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Maanmittauslaitoksen vuosikertomus 
on kertomus voittoisasta vuodesta 
2009. Voitimme laatupalkinnon Suo-
men Laatukeskuksen julkisen sektorin 
ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjas-
sa. Saimme myös EFQM Recognised 
for Excellence 5 stars -tunnustuksen 
pistemäärällä 550–600. Vuoden aikana 
on tullut myös muita tunnustuksia ja 
hyviä sijoituksia. Tapamme tehdä töitä 
on havaittu erinomaiseksi.

Vuosikertomuksen teemana on siis 
laadukasta tietoa maasta. Se on kooste 
laatupalkintohakemuksestamme ja 
laatupalkintokisan arviointiraadilta 
sekä tuomaristolta saamistamme 
arvioinneista. 

Esittelemme kertomuksessa meille 
tärkeät strategiakartan, prosessikaa-
vion ja vuosikellon. Ne määrittelevät 
meidän toimintamme. Toimintaa 

ohjaavat arvomme on havaittu hyviksi 
ja pysyviksi: Kun asiakas on tyytyväi-
nen, niin talous on kunnossa, työ on 
hallinnassa ja henkilöstö voi hyvin. 

Kiinteistöjen kirjaamisasiat ovat 
täydentäneet palveluvalikoimaamme 
vuoden 2010 alusta. Maanmittauslaitos 
on tänään lähes 400 vuoden toiminnan 
jälkeen edelleen arvostettu kiinteistö-
jen ja karttojen asiantuntijavirasto.

Alkusanat
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Vuoden 2009 merkittävimmät 
tapahtumat Maanmittauslaitoksessa 
olivat laatupalkintokilpailun voitto 
sekä kirjaamisasioiden häiriötön 
haltuunotto. Kymmenen vuotta 
jatkunut määrätietoinen työ laadun 
parantamiseksi tuotti tavoitellun 
tuloksen. Ulkopuolinen arviointiryhmä 
teki perusteellisen raportin Maanmit-
tauslaitoksen toiminnasta, joka antaa 
hyvän pohjan toiminnan edelleen 
kehittämiselle. Maanmittauslaitos 
on ylpeä, että arviointi johti myös 
laatupalkintokilpailun voittoon. Tämä 
vuosikertomus on tiivistelmä laatupal-
kintokilpailuhakemuksestamme.

Kirjaamisasioiden siirrossa käräjä-
oikeuksista Maanmittauslaitoksen 
käsiteltäviksi on kysymys merkittäväs-
tä hallinnon tuottavuutta lisäävästä 
uudistuksesta, joka asiakkaan kannalta 
tarkoittaa yhden luukun periaatteen 
toteuttamista: kiinteistöjen muodosta-
minen ja niihin kohdistuvien oikeuk-
sien kirjaaminen on pääosin yhden 
viranomaisen tehtävänä. Poikkeuksen 
muodostavat ne kunnat, joilla on omaa 
kiinteistönmuodostamista. Hanke tuli 
tavoitteen mukaisesti toteuttaa niin, 
että asiakas huomaa muutoksen vain 
siitä, että käsittelevän viranomaisen 
nimi ja osoite on vaihtunut. Maanmit-
taustoimistoissa tuli siirron jälkeen 
saada yhtä korkeatasoista palvelua, 
mihin asiakkaat olivat käräjäoikeuk-
sissa tottuneet. Tässä onnistuttiin 
erinomaisesti. Kiitos siitä kuuluu 
niille kirjaamissihteereille, jotka 
siirtyivät käräjäoikeuksista maanmit-

taustoimistojen palvelukseen. Siirron 
valmisteluun osallistui eri projekteis-
sa yli sata henkilöä kahden ja puolen 
vuoden ajan. Myös he ansaitsevat 
suuren kiitoksen sataprosenttisesti 
onnistuneesta valmistelusta.

Muutoinkin vuosi 2009 oli erittäin 
hyvä. Lohkomisen läpimenoaika 
kyettiin painamaan alle kahdeksan 
kuukauden ja kiinteistörekisterin 
perusparannustavoite ylitettiin. 
Yhteismetsä tutuksi -kampanja 
toteutettiin yhdessä metsätalouden 
kehittämiskeskus TAPIO:n kanssa.  
Uuden kirjaamisjärjestelmän valmiste-
luprojekti käynnistettiin. Valmistuttu-
aan se mahdollistaa kiinteistökaupan 
tekemisen sähköisesti verkossa.

Kansallinen INSPIRE -lainsäädäntö 
tuli voimaan. Maanmittauslaitos 
sai tärkeän roolin lainsäädännön 
toimeenpanijana. Siihen perustuen 
Maanmittauslaitos julkisti avoimeen 
lähdekoodiin perustuvan paikkatie-
toportaalin pilotin, jota paikkatieto-
yhteisö alkoi käyttää. Ilmakuvaus 
digitaalisella kameralla aloitettiin. 
Kuvaukset onnistuivat hyvin ja kuvien 
laatu oli hyvä. Monen organisaation 
yhteistyönä toteutettu laserkeilaustuo-
tanto vakiintui ja tiedon jatkohyödyn-
täminen oli vilkasta. Maanmittauslai-
toksen henkilöstöstrategia 2010–2015 
”Maanmittauslaitoksen tulevaisuuden 
tekijät” yhdessä toimitustuotannon 
strategian kanssa antaa hyvän pohjan 
toiminta- ja taloussuunnitelman 
teolle. Henkilöstöhallinnossa toiminut 

henkilöstö sijoittui muihin tehtäviin 
Maanmittauslaitoksessa, kun hen-
kilöstöhallinnon palvelut siirrettiin 
Valtiokonttorin palvelukeskukseen. 
Palkkausjärjestelmää kehitettiin eri-
tyisesti henkilökohtaisen palkanosan 
osalta.

Asiakastyytyväisyystutkimus antoi 
erinomaiset arvosanat Maanmitta-
uslaitoksen palvelutasosta ja myös 
sisäinen tyytyväisyys oli korkealla 
tasolla. Tulostavoitteet ylitettiin ja 
taloudellisesti vuosi oli menestyksel-
linen. Kaikesta tästä haluan kiittää 
laitoksen koko henkilöstöä. Ilman 
teidän sitoutumistanne ja osaamistan-
ne näitä tuloksia ei olisi ollut mahdol-
lista saavuttaa. Haluan myös kiittää 
Maa- ja metsätalosuministeriötä sekä 
Oikeusministeriötä rakentavasta ja 
tuloksellisesta yhteistyöstä.

 Jarmo Ratia
   pääjohtaja

Pääjohtajan katsaus vuoteen 2009
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Maanmittauslaitos tuottaa nykyaikai-
sin tietojärjestelmin sekä ammattitai-
toisen ja ammattiylpeän henkilöstön 
voimin tietoa maasta. Toimialueena 
on koko Suomi ja toimipisteitä on 35 
paikkakunnalla Maarianhaminasta 
Ivaloon. Nettobudjetoitu valtion 
virasto kuuluu maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalaan ja 
sen tehtävänä on huolehtia kiinteis-
tönmuodostuksesta sekä maamme 
kartoituksesta ja karttatuotannosta.

Kaksi keskeistä Maanmittauslaitoksen 
toimintaa ohjaavaa voimaa ovat 
nopeasti kehittyvän teknologian 
hyödyntäminen ja jatkuvasti karttuvan 
laajojen tietovarastojen hallinta. 
Kilpailun arviointiryhmä totesi 
vuoden 2009 Suomen laatupalkinto 
-kilpailussa Maanmittauslaitoksen 

toteuttavan tehtäviään erinomaisesti. 
Maanmittauslaitos on esimerkillisesti 
ja arvostusta saavuttaen hyödyntänyt 
tietotekniikkaa toiminnassaan. 
Edistyksellisyydestä kertovat järjestel-
mien kehitystyössä käytettävä avoin 
lähdekoodi, sidosryhmiä ja yrityksiä 
palvelevat järjestelmät kuten kiinteis-
tötietojärjestelmä sekä kansalaisille 
suunnatut palvelut kuten Kansalaisen 
Karttapaikka, joka tuo Maanmittauslai-
toksen tietovarastot kaikkien saataville. 

Laatupalkintokilpailun tuomaristo 
nostaa esiin perusteluissaan 
Maanmittauslaitoksen vahvuuksina 
sekä osaavan johdon että työhön 
sitoutuneen henkilöstön. Maanmit-
tauslaitoksen johtamiskulttuuri on 
avointa: tietoa toiminnasta, tuloksista 
ja kehittämiskohteista jaetaan monien 

viestintäkanavien ja säännöllisten 
palaverikäytäntöjen avulla. Ylin johto 
on säännöllisesti vuorovaikutuksessa 
henkilöstön kanssa vuosittaisilla 
maakuntamatkoillaan. Johto toimii 
määrätietoisesti ministeriön aset-
tamien strategisten päämäärien 
toteuttamiseksi. Maanmittauslaitok-
sen erinomaisuutta kuvaa myös se, 
että laitos on strategisia valintoja ja 
tietotekniikkaa yhdistävissä kehit-
tämishankkeissa maa- ja metsä-
talousministeriön hallinnonalalla 
tiennäyttäjä. Henkilöstö on tutkitusti 
ylpeä työpaikastaan ja osaamisestaan.

Maanmittauslaitoksen toiminta 
arvioitiin vuoden 2009 Suomen laa-
tupalkintokilpailussa erinomaiseksi ja 
Maanmittauslaitos sai toiminnastaan 
viisi tähteä.

Maanmittauslaitoksen johtamisen ja laadunhallinnan kehittämisen askeleet

1999

Suomen laatupalkintokilpailuun osallistuminen. 
Suomen Laatupalkinto 2009 julkisen sektorin 
ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjassa.  
Recognised for Excellence 5 stars -tunnustus.

SLP2009 -projekti. Projektikäsikirja 2008.  
Skenaariotyö 2008.

Strategiakartta ja tuloskortti uudistetaan. Itsearvioinnit.  
Laadunhallintatiimin täydentäminen. Mitä jos -tulevaisuus- 
kertomus (2006 – 2015) vuosikertomuksen sijaan.

Kehittämisen priorisointimenettelyt. Tiimitoiminnan arviointi. 

EFQM Recognised for Excellence -tunnustus. Itsearvioinnit. EFQM-mallin mukainen 
toiminnankuvaus SLP2004. Projektitoiminnan johtoryhmän uudelleen organisointi.

SLP2004 -projekti. 1. auditointikierros. Osaamiskartoitukset.
Johtamisen käsikirja. Tietojärjestelmäkehittämisen projektitoiminnan käsikirja 2002. Aloitetoiminnnan 
menetelmäkuvaus. Toimintayksiköiden itsearvioinnin kehittäminen -projekti.

Laadunhallinnan strategia ja strategiakartta. Itsearvioinnit.  
Tiimikoulutus yksiköissä. Arvot ja perusviestit jalkautetaan.

Laadunhallintatiimi asetetaan. BSC-tuloskortti. Arvokeskustelu jatkuu. ProLaatu2000 -työryhmä.
Prosessipohjainen organisaatio käynnistyy. Laatupäivät. Johdon informointijärjestelmä (JOHI). Suunnitelmallinen arvokeskustelu.

2. auditointikierros valmis. Skenaariotyö 2005.

2000

2001

2002

2003

2004

2005
2006

2007

2008

2009

Tuomariston perustelut
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Maanmittauslaitos tekee maanmit-
taustoimituksia, kerää ja ylläpitää 
kiinteistö- ja maastotietoja sekä 
kehittää paikkatiedon yhteiskäyttöä1). 
Maanmittauslaitoksen laadultaan 
nyt erinomaiseksi arvioitu toiminta 
varmistaa omalta osaltaan sen, että 
yhteiskunnan perusrakenteet ovat 
kunnossa.

Maanmittauslaitoksen kokonaistoi-
minnan liikevaihto vuonna 2009 oli 
119 milj. euroa, josta budjettirahoit-
teista maa- ja metsätalousministeriön 
tilaamaa oli 56,8 milj. euroa. Asia-
kasmaksullisen tuotannon osuus oli 
62,2 milj. euroa. Työntekijöitä Maan-
mittauslaitoksessa oli noin 18002). 
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Jul-
kisoikeudellisia palveluja tuottavana 
organisaationa laitoksen on otettava 
huomioon yhteiskunnan toimivuuden 
asettamat tarpeet. Tavoitteena oli 
tietovarastojen saattaminen laajaan 
käyttöön ja eri sidosryhmien tarpeiden 
täyttäminen.

Puolueetonta ja  
luotettavaa tietoa

Kansalaisille Maanmittauslaitoksen 
työ näkyy sujuvina maanmittaustoi-
mituksina, oikeina ja ajantasaisina 
kiinteistö- ja maastotietoina ja kart-
toina. Yrityksille ja valtionhallinnolle 
Maanmittauslaitoksen onnistuminen 
tehtäviensä hoidossa tarkoittaa 
toimivia tietojärjestelmiä, tietovaras-
tojen ja rekistereiden hyvää hallintaa 
sekä kustannustehokasta toimintaa 
ydintehtävien hoidossa.

Maanmittaustoimituksissa on vuosit-
tain 100 000 asiakasta ja maksullisia 
verkkopalveluja käyttää 10 000 
asiakasta. Suurin asiakasryhmä on 
kotitaloudet. Julkisen sektorin suur-
asiakkaita ovat Tiehallinto3), Väestö-
rekisterikeskus ja Puolustusvoimat. 
Merkittävimmät yritysasiakkaat 
ovat sähkön- ja kaasunjakeluyhtiöt, 
metsäteollisuus, teleoperaattorit sekä 
kartta- ja paikkatietoalan yritykset.

Työ on hallinnassa
Palvelutarjonnan ylläpito ja kehittämi-
nen vaativat ennakkoluulotonta uuden 
tekniikan soveltamista. Maanmittaus-
laitoksessa kehittämiseen sijoitetaan 
noin 4 % vuotuisista kokonaiskustan-
nuksista. Viimeisin suuri uudistus oli 
kuntien ja oikeusministeriön kanssa 
rakennettu valtakunnallisen kiinteistö-
tietojärjestelmän uusi kiinteistöosa. 

Laitoksen saavuttamasta luotta-
muksesta valtionhallinnossa kertoo 
hallituksen päätös siirtää kiinteistö-
jen kirjaamistehtävät käräjäoikeuksis-
ta maanmittaustoimistoihin vuoden 
2010 alusta. Mittava, noin 100 
henkilöä työllistänyt siirtoprojekti 
toteutettiin vuosina 2008 –2009. Sitä 
edelsi laaja valmistelutyö, jonka poh-
jalta kirjaamisasioiden siirtoprojekti 
toteutettiin. Samanaikaisesti käyn-
nistettiin kiinteistötietojärjestelmän 
kirjaamisosan sekä sähköisen kiin-
teistön vaihdannan tietojärjestelmän 
kehittäminen.

Maanmittauslaitos on tietoyhteiskunnan rakentaja

1) Vuodesta 2010 vastaa kiinteistöjen kirjaamisasioista.
2) Vuonna 2010 kirjaamisasioiden siirron myötä noin 2000 henkilöä.
3) Vuodesta 2010 alkaen Liikennevirasto.
4) Vuoden 2009 loppuun asti 13 maanmittaustoimistosta. 
5) Vuoden 2009 loppuun asti Myyntipalvelut.

Yleiskuvaus Maanmittauslaitoksen toiminnasta



Maanmittauslaitos tänään
Maanmittauksen historia Suomessa 
ulottuu aina 1600-luvulle saakka, 
ja yhteiskunnan perustarve saada 
tietoa maasta on pysynyt samana 
halki vuosisatojen. Tänään Maan-
mittauslaitos koostuu keskushallin-
nosta, kuudesta valtakunnallisesta 
tuotanto- ja palveluyksiköstä sekä 
124) alueellisesta maanmittaus-
toimistosta. Toimintamalli on 
hajautettu ja päätäntävaltaa on 
siirretty maanmittaustoimistoihin, 
jotka vastaavat oman toimialueensa 
kiinteistö- ja maastotietojen tuotan-
totehtävistä sekä asiakaspalvelusta. 
Keskushallinto vastaa toiminnan ja 
talouden ohjauksesta, strategisesta 
suunnittelusta sekä yhteydenpidosta 
laitoksen toimintaa ohjaavaan maa- 
ja metsätalousministeriöön.

Valtakunnallisista tuotanto- ja 
palvelukeskuksista Atk-keskus 
vastaa sovellusten käytettävyydestä. 
Hallintopalvelukeskus laitostason 

henkilöstö- ja taloushallinnosta ja 
Tietopalvelukeskus5) suurasiakkaista. 
Arkistokeskus vastaa asiakirjojen 
ja toimituskarttojen arkistoinnista. 
Maanmittausarkisto kasvaa vuosit-
tain noin 46 hyllymetriä. Vuonna 
2009 kirjaamisasioiden arkistojen 
siirto kasvatti 5 hyllykilometriä.

Euroopan unionin INSPIRE-paikka-
tietodirektiivin voimaan astumisen 
jälkeen eurooppalainen yhteistyö ja 
yhteiset eurooppalaiset standardit 
ohjaavat toimintaa kansallisten ja 
pohjoismaisten näkökulmien lisäksi. 
Maanmittauslaitoksen tehtäväksi on 
annettu tukea paikkatietoinfrastruk-
tuurin kehittämistä.
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1) Vuonna 2010 kirjaamisasioiden siirron myötä perustettiin 7. eli kirjaamisprosessi.

Maanmittauslaitoksen toimintaa 
ohjaavat organisaation missio, visio 
ja arvot, joiden vuosittainen arviointi 
on kytketty tiiviisti toiminta- ja 
taloussuunnitelman laatimiseen. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
käsitellään toimintaamme, strategisia 
valintojamme ja talouttamme. Joka 
vuosi laadittavassa ja neljä vuotta 
kattavassa suunnitelmassa johto 
tarkastelee jatkuvasti muuttuvaa 
toimintaympäristöä ja tekee valinnat, 
jotka pohjautuvat arvoihin. Arvot 
ovat aikanaan valittu yhteistyössä 
henkilöstön kanssa.

Valtion laitoksena Maanmittauslai-
toksen toiminnassa keskitytään lain-
säädännöstä johdettujen ydintehtä-
vien hoitoon, joihin kuuluvat muun 
muassa maanmittaustoimitukset ja 
kartastotyöt sekä niihin liittyvien 
rekistereiden ja tietojärjestelmien 
kehittäminen ja ylläpito. Toimintam-
me painopistealueisiin vaikuttavat 
hallitusohjelman linjaukset, maa- ja 
metsätalousministeriön kanssa 
käytävät tulosneuvottelut ja yleis-
eurooppalainen paikkatietoalan 
lainsäädäntö.

Virastona Maanmittauslaitoksella 
ei ole kilpailijoita, minkä vuoksi 
on erityisen tärkeää, että toiminta 
on tehokasta ja hinnoittelu läpi-
näkyvää. Tehtävänämme on myös 
taata kansalaisten tasavertaisuus ja 
täyttää yhteiskunnan perustarpeet, 
minkä vuoksi painamme 1:25 000- ja 

1:50 000 -mittakaavan karttoja 
koko maasta, vaikka toiminta ei ole 
taloudellisesti tuottavaa. Periaat-
teena on keskittyä ydintoimintoihin 
ja karsia niitä toimintoja, joilla 
yksityissektori tuottaa riittävästi 
kilpaillut palvelut.

Asiakas on tyytyväinen
Maanmittauslaitoksessa työsken-
nellään prosesseissa. Vuonna 2000 
prosessit määriteltiin asiakaslähtöi-
sesti. Tämän jälkeen asiakastarpeita 
selvitetään jatkuvasti ja prosessia 
kehitetään ja asiakasta palvellaan en-
tistä paremmin. Toiminnan sisällön 
mukaan jaoteltuja ydinprosesseja on 
kuusi1).

Maanmittauslaitoksen 
prosessit
Maanmittauslaitoksen koko johto 
sekä laitos- että yksikkötasolla on 
säännöllisesti yhteydessä sidosryh-
miin yhteistoiminnan edistämiseksi 
ja prosessien parantamiseksi. Nä-
emme suurasiakkaat kumppaneina, 
joiden kanssa solmimme tarvittaessa 
myös kumppanuussopimuksia.

Johtaminen perustuu 
avoimuuteen ja selviin 
toimintatapoihin
Maanmittauslaitoksessa johtaminen 
lähtee sovituista päätöksenteko-
prosesseista, henkilöstön vahvasta 
ammattiylpeydestä sekä vuoropu-

helusta johdon ja työntekijöiden 
kesken. Johtamista kehitetään 
jatkuvasti ja esimiehet suorittavat 
JET-, MBA- tai vastaavan tutkinnon 
vuoden 2010 loppuun mennessä. 
Vuosittaiset henkilöstötutkimukset 
ja tulos- ja kehityskeskustelut 
kertovat, kuinka johto on onnistunut 
työssään. Henkilöstötutkimuksia 
on tehty nykymuotoisina vuodesta 
2002 lähtien ja niiden perusteella 
panostukset johtamistaitoihin ovat 
olleet onnistuneita. Henkilöstö-
tutkimuksia hyödynnämme muun 
muassa johtamisen kehittämisessä, 
sillä laadukas johtaminen on avain 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuonna 2009 merkittävä johtamis-
haaste oli Uudenmaan ja Hämeen 
maanmittaustoimistojen yhdistä-
minen ja samassa yhteydessä 
käynnistetty 80 henkilötyövuoden 
alueellistaminen Helsingistä 
Porvooseen, Lohjalle ja Lahteen.

Päähuomio johtamisen osalta 
kohdistui uuden Etelä-Suomen 
maanmittaustoimiston rakentami-
seen, sen toiminnan järjestämiseen ja 
suunnitteluun sekä alueellistamisen 
suunnitteluun ja sen vaatimiin 
toimenpiteisiin. 

Uuden maanmittaustoimiston 
rakentamiseen ja alueellistamiseen 
käytettiin Uudenmaan ja Hämeen 
maanmittaustoimistoissa yhteensä 
721 työpäivää.

Hyvällä johtamismallilla ja avoimella  
johtamiskulttuurilla hyvään tulokseen

Johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia



Maanmittauslaitoksen missiona on huolehtia 
lainsäädännössä annetuista tehtävistä yhteiskunnan 
ja asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Maanmittauslaitoksen visiona on olla 
tietoyhteiskunnan rakentaja. 

Maanmittauslaitoksen arvot ovat
• asiakas on tyytyväinen
• talous on kunnossa
• työ on hallinnassa
• henkilöstö voi hyvin

Maanmittauslaitoksen perusviestit ovat
• Maanmittauslaitos – Tietoa maasta
• Puolueetonta ja luotettavaa tietoa
• Taitajien työpaikka
• Tietoyhteiskunnan rakentaja

7a-13 Arvojen toteutuminen 
toimintayksikössä (Henkilöstötutkimus)

Yksikkö: Mitä suurempi arvo (1 – 5), sitä parem-
min koen arvojen toteutuvan.
Strateginen tavoite: Vaikuttavuus, Toiminnal-
linen tehokkuus, Tuotokset ja laadunhallinta, 
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Mitä mitataan: Arvojen toteutuminen toimin-
tayksikössä.

1 2     3      4        5

Talous on 
kunnossa

Työ on  
hallinnassa

Henkilöstö  
voi hyvin

Asiakas on 
tyytyväinen

2005 2006 2007 2008 2009

Vuoden 2009 luvut lisätty vertailuun.
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Tulossopimukset valmiit

MMM – MML-tulosneuvottelut

Laatutarkastukset

TTS ja strategiapäivitys

Tulossopimusten valmistelu

Johdon päivät

MMM – MML-tulosneuvottelut

Maakuntamatkat

Väliraportointi

TALVI

KESÄ

Projektitoiminnan 
johtoryhmä

MML-johtoryhmä 
ja YT-neuvottelu-

kunta

Laadunhallinta-
tiimi

Prosessitiimit

Johdon HR-ryhmä

ToiMinnan jaTkuVa 
kehiTTäMinen

Prosessien käsikirjat, 
itsearvioinnit ja 

auditoinnit

Tulossopimusten 
seuranta

Yksiköiden  
johtotiimit ja  
YT-ryhmät

Tulossopimusten allekirjoitus

Vuosiraportointikatsaus kuluneeseen vuoteen

Kehityskeskustelut

Palkitseminen

Yksiköiden TTS ja strategiapäivitys

Talousarvioehdotusten valmistelu

Tuloskeskustelut

MML:n palaute toimintakertomuksesta

MMM - MML-tulosneuvottelut

MML:n riskien käsittely

Johdon tapaaminen

Vuosikello
Toimintaamme ohjaavan strategian 
laatimisen taustaksi analysoimme 
toimintaympäristöä laajasti, 
kartoitamme ministeriön, sidos-
ryhmien ja asiakkaiden odotukset 
ja tarpeet sekä palautteet edellisen 
toimintakauden työn tuloksista. 
Tärkein strateginen asiakirjamme 
on toiminta- ja taloussuunnitelma, 
jossa ennakoidaan ympäristö-
muutoksia, ohjataan toimintaa ja 
asetetaan toiminnalle tavoitteet. 
Henkilöstö osallistuu strategia-
työhön tiimeissä. Laitostasolla 
henkilöstö voi vaikuttaa strategiaan 
YT-neuvottelukunnassa.

Koska toimintakenttämme on laaja, 
käytämme myös erillisstrategioita, 
joissa määritellään yksittäiset 
toimintasuunnitelmat. Esimerkiksi 
verkkopalvelustrategia suuntaa 
verkkopalvelujen kehittämistyötä. 

Maanmittauslaitoksen ulkopuolisille 
tahoille tarjoamia verkkopalveluja 
ovat maanmittauslaitos.fi -sivusto, 
Kansalaisen Karttapaikka, Ammat-
tilaisen Karttapaikka, Kiinteistötie-
tojärjestelmä (ktj.fi) karttakäärö.fi ja 
kirsi-projekti.fi sekä nuorille suunnat-
tu Karttakeppi-sivusto. Vuonna 2009 
otettiin käyttöön Paikkatietoikkuna, 
kirjaamisasiat.fi ja karjalankartat.fi.

Strategiat jalkautamme monikana-
vaisella ja avoimella viestinnällä, 
kuten tehokkaalla Intranetin 
hyödyntämisellä. Sisäiseen verkkoon 
viedään myös ministeriön kanssa 
käytyjen tulosneuvottelujen tulokset 
ja toiminta- ja taloussuunnitelmat.

Kannamme vastuuta alan 
kehittämisestä 
Alan suurimpana toimijana Suomes-
sa Maanmittauslaitos kantaa vastuu-

ta alan kokonaiskehityksestä. Laitos 
organisoi vuosittain järjestettävät 
Paikkatietomarkkinat, jotka ovat alan 
suurin tapahtuma Suomessa. Tilai-
suus kokoaa asiantuntijat ja käyttäjät, 
tuottajat ja asiakkaat yhteen kahden 
päivän ajaksi. 

Osaavien ihmisten saamiseksi alalle 
Maanmittauslaitos on ollut aktiivi-
nen ja käynnistänyt yhdessä muiden 
maanmittausalalla toimivien kanssa 
alan imagokampanjan. Kampanjassa 
alaa tehdään tutuksi nuorille, tulevai-
suuden tekijöille.

Vuonna 2009 maanmittausalan eri 
toimijoiden kanssa tehtiin yhteistyö-
tä ja alalle houkuteltiin opiskelijoita 
mm. yhteistyössä Suomen Suun-
nistusliiton kanssa tehdyillä kam-
panjoilla. Osallistuimme NextStep-
messuille ja Karttakeppi  -sivustolle 
tuotettiin uusi video.
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7a-07 Yhteisten tavoitteiden 
toteutumista ja työtuloksia käsitellään 
tiimissä (Henkilöstötutkimus)

Yksikkö: Mitä suurempi arvo (1 –5), sitä 
riittävämmin koen tavoitteiden toteutumisen ja 
työtuloksien käsittelyn.
Vertailu: kehitys ja muut organisaatiot.
Strateginen tavoite: Henkisten voimavarojen 
hallinta ja kehittäminen, Toimivat prosessit
Mitä mitataan: Toiminnanohjaus tiimissä

2005 2006 2007 2008 2009

3,3
3,6

3,2
3,9

3,3
3,9

3,3
3,9

3,3
3,9

VerT.
TOT.

5

4

3

2

1

7a-08 Toimintayksikön 
yhteisten tavoitteiden selkeys 
(Henkilöstötutkimus)

Yksikkö: Mitä suurempi arvo (1 –5), sitä  
selkeämmiksi koen yhteiset tavoitteet.
Vertailu: kehitys ja muut organisaatiot.
Strateginen tavoite: johtaminen, henkisten 
voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Mitä mitataan: Toiminnanohjaus toiminta- 
yksikössä.

2005 2006 2007 2008 2009

3,5
3,7

3,5
3,9

3,5
3,9

3,5
3,9

3,5
3,9

VerT.
TOT.

5

4

3

2

1

7a-20 Luottamus johtoon 
organisaatiossa (Henkilöstötutkimus)

Yksikkö: Mitä suurempi arvo (1 –5), sitä suu-
rempi luottamus.
Vertailu: kehitys ja muut organisaatiot.
Strateginen tavoite: Johtaminen
Mitä mitataan: Sisäinen organisaatiokuva.

2005 2006 2007 2008 2009

3,1
3,4

3,1
3,6

3,1
3,6

3,1
3,5

3,2
3,5

VerT.
TOT.

5

4

3

2

1

Henkilöstön määrä ja 
rakenne vastaavat tehtävien 

määrää ja rakennetta 

Vaikuttavuus

Toiminnallinen 
tehokkuus 

Tuotokset ja 
laadunhallinta

Henkisten 
voimavarojen 

hallinta ja 
kehittäminen   

Asiakkaan / sidosryhmän 
tarpeet tyydytetty 

Taloudellisuus Kannattavuus Verkostoituminen

Substanssi-
osaaminen

Teknologian 
hallinta

Toimivat prosessit

Tietovarastojen tiedot 
ajantasaisia, kattavia 

ja luotettavia

Osaaminen

Johtaminen

Tuottavuus

Tietovarastot 
laajassa käytössä 

Toimivien 
tietojärjestelmien 

hyödyntäminen

Strategiakartta

Vuoden 2009 luvut lisätty vertailuun.



12

Maanmittauslaitos on nostanut 
yhdeksi arvokseen henkilöstön 
hyvinvoinnin. Vuosittain toteutettavan 
henkilöstötutkimuksen perusteella 
voimme sanoa, että meillä viihdytään 
hyvin ja paremmin kuin vertailuorga-
nisaatioissa keskimäärin.

Henkilöstöstrategiamme valmistui 
vuonna 2003 ja se uusittiin vuonna 
2009. Henkilöstöstrategia perustuu 
arvoihimme, ministeriön tilaamaan 
tuotantoon ja maksullisen toiminnan 
määrittelemiin tarpeisiin. Henkilöstö-
strategialla varmistamme, että osaa-
mistarpeet ja henkilöstön osaaminen 
kohtaavat. 

Henkilöstötarve suunnitellaan 
tehtävittäin toimintayksiöissä 
toiminta- ja taloussuunnitelman 
laadinnan yhteydessä. Henkilöstö 
osallistuu suunnitteluun tiimeissä. 

Henkilökohtaiset osaamiskartoitukset 
ja kehittämissuunnitelmat tehdään 
kehityskeskutelujen yhteydessä 
vuosittain.

Henkilöstöstrategia sisältää myös 
pelisäännöt rekrytointiin, henkilöstö-
etuuksiin, palkitsemiseen, koulutus-
käytäntöihin ja työaikakäytäntöihin. 
Jokainen meistä toimii yhteisten 
pelisääntöjen mukaan. Tulospalkkio-
järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 
1994 lähtien. Koko henkilöstö on sen 
piirissä.

Henkilöstö voi hyvin

Maanmittausala kehittyy jatkuvasti. 
Jotta uusien strategisten hankkeiden 
läpivienti sujuisi ongelmitta, merkittä-
vien hankkeiden käyttöönottoa edeltää 
aina koulutus. Joka toimipisteeseen 
koulutetaan tukihenkilö, jolla on 

valmiudet tukea oppimista yksikössä. 
Tällä toimintamallilla on parannettu ja 
nopeutettu merkittävästi uudistusten 
hallittua käyttöönottoa.

Maa- ja metsätalousministeriön mää-
rittelemät painopistealueet ja uudet 
tehtävät vaikuttavat toimintaamme 
ja henkilöstötarpeisiimme. Tämän 
vuoksi olemme kehittäneet työkaluja 
muutostilanteiden hallitsemiseksi. 
Hyvinvoinnista ja osaamisesta huoleh-
ditaan avoimella muutosviestinnällä, 
täydennyskoulutuksella, työnkierrolla, 
tehtävänsiirroilla ja mentoroinnilla. 
Kartuttamalla henkilöstön osaamista 
huolehdimme, että Maanmittauslai-
toksessa on helppoa siirtyä yksiköstä 
tai tiimistä toiseen.

Vuonna 2009 Maanmittauslaitoksessa 
käytettiin koulutukseen 7,1 päivää 
henkilöä kohden.

Ammatistaan ylpeä henkilöstö

Henkilöstö ja henkilöstötulokset

Yksikkö: Mitä suurempi arvo (1 –5), sitä  
enemmän tunnen jaksavani työssä.
Vertailu: kehitys ja muut organisaatiot.
Strateginen tavoite: Henkisten voimavarojen 
hallinta ja kehittäminen
Mitä mitataan: kuormitus ja jaksaminen.

2005 2006 2007 2008 2009
5

4

3

2

1
3,3
3,5

3,3
3,5

3,3
3,6

3,3
3,6

3,4
3,6

VerT.
TOT.

7a-02 Jaksaminen työssä 
(Henkilöstötutkimus)

Yksikkö: Mitä suurempi arvo (1 –5), sitä enem-
män koen esimiehellä olevan aikaa henkilöstölle.
Vertailu: kehitys ja muut organisaatiot.
Strateginen tavoite: Johtaminen
Mitä mitataan: Esimies suorituksen ohjaajana

2005 2006 2007 2008 2009
5

4

3

2

1
3,5
3,7

3,5
3,9

3,5
3,9

3,6
3,9

3,7
3,9

VerT.
TOT.

7a-12 Esimiehellä on aikaa 
henkilöstölle ja kuulee henkilöstöä 
(Henkilöstötutkimus)

Yksikkö: Mitä suurempi arvo (1 –5), sitä 
paremmaksi koen henkilöstön kehittämisen 
organisaatiossa.
Vertailu: kehitys ja muut organisaatiot.
Strateginen tavoite: Henkisten voimavarojen 
hallinta ja kehittäminen
Mitä mitataan: Sisäinen organisaatiokuva.

2005 2006 2007 2008 2009
5

4

3

2

1
3,2
3,3

3,2
3,3

3,2
3,4

3,1
3,4

3,2
3,5

VerT.
TOT.

7a-17 Henkilöstön kehittäminen 
organisaatiossa (Henkilöstötutkimus)
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Maanmittauslaitoksen tuotteet ja pal-
velut ovat laajassa käytössä yhteiskun-
nassa. Olemme selvittäneet strategiset 
kumppanimme ja vastuuttaneet 
kumppanuuden hoidon. Tiedämme, 
että yhdessä saavutamme enemmän, 
ja siksi asiakkaat nähdään myös 
kumppaneina, joiden kanssa halutaan 
yhdessä tavoitella molempia osapuolia 
ja yhteiskuntaa parhaiten palvelevia 
ratkaisuja. Kumppanuus mahdollistaa 
merkittävien hankkeiden läpiviennin. 
Esimerkiksi maastomittauksissa 
käytetään satelliitteihin perustuvaa 
tukiverkkoa, jonka rakentamisesta ja 
ylläpidosta vastaa yksityinen yritys.

Kumppanuuteen perustuvaa yhteis-
työtä teemme myös Liikenneviraston1), 
alueellisten ympäristökeskusten2) ja 
Metsähallituksen kanssa. Toiminnan 
tuloksena on syntynyt muun muassa 
Digiroad-tietojärjestelmä. Aluetasolla 
kumppaneitamme ovat esimerkiksi 
kunnat ja yliopistot.

Palvelemme asiakkaita 35 paikkakun-
nalla asiakaspalvelupisteissä. Suurim-
pien asiakkaiden tarpeet kartoittaa ja 
heitä palvelee keskitetysti Tietopal-
velukeskus. Yksikkö laatii vuosittain 
toiminnan runkosuunnitelman, joka 
varmistaa yhtenevät toimintatavat 

koko maassa. Maanmittaustoimistot 
ovat vuorollaan järjestämässä Maan-
mittauspäiviä, jotka kokoavat keväisin 
alan ammattilaiset yhteen.

Talous on kunnossa

Maanmittauslaitos on nettobudje-
toitu valtion virasto, joten saamme 
valtion budjetista kullekin vuodelle 
määrärahaa arvioitujen tulojen ja 
menojen erotuksen verran. Laitoksen 
keskushallinto neuvottelee syksyllä 
maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa seuraavaa vuotta koskevan 
tulossopimuksen. Se määrittelee 
yhteiskunnan tarpeiden ja maksulli-
sen toiminnan kysynnän perusteella 
vuoden tavoitteet. Samanaikaisesti 
valmistellaan sopimukset kaikkien 
laitoksen yksiköiden kanssa ja ne 
toteuttavat tuota tulossopimusta. 

Maanmittauslaitoksessa on käytössä 
kattava tulosohjausjärjestelmä ja te-
hokkaat raportointijärjestelmät, joiden 
avulla olemme koko ajan tietoisia 
talouden ja tuotannon tilanteesta. 
Sekä koko Maanmittauslaitoksen 
että toimintayksiköiden operatiivisia 
kustannuksia ja kustannustekijöitä 
seurataan tarkasti. Saatujen analyysi-
en pohjalta parannamme prosesseja. 

Tekniikasta tehokkuutta
Maanmittauslaitos on omalla 
hallinnonalallaan tiennäyttäjä 
tietotekniikan hyödyntämisessä. 
Panostamme järjestelmäkehitykseen 
ja sen myötä olemme tehostaneet ja 
virtaviivaistaneet prosessejamme ja 
saavuttaneet merkittäviä taloudel-
lisia hyötyjä. Olemme parantaneet 
yhteyksiä eri järjestelmien kesken ja 
kehittäneet uusia menetelmiä, jolloin 
kaikki tarvittavat sovellukset ovat 
käytettävissä toimiston ulkopuolella. 
Tämä on vähentänyt toimitilatarvetta 
ja edestakaista liikkumista. Samalla 
hiilijalanjälkemme pienenee.

Vuonna 2009 selvitettiin luonnollisen 
videoneuvottelun projektissa, miten 
Maanmittauslaitos voi tehostaa 
videoiden käyttöä ja vähentää matkus-
tamista.

Koska tiedonhallinta ja tietojärjestel-
mät ovat keskeinen osa toimintamme 
onnistumisessa, käytämme uusinta 
teknologiaa ja nykyaikaisimpia 
laitteita vaihtovuokrausperiaatteella. 
Haavoittuvuuden vähentämiseksi 
olemme laatineet IT-tomintojen 
kriisiohjeet ja hajauttaneet ATK-
toimintoja eri paikkakunnille.

Yhdessä saavutamme enemmän 

Kumppanuudet ja resurssit

1) Vuoteen 2010 Tiehallinto.
2) Vuonna 2010 Aluehallintoviranomaiset AVI ja Elinkeino- liikenne ja ympäristöviranomaiset ELY.
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Maanmittauslaitoksen toiminta on 
järjestetty prosesseiksi. Prosessior-
ganisaatiossa vastuut ovat selvät, 
toiminta tehokasta ja yhdenmukaista. 
Vain yhdenmukaistamalla toiminnan, 
voimme palvella asiakkaitamme 
kautta maan tasapuolisesti ja 
laadukkaasti. Onnistuaksemme 

tässä parhaalla mahdollisella tavalla, 
olemme määritelleet Johtamisen 
käsikirjassa säännöt prosessien 
toiminnasta ja vastuista. Toimimme 
seitsemässä prosessissa ja prosessien 
tarkemmat säännöt ja vastuutukset 
on kuvattu kunkin prosessin omassa 
käsikirjassa. 

Maanmittauslaitoksen 
prosessit

Maanmittaustoimistoissa toteutuvat 
koko Maanmittauslaitoksen tasolla 
määritellyt prosessit. Toiminnasta 
vastaa prosessipäällikkö. Laitostasolla 
prosessia johtaa ja sen kehittämisestä 
vastaa prosessin omistaja, joka saa 
tukea ja apua prosessitiimiltään. 
Vuorovaikutteisen tiedonkulun 
prosesseissa olemme varmistaneet 
tiimityöllä sekä prosessin johdossa 
että yksiköissä. Tätä kaikkea tukee 
aktiivinen viestintä.

Mittaamme työmme 
tehokkuutta ja laatua
Mittaamme toimintamme laatua 
säännöllisesti. Laitostason laatumitta-
rit johdetaan strategisista tavoitteista. 
Kunkin yksikön mittarit perustuvat 
laitostason mittareihin. Seuraamme 
sekä työn laatua että läpimenoaikaa. 
Toiminnallemme asettamistamme 
laatumittareista keskeisiä ovat maan-
mittaustoimitusten yhdenmukaisuus 
koko maassa, maanmittaustoimituksen 
läpimenoaika, koko Suomen maasto-
tiedot sisältävän Maastotietokannan 
ajantasaisuusindeksi, maasto- ja 
rajatietotuotannon laatu sekä kiinteis-
törekisterin perusparannusindeksi.

Laadun takeena jatkuva kehittäminen ja prosessityöskentely

Prosessit ja asiakastulokset

VAIKuTTAVuuS TuoToKSET JA  
LAAdunHALLInTA

ToIMInnALLInEn 
TEHoKKuuS

HEnKISTEn VoIMA-
VAroJEn HALLInTA  
JA KEHITTÄMInEn

HEnKILöSToProSESSI TALouSProSESSI TIEToHALLInToProSESSI

Johtamisprosessi

Perustoimitusprosessi

Arviointitoimitusprosessi

Tilusjärjestelytoimitusprosessi

Kirjaamisprosessi

Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi

Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi

Tietopalvelut-prosessi

Tukiprosessit

A
S

I
A

K
K

A
A

T A
S

I
A

K
K

A
A

T

Prosessikaavio
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6b-09 Lohkomisten kestoaika 
maanmittaustoimistoissa vuosittain 
2005 – 2009 (PETo-prosessi)

Yksikkö: kestoaika kuukausina
Tavoite: MML:n ja sisäisissä tulossopimuksissa
Vertailu: Laitostason yhtenäisyys
Strateginen tavoite: Toimivat prosessit, asiakkaan / 
sidosryhmän tarpeet tyydytetty

Mitä mitataan: Mittaustulos on tarkasteluvuonna lop-
puun saatettujen toimitusten läpimenoaikojen mediaani.
Lisätietoja: Lohkomisia valmistuu noin 18000 kpl/vuosi. 
koko maan tavoite on 6 kk vuonna 2010. koko maan 
tavoitteet kuvassa 6b-08.
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Prosessitoiminnan kehittämisessä käy-
tämme mm. auditointeja ja prosessitii-
meissä jatkuvan parantamisen mallia. 
Saamamme palaute hyödynnetään 
kehittämistyössä.

Kaikki merkittävät toiminnan kehittä-
mishankkeet toteutetaan projekteina. 
Projektit otettiin käyttöön alun perin 
tietojärjestelmien kehittämisessä. 
Niistä saadut hyvät kokemukset on 
otettu käyttöön kaikissa projekteissa. 
Esimerkiksi kirjaamisasioiden siirto 
käräjäoikeuksista maanmittaustoi-
mistoihin tapahtui projektina. Pro-
jektitoiminnan menettelytapoja ovat 
vaatimuskehitystyö, jossa selvitetään, 
mihin tarpeeseen ja miten projektin 
tulee vastata. Sitä seuraa määrittely-
projekti ja välineprojektit projektin 
totetuttamiseksi sekä käyttöönotto-
projekti. Projekteihin etsitään parhaat 
osaajat henkilöstöstä. Projektitoimin-
nan käsikirja on ollut käytössä nyt jo 
10 vuoden ajan.

Palveluksessanne 

Tuottamiemme tietojen on oltava 
helposti saatavissa ja hallittavissa. 
Vahvuutemme on kyky yhdistää 
strategian mukainen substanssitietämys 
ja tietotekniikkaosaaminen. Olemme 
kehittäneet toimitus- ja kartantuotan-

toon JAKO-ohjelmistoperheen, joka on 
muuttanut toimintaa nopemmaksi ja 
tehokkaammaksi. Asiakkaamme saavat 
paikkatiedot joustavasti verkon välityk-
sellä rajapintapalvelumme avulla. 

Verkkopalvelujemme käyttäjämäärä 
kasvaa jatkuvasti ja verkkopal-
velustrategiallamme tähtäämme 

suunnitelmalliseen verkkopalvelujen 
laajentamiseen. Vuonna 2009 Maan-
mittauslaitoksen verkkopalveluissa oli 
160 000 kävijää kuukausittain.

Asiakastyytyväisyystutkimukset teh-
tiin 2007 ja 2009. Saamamme tulokset 
toimitustuotannosta, asiakaspalvelusta 
sekä verkkopalveluista ovat korke-

kaikille kansalaisille suunnattu ylläpitämämme ja kehittämämme kansalaisen karttapaik-
ka on yksi Suomen tunnetuimpia verkkobrändejä.
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6b-08 Lohkomisten kestoaika  
2005 – 2009 (PETo-prosessi)

Yksikkö: kestoaika kuukausina
Tavoite: MML:n ja sisäisissä tulossopimuksissa
Strateginen tavoite: Toimivat prosessit, asiak-
kaan / sidosryhmän tarpeet tyydytetty
Mitä mitataan: Mittaustulos on tarkastelu-
vuonna loppuun saatettujen toimitusten läpi-
menoaikojen mediaani
Lisätietoja: MMT kuvassa 6b-09

2005 2006 2007 2008 2009
10

8

6

4

2

0
8,4
8,9

8,2
9,1

8,2
9,1

8,0
8,1

8,0
7,7

TAV.
TOT.

6b-04 Maastotietotuotannon laatu 
2005 – 2009 (MArA-prosessi)

Yksikkö: prosenttia
Tavoite: MML:n ja sisäisissä tulossopimuksissa
Strateginen tavoite: Tietovarastojen tiedot 
ajantasaisia, kattavia ja luotettavia, Toimivat 
prosessit
Mitä mitataan: Mitataan täydellisyysprosentilla. 
Mittaa Maastotietokannan uusimman tuotan-
non tietojen täydellisyyttä. 
Lisätietoja: Mittaus tilataan laatutestauksiin 
erikoistuneelta yritykseltä.

2005 2006 2007 2008 2009
100

80

60

40

20

0
95,0
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95,0
97,5

95,0
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95,0
96,6

95,0
96,6

TAV.
TOT.

ampia kuin vertailuorganisaatioilla. 
Arvollamme, asiakas on tyytyväinen, 
on katetta.

Kaikille kansalaisille suunnattu 
ylläpitämämme ja kehittämämme 
Kansalaisen Karttapaikka oli 5. 
suosituin julkishallinnon verkkobrändi 
vuonna 2009.
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Maanmittauslaitoksen missiona on 
huolehtia lainsäädännössä meille 
annetuista tehtävistä yhteiskunnan 
ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. 
Olemme menestyneet tehtävissäm-
me osaavan henkilöstön avulla ja 
määrätietoisella organisaation ja sen 
toimintojen kehittämistyöllä. 

Esimerkkejä onnistuneista yhteiskuntaa 
laajasti hyödyttävistä hankkeista ovat 
valtakunnallisen kiinteistötietojärjestel-
män kehittäminen ja Maastotietokannan 
luominen Ylä-Lapin alueesta. Osoitukse-
na onnistumisen synnyttämästä yhteis-
kunnan luottamuksesta on Vanhasen II 
hallituksen hallitusohjelman mukainen 
päätös siirtää lainhuuto- ja kiinteistöteh-
tävät oikeusministeriön hallinnonalalta 
Maanmittauslaitoksen vastuulle. Uudis-
tus on yhteiskunnallisesti merkittävä. 
Siirron myötä keskeiset kiinteistötietoa 
sisältävät rekisterit ovat saman viran-
omaisen vastuulla. Uudistuksen jälkeen 
palvelemme asiakasta kiinteistöasioissa 
yhden luukun periaatteella.

Olemme käynnistäneet kirjaamis-
järjestelmän uudistamishankkeen 
(UKIR), jossa otetaan käyttöön uusi 
kiinteistötietojärjestelmän kirjaamis-
osa. Tämä puolestaan mahdollistaa 
kiinteistönvaihdannan tietojär-
jestelmän, jonka tavoitteena on hoitaa 
tulevaisuudessa kiinteistökauppa 
sähköisesti.

Maanmittauslaitoksessa tunnetaan 
vastuu omasta alasta ja sen tule-
vaisuudesta. Teemme yhteistyötä 
korkeakoulujen kanssa ja kerromme 
imagokampanjan avulla maanmit-
tausalan töistä nuorille taataksemme 
osaavan työvoiman alalle myös 
tulevaisuudessa. Olemme mukana 
kansallisessa ja kansainvälisessä 
yhteistyössä. 

Maanmittauslaitoksen yhteistyö-
portaali EULIS on saanut tunnus-
tuspalkinnon neljännessä European 
eGovernment Awards -kilpailussa. 
EULIS on lyhenne sanoista European 

Land Information Service. Tarjoamme 
asiantuntemuksemme lainsäädän-
tötyöhön Suomessa ja EU-tasolla. 
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja 
Jarmo Ratia toimi Maailman paik-
katietojärjestön (GSDI Association) 
presidenttinä vuosina 2005 – 2009. 
Maanmittauslaitos on koordinoinut 
32 Euroopan maan 1:1 miljoonaan 
mittakaavan karttatietokantahanketta 
vuodesta 2000 alkaen.

Maanmittauslaitos tunnetaan ammat-
tiylpeästä henkilöstöstään. Olemme 
ylpeitä sekä historiastamme että 
nykyisestä osaamisestamme. Histo-
riatietoisuutemme näkyi maailmalla, 
kun Maanmittauslaitoksen aloitteesta 
käynnistämä hanke kolmiomittaus-
ketjun ns. Struven ketjun saamisesta 
UNESCO:n maailmanperintökohteeksi 
toteutui vuonna 2005. Tietotekniik-
kaosaamisemme näkyy päivittäin 
asiakaspalvelun joustavana ja luotetta-
vana toimintana.

Yhteiskuntavastuu on luotettavaa  
ja kustannustehokasta palvelua

Yhteiskunnalliset vaikutukset
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9a-07 Kiinteistörekisterin 
perusparannuksen kattavuusindeksi 
2005 – 2009 (rETI-prosessi)

Yksikkö: prosenttia
Tavoite: MML:n ja sisäisissä tulossopimuksissa
Strateginen tavoite: Vaikuttavuus, Toimivat 
prosessit
Mitä mitataan: Maanmittaustoimistoittain 
ja laitostasolla kR:n perusparannustehtävien 
edistymistä.
Lisätietoja: Indeksiin vaikuttaa 16 osatehtävän 
valmistusaste.
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9a-04 Toimitustuotannon määrä 
2005 – 2009

Yksikkö: 1000 kpl
Tavoite: MML:n ja sisäisissä tulossopimuksissa
Vertailu: kysyntä, tuotantotavoite ja -toteuma
Strateginen tavoite: Vaikuttavuus, Toimivat 
prosessit
Mitä mitataan: PeTo- ja aRTo-toimitukset
Lisätietoja: 2005 kTj:n käyttöönoton takia 
tuotantokatkoksia.
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Yksikkö: 1000 km2

Tavoite: MML:n ja sisäisissä tulossopimuksissa
Strateginen tavoite: Vaikuttavuus, Toimivat 
prosessit
Mitä mitataan: Miten maastotietotuotannon 
määrälliset tavoitteet on saavutettu. 
Lisätietoja: Maastotietoa viedään tietovaras-
toon sekä alueellisina hankkeina että jatkuvana 
ajantasallapitona.
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9a-05 Maastotietotuotannon määrä 
2005 – 2009 (MArA-prosessi)

9a-01 MML:n kokonaistuottavuuden 
kehitys 2000 – 2009

Yksikkö: indeksi
Vertailu: Valtion virastot ja laitokset, ei valtion 
liikelaitoksia, valtion omistamia yrityksiä, rahas-
toja ja valtionapuyhdistyksiä.
Strateginen tavoite: Toiminnallinen tehokkuus
Mitä mitataan: Tuotosten ja kokonaispanosten 
määrämuutoksista laskettuja kokonaistuotta-
vuuden muutoksia.
Lisätietoja: Tilastokeskuksen Suomen valtion 
virallinen tilasto. Virallinen tilasto 2009 valmis-
tuu 2010 kesäkuussa.
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9a-02 MML:n työn tuottavuuden 
kehitys 2000 – 2009

Yksikkö: indeksi
Vertailu: Valtion virastot ja laitokset, ei valtion 
liikelaitoksia, valtion omistamia yrityksiä, rahas-
toja ja valtionapuyhdistyksiä.
Strateginen tavoite: Toiminnallinen tehokkuus
Mitä mitataan: Tuotosten ja työpanosten mää-
rämuutoksista laskettuja työn tuottavuuden 
muutoksia.
Lisätietoja: Tilastokeskuksen Suomen valtion 
virallinen tilasto. Virallinen tilasto 2009 valmis-
tuu 2010 kesäkuussa.
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MML Työn tuottavuus
Vert Työn tuottavuus

Yksikkö: rekisteröityneitä käyttäjiä, käyttäjä-
tunnuksia
Strateginen tavoite: Toimivien tietojärjestel-
mien hyödyntäminen, Tietovarastot laajassa 
käytössä
Mitä mitataan: Voimassa olevat käyttäjätun-
nukset vuoden lopulla.
Lisätietoja: KTJ = kiinteistötietojärjestelmän 
selaintietopalvelu ja AKP = Ammattilaisen 
karttapaikka.
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9a-09 Verkkopalvelujen rekisteröityneet 
käyttäjät 2005 – 2009

Keskeiset suorituskykytulokset 
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9b-07 Laitostasoisten 2004 – 2008 asetettujen 
uusien projektien jäsenet toimintayksiköittäin ja 
asettamisvuoden mukaan

Yksikkö: henkilöä
Strateginen tavoite: osaaminen, Toimivat prosessit, Verkostoituminen
Mitä mitataan: Projektien henkilöstö yksiköittäin ja vuosittain. 
Lisätietoja: asetettuja projekteja oli 2004: 17 – 2005: 19 – 2006: 
20 – 2007: 23 ja 2008: 29 kpl. Määrässä ovat sekä johtoryhmä- että 
projektijäsenet.
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9b-08 Laitostasoisille 2004 – 2008 asetetuille 
projekteille kirjatut työajat toimintayksiköittäin

Yksikkö: työpäiviä
Strateginen tavoite: osaaminen, Toimivat prosessit, Verkostoituminen
Mitä mitataan: Projekteille tehty työpanos yksiköittäin ja vuosittain.
Lisätietoja: MMk = keskushallinto, MMT= kaikki maanmittaustoimis-
tot yhteensä, keke = kehittämiskeskus, MMV muut = aRk, aTk, haL, 
ILMA ja MYY.
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MAAnMITTAuSToIMISToT 
(12 toimistoa, 35 toimipistettä)
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MAA- JA METSÄTALouSMInISTErIö

Maanmittauslaitoksen 
organisaatiokaavio
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