatalouslaskennan tietojen dynaamisen 
raportoinnin projektissa, joka saatiin päätökseen vuoden 2012 lopussa. Projektin lop-
putuloksena syntyi mm. Tilastolaari-palvelu, jossa esitellään Tiken tilastotietoja taulu-
koina ja kuvioina. Maatilarekisterin ja puutarhayritysrekisterin uudistaminen ajoittuu 
vuoteen 2013. 
 
Tiken toiminnan menot vuonna 2012 olivat 14 687 000 euroa, toiminnan tuotot  
8 438 000 euroa ja netto 6 249 000 euroa. Henkilöstön lukumäärä Tikessä oli vuoden 
2012 lopussa 205. Henkilötyövuosia tehtiin 198. 
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