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Asiakkaan odotukset ylittävä palvelukokemus

"T

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

eidän verkkopalvelunne ovat tosi hyviä. Kerroin kiinteistönvälittäjälleni, miten voi katsoa
rantaviivan pituuden. Hän oli yllättynyt, ja minä
myös, kun kuulin mahdollisuudesta tehdä kiinteistökauppa kokonaan verkossa", kertoi IT-seminaarissa ollut
henkilö esiteltyäni, että olen Maanmittauslaitoksesta.
Spontaani asiakaspalaute ympäristössä, jossa sellaiseen ei uskoisi törmäävän. Kohteliaisuudestako? En
usko. Enemmänkin halusta kertoa kokemuksesta, joka
oli ylivertainen ja yllättävä odotuksiin nähden.
Maanmittauslaitoksessa juuri tuollainen asiakaskokemus on paras osoitus vastuullisuuden toteutumisesta. Vastuullisuudessa on kyse siitä, että
tekee enemmän ja paremmin kuin laki määrää. Koska
valtionhallinnossa tehdään niin kuin lainsäädäntö
edellyttää, on pitänyt miettiä, mitä vastuullisuuden
toteutuminen meillä tarkoittaisi. Se on juuri tuota
asiakaskokemukseen panostamista. Me teemme töitä
asiakkaille, emme itsellemme.
Maanmittauslaitoksella on laaja asiakaskunta
kansalaisista valtion hallinnon ylimpiin päättäjiin,
kollegavirastoihin ja yksityisen sektorin palveluntarjoajiin Suomessa ja kansainvälisesti. Vastuullisuuden
on toteuduttava joka tasolla. Tässä on haastetta, mutta
olemme myös onnistuneet siinä.
Ai, miten niin? No, asiakaskyselyn mukaan kaikista
asiakkaista, jotka koostuvat maanmittaustoimitusten
ja kirjaamisasioiden, verkkopalvelun ja IT-palvelujen asiakkaista, 89 prosenttia on joko tyytyväisiä tai
erittäin tyytyväisiä palveluihimme. Meidän vastuullemme annetut isot kehittämishankkeet ja hallituksen
kärkihankkeet kertovat usean ministeriön tyytyväisyydestä meidän tapaamme toimia ja aikaisempiin tuloksiin. Virallisia valituksia maanmittaustoimituksista ja
kirjaamispäätöksistä tulee vähän, alle prosentin verran
vuosittain.

Maanmittauslaitoksessa asiakaslähtöisyys on
melko uusi asia. Vielä vuosituhannen vaihteessa piti
takoa päähän, että meillä ei ole hallintoalamaisia, eikä
pelkästään asianosaisia, vaan asiakkaita. Ja heille me
tätä työtä teemme. Olemme siis lyhyessä ajassa kehittyneet huimasti asiakaslähtöisyydessä.
Vastuullisuus on perinteisesti ympäristön huomioimista, sosiaalisia vaikutuksia sekä toiminnan taloudellisuutta. Viimeksi mainittu on toteutunut Maamittauslaitoksessa niin huonoina kuin hyvinäkin vuosina.
Meidän on mietittävä vastuullisuutta myös YK:n
17 kestävän kehityksen tavoitteen kautta. Mitä Maanmittauslaitos voi tehdä, jotta maailma olisi parempi?
Maailman parannuksen voimme aloittaa tekemällä
työmme hyvin, vastuullisesti ja asiakasta ajatellen.
Maanmittauslaitos on julkaissut verkossa kolmena
vuonna yhteiskuntavastuuraportin. Uusin ilmestyy
pääsiäisen jälkeen.

Pirkko Yliselä on viestintäjohtaja
Maanmittauslaitoksessa.
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AJANKOHTAISTA

PERUS- JA MAASTOKARTTOJEN
PAINAMINEN PÄÄTTYY
Maanmittauslaitos on saanut painettua
varastoon kaikki ne perus- ja maastokartat,
jotka painosuunnitelman mukaan oli tarkoitus
tehdä.
Painetuista kartoista ei oteta enää uusintapainoksia, koska
paperikarttojen kysyntä on vähentynyt.
– Karttojen käyttöhän ei ole vähentynyt. Karttoja käytetään nykyään entistä enemmän mobiililaitteiden kautta,
toteaa kehityspäällikkö Aaro Mikkola.
Älypuhelimella on helppo tarkistaa, missä vaikkapa jokin
tietty ravintola on. Lisäksi paikkatieto on usein kytketty muuhun tarpeelliseen tietoon, kuten ravintolan aukioloaikoihin
tai vaikkapa julkisen liikenteen aikatauluihin.

KUVA: © SHUTTERSTOCK JA MAANMITTAUSLAITOS

PAPERIKARTAT EIVÄT VIELÄ KADONNEET
Painettuja karttoja on vielä hyvin saatavissa varastosta.
Maanmittauslaitokselta voi myös jatkossakin tilata karttatulosteen haluamastaan alueesta.
– Asiakas voi tilata karttatulosteen haluamassaan mittakaavassa ja paperikoossa. Tällöin karttatuloste tehdään aina
ajantasaisimmasta maastoaineistosta, kertoo Mikkola.
Karttatulosteen saa myös säänkestävälle materiaalille.
Karttatulosteensa voi suunnitella ja tilata Karttapaikassa.
Kartalle voi valita näkyviin itselle tärkeää tietoa, kuten kiinteistörajat tai kiinteistötunnukset. Kartan mittakaavan voi
valita itse, samoin tulosteen koon. Asiakas saa kartan myös
PDF-tiedostona, jossa kartan elementtien näkyvyyttä voi
säätää.
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KOKO SUOMI KARTTALEHDILLÄ
Nykyisessä lehtijaossa maastokarttaa painettiin mittakaavassa 1:50 000 vuosina 2009–2017 yhteensä 388 eri karttalehteä.
Koko valtakunnan karttalehdet saatiin siten painetuksi.
Peruskarttaa painettiin vuosina 2006–2017 yhteensä 1237
eri karttalehteä. Viimeksi määritellyn tavoitteen mukaisesti
saatiin Rovaniemen eteläpuolisen valtakunnan kaikki karttalehdet painettua. Rovaniemen pohjoispuoleiselta alueelta
painettiin merkittävimpien taajamien karttalehdet.
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HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ OHJAA TUTKIMUSTA MAANMITTAUSLAITOKSESSA
Maanmittauslaitos on yhdessä noin 80 muun organisaation kanssa sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
(TENK) laatimaa ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen (HTK 2012).
Hyvä tieteellinen käytäntö on huolellisuutta ja tarkkuutta
tutkimusmenetelmissä, toisten tutkijoiden työn huomioimista
sekä avointa ja vastuullista tiedeviestintää. Tutkimusetiikalla
tarkoitetaan aktiivista panostusta tutkimuksen laatuun sen eri
vaiheissa.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta perusti vuonna 2017
tutkimusetiikan tukihenkilöverkoston edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja perehdytti organisaatioiden tukihenkilöitä

tutkimuseettisiin kysymyksiin. Mahdolliset hyvän tieteellisen
käytännön loukkaukset tulee käsitellä siinä organisaatiossa, jossa epäilynalainen tutkimus on tekeillä. Organisaatioissa on hyvä
luoda ennalta toimintamalli, joten kuluvan vuoden alusta lukien
hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelyprosessi
on sisällytetty Maanmittauslaitoksen työjärjestykseen.
Maanmittauslaitoksessa tutkimusta tehdään ensisijaisesti
Paikkatietokeskuksessa sekä kansallisissa että kansainvälisissä
tutkimushankkeissa. Ajankohtaisia tutkimusaloja ovat muun
muassa laserkeilaus, sisätilanavigointi ja älyliikenteeseen liittyvien tekniikoiden kehittäminen.

MÄÄRÄALAN LAINHUUDON KÄSITTELY JA LOHKOMISPROSESSI YHDISTYIVÄT
Vuoden 2018 alussa määräalan lainhuudon käsittely ja lohkomisprosessi yhdistyivät. Uudella
toimintatavalla toimitusinsinöörien osaamisalue
laajenee, ja he pystyvät palvelemaan asiakasta
kiinteistöasioissa entistäkin paremmin. Yhden henkilön tekemänä asiakkaan saama kokonaispalvelu
on myös paremmin hallittavissa.

MML
UUDISTUU

EROON PÄÄLLEKKÄISESTÄ TYÖSTÄ
Turhia päällekkäisiä työvaiheita jää pois, ja yhtenä
kokonaisuutena määritetyn prosessin jatkokehittäminen on helpompaa. Kirjaamisasioiden osaajien
joukko Maanmittauslaitoksessa kasvaa, jolloin
kysynnän vaihteluun ja resurssien muutoksiin
voidaan vastata entistä paremmin.
– Pilotoinnin aikana tehdyn asiakastutkimuksen
mukaan uusi toimintatapa on saanut asiakkailta
hyvää tai erittäin hyvää palautetta, kertoo johtaja
Petri Notko tyytyväisenä.

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

PILOTTIPROJEKTISTA KÄYTÄNTÖÖN
Tähän asti määräalan tie kaupasta itsenäiseksi kiinteistöksi on kulkenut Maanmittauslaitoksen sisällä
kolmen prosessin kautta, ja vähintään viisi henkilöä
on tutkinut samaa kauppakirjaa. Sen lisäksi, että
määräala on saanut elinaikanaan useita tunnuksia,
on myös asiakas saanut eri vaiheissa useita laskuja
ja kirjeitä.
Määräalaprosessin uudistamisesta tehtiin ensin
strateginen linjaus, jonka jälkeen muutosta lähdettiin suunnittelemaan projektiluontoisesti. Uutta
toimintatapaa pilotoitiin, ja syyskesällä 2017 Maanmittauslaitoksen johto päätti, että uusi tapa toimia
otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen.
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YHTEISKUNTAVASTUU

VASTUULLISUUS ON
LUOTETTAVUUTTA JA VERORAHOJEN
JÄRKEVÄÄ KÄYTTÖÄ
Yhteiskuntavastuu ja sen raportointi puhuttavat yritysmaailmassa.
Valtionhallinnossa yhteiskunnan hyväksi toimiminen on kaiken lähtökohta.
Miten vastuullisuus näkyy arjessa?
TEKSTI::
KATRI ISOTALO

KUVA::
JULIA HAUTOJÄRVI

V

altion viranomainen toimii lähtökohtaisesti vastuullisesti. Yksi näkemys vastuullisuudesta on se, että
tekee enemmän ja paremmin kuin mitä laki määrää.
– Itse toivoisin jokaisen valtiolla työskentelevän kysyvän itseltään ”haluanko, että minun verorahojani käytetään
näin”, pohtii viestintäjohtaja Pirkko Yliselä Maanmittauslaitoksen toiminnan vastuullisuutta.
– Maanmittauslaitoksessa vastuullisuus kiteytyy myös
paljolti luotettavuuteen, Yliselä jatkaa.
Luotettavuudesta kertoo, että Maanmittauslaitoksen
tekemistä viranomaispäätöksistä tehdään valituksia hyvin
vähän. Esimerkiksi noin 250 000 vuosittain tehtävästä
kirjaamispäätöksestä vain noin kahdestakymmenestä valitetaan. Se on selkeästi vähemmän kuin viranomaispäätöksistä keskimäärin.

KUNNIOITAMME SIDOSRYHMIÄMME
Nykyään kaikissa uudistuksissa pyritään kuuntelemaan
asiakasta jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Osakehuoneistorekisteri-hankkeessa (ASREK) työtä tehdään yhdessä
useiden eri viranomaisten, Kiinteistöliiton ja pankkien
kesken, ja ehdotuksia toiminnan parantamiseksi odotetaan
ilolla.
Sidosryhmien kunnioittaminen onkin yksi Maanmittauslaitoksen määrittelemistä vastuullisuuden periaatteista.
Sama näkyy laitoksen arvoissa, joista yksi on halu palvella.
– Meille jokainen työ on yhtä tärkeä, Yliselä korostaa.
Tämä on keskeistä muutama vuosi sitten käyttöönotetussa toimintamallissa, jossa maanmittaustoimitukset
ja lainhuudot kerätään valtakunnalliseen työjonoon ja
otetaan käsittelyyn siinä järjestyksessä kun hakemukset
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ovat saapuneet. Näin toimituksen kesto ei enää riipu siitä,
missä päin Suomea kiinteistö sattuu sijaitsemaan.

YRITYSVASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUUSEEN
Yritysvastuun sijaan viime aikoina on alettu puhua laajemmin pelkästä vastuullisuudesta tai yhteiskuntavastuusta.
Vastuullisuus jaetaan usein taloudelliseen vastuuseen,
ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Yritysmaailmassa taloudellinen vastuu tarkoittaa, että yritys
pitää huolta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta
se on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Laajemmin
taloudellinen vastuu viittaa siihen, millaisia taloudellisia
vaikutuksia toiminnasta on sidosryhmille.
Maanmittauslaitoksen ei tarvitse huolehtia kirjaimellisesti kannattavuudesta, sillä viranomaistoimituksista peritään kustannuksia vastaava maksu. Mikäli toimitus- tai
kartantuotanto kuitenkin tapahtuisi ”kuten aina ennenkin”
ilman nykyteknologian hyödyntämistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä, asiakkaat ja veronmaksajat tuskin pitäisivät toimintaa vastuullisena. Toiminnan tehostamisen
ansiosta Maanmittauslaitos pystyi tämän vuoden alussa
alentamaan maanmittausmaksuja.

TALOUDELLISUUS SÄÄSTÄÄ USEIN YMPÄRISTÖÄ
Ympäristövastuuseen kuuluu, että organisaatio tuntee
oman toimintansa ympäristövaikutukset ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.
Taloudellinen ja ekologinen tehokkuus tukevat usein
toisiaan. Kun prosesseja tai menetelmiä kehitetään tehokkaammiksi, säästyy samanaikaisesti sekä rahaa että
ympäristöä.

Uusissa monitiloissa ei ole omia työhuoneita tai työpisteitä. Kuvassa Jyväskylän toimitilat Sinetissä.

Kun työtä voi tehdä etänä joko kotoa tai vaikkapa
kunnantalolta, voidaan toimistoneliötä vähentää. Vuoden
vaihteessa Jyväskylässä muutettiin uusiin tiloihin. Toimipisteen toimistoneliöt on saatu vähennettyä alle puoleen
entisestä.
Etätyö on vähentänyt myös ajokilometrejä. Henkilöstökyselyssä noin 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, että
etätyömahdollisuus on vähentänyt heidän autoiluaan työpaikalle. Keskimäärin yksityisautolla ajetaan nyt lähes 64
kilometriä vähemmän viikossa kuin ennen.
Sosiaalista vastuullisuutta ovat vaikutukset, joita organisaation toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille,
myös henkilöstölle. Henkilöstökyselyn mukaan Maanmittauslaitokseen ollaan työnantajana tyytyväisiä. Joustavia
työaikoja ja monipaikkaista työtä arvostetaan. Myös aloitteiden käsittely sai tuoreessa henkilöstötutkimuksessa
kiitosta. Työstä ollaan ylpeitä ja työt halutaan hoitaa hyvin.
– Vastuullisuus muodostuu arjen teoista, Pirkko Yliselä
muistuttaa.
Ulkoisten sidosryhmien parissakin Maanmittauslaitoksen työtä arvostetaan ja toimintaa pidetään luotettavana.
Tällä hetkellä Maanmittauslaitoksessa pohditaan toiminnan
vastuullisuutta kansainvälisessä mittakaavassa eli miten se
ottaa kantaa YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin.

olennaista ja vuodelle leimallista. Uusimmat vastuullisuusohjeet korostavatkin olennaisuuden merkitystä.
Desimaalien viilaamisen sijaan on määriteltävä, mikä on
oman organisaation toiminnassa yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja pyrittävä seuraamaan siinä onnistumista.
Maanmittauslaitoksen toiminnassa olennaista on asiakkaan kuunteleminen, toiminnan avoimuus ja oikeudenmukaisten päätösten tekeminen. ■

MAANMITTAUSLAITOKSESSA
VASTUULLISUUDEN PERIAATTEET
OVAT
• avoin ja eettinen toiminta
• sidosryhmien kunnioittaminen
• lakien ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden
noudattaminen
• muut vapaaehtoiset toimet, joilla edistetään
kestävää kehitystä yli lain minimivaatimusten.

GRI-RAPORTTI VUOSIKERTOMUKSEN SIJAAN
Vastuullisen toiminnan raportointikehyksistä tunnetuin on
GRI-standardi, jota Maanmittauslaitoskin on viime vuosina käyttänyt toiminnastaan raportoidessa.
GRI-viitekehyksen strukturoidun rakenteen lisäksi
Maanmittauslaitos kertoo teemojen kautta, mikä on ollut
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TULEVAISUUTTA TEKEMÄSSÄ

TEKSTI:
SARI PUTKONEN

KUVAT:
JULIA HAUTOJÄRVI

aanmittausalaa voi opiskella ammattiopistossa valmistuen kartoittajaksi. Lapin ammattikorkeakoulussa ja pääkaupunkiseudun
Metropoliassa voi suorittaa maanmittaustekniikan
ammattikorkeakoulututkinnon
valmistuen insinööriksi (amk). Diplomiinsinööriksi valmistutaan Aalto-yliopiston
insinööritieteiden korkeakoulusta, jossa
maanmittausalasta kiinnostunut voi valita pääaineeksi joko kiinteistötalouden tai geoinformatiikan,
jota muun muassa paikannus ja paikkatieto ovat.
Tarjolla on myös tohtorikoulutusohjelma.
Alan osaamista tarvitaan kiinteistöarvioinnissa,
yhdyskunta- ja rakennussuunnittelussa sekä myynnissä, markkinoinnissa ja paikkatietoja hyödyntävässä sovelluskehityksessä. Alaa opiskelleet ovat
perustaneet kansainvälisille markkinoille suuntaavia
start up -yrityksiä. Kansainvälisesti kiinnostavaa
tutkimusta tehdään niin Aallossa kuin Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessakin.
Alaa opiskelleet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. Lapin ammattikorkeakoulusta maanmittaustekniikan koulutuksen yliopettaja Pasi Laurila
kertoo, että vuonna 2017 heiltä valmistui 43 opiskelijaa, joista 81 prosentilla oli vakituinen työpaikka
valmistuessaan.
Silti alan koulutusta järjestetään vain kolmessa
korkeakoulussa, ja aloituspaikkoja ja hakijoita on
melko vähän. Laurila huomauttaa, että vaikka työpaikkoja on ympäri Suomen, Lapista valmistuu yli
puolet alan amk-insinööreistä. Ongelmallista hakijamäärän kasvattamisen kannalta on, että opiskelijat
tulevat Rovaniemelle pääasiassa alueelta, jolla on
vain 300 000 asukasta.
Kyse on kehästä, jossa pienenevät opiskelijamäärät tarkoittavat pieneneviä resursseja, mikä pahimmillaan näkyy tarjottavan opetuksen laajuudessa.
Alalla toimivat ovatkin huolissaan pätevien osaajien
riittävyydestä.
– Ongelma on tunnistettu niin julkisella kuin
yksityiselläkin sektorilla, ja huoli on alan yhteinen.
Olemme yhdistäneet voimamme tilanteen kohentamiseksi, kertoo Maanmittauslaitoksen pääjohtaja
Arvo Kokkonen.
Alan osaajien riittävyydestä tulevaisuudessa huolensa on ilmaissut myös paikkatietoalan yrityksien toimintaedellytyksien parantamista ajava yhdistys FLIC.

TYÖNTEKIJÄT TYKKÄÄVÄT, NUORET EIVÄT
INNOSTU
– Tämä on ihan huippuhommaa, tokaisee paikkatietoihin liittyviin rajapintapalveluihin tuotteita tarjoavan Spatineon myyntijohtaja, tekniikan tohtori
Jaana Mäkelä.
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Spatineo
on suomalainen,
kansainvälisillä
markkinoilla toimiva
yritys, jonka tuotteilla
varmistetaan rajapintojen
jatkuva toimiminen. Mitä
enemmän dataa hyödynnetään,
sitä tärkeämmäksi rajapinnat muuttuvat. Ajatellaan vaikka robottiautoja.
Oletamme, että niiden käytössä on koko
ajan reaaliaikaista dataa muun muassa Ilmatieteen laitokselta ja Liikennevirastolta ja tämä
taas edellyttää rajapintojen häiriötöntä toimintaa.
Työtehtäviin liittyvää tyytyväisyyttä voi aistia
Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörien kertoessa omasta työstään tai seminaarissa, jossa Googlen – paikkatietoyritys sekin – paikkatietolähettiläs
ja University College Londonin vieraileva professori
Ed Parsons visioi tiedon järjestämisestä siten, että
se linkittyy sijaintiin.
Työntekijät tykkäävät, mutta miten maanmittausalan houkuttelevuutta voidaan parantaa nuorten
silmissä?

KARTASTA PAIKKATIETOON JA
MAANMITTARISTA GIS-STRATEGIKSI
Maanmittausalan töistä monelle tulevat mieleen
kumisaappaat ja maastossa työskentely. Tätä työ
myös toisinaan on, mutta kumisaapasimago kaventaa kuvaa alan työtehtävistä, sillä valtaosa valmistuneista sijoittuu aivan toisenlaisiin tehtäviin.

Maanmittauslaitoksessa on myös muiden alojen työpaikkoja. Kuvissa esiintyy paikkatietoasiantuntija
Sakeri Savolan (alla) lisäksi vuonna 2018 aloittanut asiakaspalvelusihteeri Sini Viljakainen (ylhäällä),
2017 aloittanut viestintäasiantuntija Emilia Hannula (vasemmalla), sekä 2017 Oikeuspalveluissa
asiantuntijana aloittanut Jussi Nurmikari.

Tehtävien
kirjoa kuvaa hyvin
se, että yksi lohkoo
tontteja
haja-asutusalueella ja toinen suunnittelee Booking.comille tai jollekin muulle sovellusyritykselle
paikkatietopalvelua.
Alalla ollaankin tilanteessa, jossa
vanhat ammattinimikkeet eivät houkuta
nuoria, ja uudet, kuten tietomallikoordinaattori, ovat heille silkkaa hepreaa. Monesta
suusta todetaan myös, että asiaa ei auta Aallon
koulutusohjelmien ja pääaineiden tiuhaan vaihtuvat nimet.
Pitäisikö etsiä yksi uusi ammattinimike brändättäväksi ja käyttöön otettavaksi?
– Itse pidän Ruotsin kunnissa käytössä olevasta
GIS-strategi-nimikkeestä. Se kertoo työn sisällöstä
ja viittaa siihen, että tekijällä on myös päätösvaltaa,
Mäkelä visioi.
Nykyisin tehtävänimikkeet ovat yleisluontoisia,
kuten esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, tuotekehityspäällikkö tai myyntipäällikkö.

MONIMUOTOKOULUTUS JA KESKUSTELUT
INNOSTAVAT ALALLE
Lapissa vähenevien hakijamäärien haasteeseen on
vastattu etäopiskeluna suoritettavalla monimuotokoulutuksella. Opiskelumuoto on vetänyt hyvin
opiskelijoita ympäri Suomen. Mukana on alanvaihtajia, esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan osaajia,

joiden osaamiselle on kova kysyntä paikkatietoja
hyödyntävissä sovelluskehitysyrityksissä ja myös
Maanmittauslaitoksessa.
Viime vuonna Maanmittauslaitos oli mukana
Otaniemessä TalentIT-messuille. Kokemus oli hyvä.
– Näimme yllättyneitä ilmeitä. Nuorten ennakko-odotukset maanmittausalasta olivat muuta kuin
mitä ala todellisuudessa on. Nuoret pitivät myös siitä,
että töitä voi tehdä nykyaikaisilla välineillä etänä ja
myös muuhun kuin perinteiseen virka-aikaan, viestintäasiantuntija Pia-Maria Pekkinen kertoo.
Maanmittauslaitos tekee alaa tunnetuksi myös
tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Sovelluspalveluissa on lähes jatkuva haku käynnissä.
Tänä vuonna harjoittelijoita palkataan noin 70.
Viime kesänä Maanmittauslaitoksen Instagram-tili
oli harjoittelijoiden hallinnassa: vuoroviikoin eri
harjoittelijat kertoivat kokemuksistaan ja hauskoista
sattumuksista.
Alan tulevaisuuden, kehityksen ja imagon kannalta oleellista on, että Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille koulutusväylän aina tohtoriksi asti. Maanmittauslaitos ja Aalto tekevät tiivistä yhteistyötä ja
sopivat viime vuoden lopulla kahden yhteisprofessuurin perustamisesta kiinteistö- ja paikkatietoaloille.
Tällä varmistetaan, että alalla on osaajia ja eteenpäin
vievää tutkimusta myös tulevaisuudessa. ■

ENEMMÄN PAIKKATIETOA
PERUSKOULUUN
Keväällä 2018 alkaa yhteistyöhanke, johon osallistuvat koulut saavat opetuksen tueksi suomalaista
paikkatieto-osaamista ja aineistoja Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen ammattilaisilta. Esri Finland tarjoaa kouluille ilmaisen
käyttöoikeuden selainpohjaiseen ArcGIS Online
pilvipalveluun, jossa paikkatietoja voidaan käsitellä ja jakaa. Esrin avoin ArcGIS Online tarjoaa
kouluille myös pääsyn globaaleihin aineistoihin.
Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskus SYKE:n, Opetushallituksen ja Esri Finlandin
uudessa hankkeessa tavoitellaan paikkatieto-osaamisen kehittämistä perus- ja toisen asteen koulutuksessa Suomessa.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on mukana 10 koulua. Hanke laajenee kevätlukukauden
jälkeen kaikille perus- ja toisen asteen kouluille.
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YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

PAIKKATIEDOT TEHOKÄYTTÖÖN
YHTEISKUNNASSA – MIKSI SE
MINUA LIIKUTTAISI?

Laadukkaat paikkatiedot palvelevat meitä kaikkia, tekevät arjen sujuvaksi
ja ovat edellytys palveluiden kehittämiselle. Paikkatietoalusta kokoaa
tiedot yhteen paikkaan koko yhteiskunnan käyttöön.
TEKSTI:
HELI LAAKSONEN
KUVA:
MAANMITTAUSLAITOS

S

uurin osa meistä käyttää päivittäin sovelluksia, jotka perustuvat paikkatietoon. Katsomme
reittioppaasta nopeimman tavan päästä töistä
kotiin. Lomareissulla syötämme navigaattoriin päämäärän osoitteen. Paikkatieto siis todella liikuttaa
meitä. Moni arjen tapahtuma nojaa paikkatietoon eli
yksilöityyn maantieteelliseen tietoon esineen, ihmisen tai asian sijainnista.
Suomessa kerätään ja ylläpidetään laadukasta
paikkatietoa niin kaupunkialueilta kuin maaseudulta.
Suomessa toimii lukuisia paikkatietoalan yrityksiä.
Voidaan kysyä, eivätkö paikkatiedot ole jo tehokkaasti käytössä. Onhan esimerkiksi Googlella jo kattava
karttapalvelu, jota kaikkien on helppo hyödyntää.
Google Maps onkin oivallinen palvelu, mutta oletko
kokeillut käyttää sitä suomalaisessa sienimetsässä tai
erämökillä? Niinpä – kaikkeen ei Googlekaan pysty.

KOHTI YHTENÄISTÄ PAIKKATIETOALUSTAA
Voimaa ja osaamista paikkatietopalvelujen kehittämiseen on monella toimijalla. Tällä hetkellä kunnat
keräävät ja ylläpitävät oleellisimpia paikkatietoja.
Ne tekevät asemakaavoja ja myöntävät rakennuslupia. Kuntien tehtäviin kuuluu antaa rakennuksille
osoitteet. Maanmittauslaitos ylläpitää koko Suomen
kattavaa maastotietokantaa ja esimerkiksi Suomen
ympäristökeskus vastaa vesistöjä koskevista paikkatiedoista.

12
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Haasteena on, että kunnat ja valtion viranomaiset ovat perinteisesti keränneet paikkatietoja omiin
järjestelmiinsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Paikkatietoja on mallinnettu eri tavoilla. Siksi niitä ei voi
suoraan yhdistää toisiinsa. Kaikkia tietoja ei ole tehty
digitaaliseen muotoon eikä niitä ole saatavilla koneluettavilta rajapinnoilta. Osa julkisin rahoin kerätystä
paikkatiedosta ei ole avoimena datana saatavilla.
Nyt on tullut aika yhtenäistää tietovarannot.
Paikkatietoalusta tulee koostamaan rajapinnoilta
kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden julkishallinnon toimijoiden tuottamat paikkatiedot ja tarjoaa
ne kaikkien käyttöön avoimesti ja yhteensopivina.

RAKENNUSTIETO ON TUHANNEN TAALAN
PAIKKA
Paikkatietoalusta-hanke on aloittanut talkoot rakennuksiin liittyvän paikkatiedon yhtenäistämisestä.
Rakennustiedot ovat yksi merkittävimmistä paikkatiedoista, sillä suuri osa koko Suomen taloudellisesta
pääomasta on kiinteistöissä. Kunnat, Maanmittauslaitos ja alan yritykset ovat yhdessä kirjoittaneet ohjeen, jota hyödyntämällä rakennustiedot koko maasta
saadaan yhtenäisiksi. Samalla kertaa päivitetään
rakennustiedot kolmiulotteiseksi.
Monet kaupungit tuottavat jo nyt kolmiulotteisia
kaupunkimalleja. Jatkossa 3D-rakennussuunnitelma
voidaan istuttaa uudisrakennuksen malliin jo ennen

että julkishallinnon päätöksiä kunta-, maakunta- ja
valtiotasolla voidaan tehdä niin, että tilannekuva
perustuu ajantasaiseen tietoon. Arjessa näillä päätöksillä on suuri merkitys: esimerkiksi päiväkodit
ja terveyskeskukset voidaan perustaa sinne, missä
niiden tarve on suurin, ja minne asiakkaat pääsevät
OVET KOHDALLEEN
helpoimmin. Säästyvät verorahat voidaan kohdentaa
Osoite on meille luonnollinen tapa löytää perille
sinne, missä tarvetta on eniten.
haluttuun kohteeseen. OngelPaikkatietoalusta
rakenmana on, että emme aina tiedä,
netaan
yhdessä
kaikkien
missä oikea ovi on. Silloin,
alan toimijoiden kanssa. Se
AJANTASAINEN
kun ei ole kiire tapaamiseen,
vaatii niin kunnilta, valtionPAIKKATIETO VOI
hallinnolta kuin yrityksiltä
voi oikean sisäänkäynnin etPELASTAA HENGEN.
simisen ajatella hyötyliikuntoimenpiteitä
ja
yhteistä
tana. Mutta hätätapaus on eri
tahtotilaa. Paikkatietoalustahankkeessa yhteinen tahto on
juttu. Kun palomiesten pitäisi
löytynyt. On pakkokin, sillä laadukkaat paikkatiedot
päästä oikeaan asuntoon mahdollisimman nopeasti,
palvelevat meitä kaikkia ja ovat edellytys monen eri
nuo metrit ovat kriittisiä.
elämänalueen palveluiden kehittämiselle. ■
Paikkatietoalusta luo Suomeen uuden osoitetietojärjestelmän. Se yhtenäistää osoitteiden hallinnan
ja esimerkiksi sisäänkäyntien sijainti lisätään osoitetietoihin. Tietoja täydennetään myös kulkupisteillä,
Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti Paikkatietoalusta-hanke vuonna 2017. Se on yksi hallituksen
jotka ohjaavat kulkua osoitteeseen.
Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeista.
Osoitetietojärjestelmässä osoitteet ovat ajan
Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2019 lopussa.
tasalla ja muillekin kohteille kuin rakennuksille voidaan antaa osoite. Esimerkiksi uimarannat ja puistot
tunnetaan usein vain nimeltä – jatkossa niillekin voi
PAIKKATIETOALUSTA TOTEUTETAAN KAHDEKSASSA
antaa osoitteen.
OSAHANKKEESSA:

peruskiven muurausta. Voidaan tarkastella, miltä
rakennus maisemassa todella näyttäisi ja miten se
varjostaa ympäristöään. Asukkailla on paljon realistisempi kuva tulevasta kaupunkikehityksestä, ja he
voivat vaikuttaa siihen entistä tehokkaammin.

TULEVAISUUS RAKENTUU PAIKKATIEDOLLE
Itseohjautuvat autot ovat jo osin tätä päivää. Paketteja
toimittavat kohta dronet eivätkä pyörälähetit. Paikkatieto on meille tärkeää jo nyt, ja sen merkitys tulee vain
kasvamaan. Tarvitsemme koko maan kattavat yhtenäiset paikkatiedot, jotta yhteiskunta toimii paremmin.
Paikkatiedossa on kyse myös talouskasvusta. Yritykset luovat paikkatiedon varaan palveluja ja sovelluksia, jotka toimivat Hangosta Inariin. Paikkatietoalustan ratkaisut tukevat kansainvälisiä standardeja.
Suomen mittakaavassa testattu paikkatietosovellus
voidaan helposti skaalata isommillekin markkinoille.
Uusien sovellusten lisäksi paikkatietoalusta helpottaa
yritysten investointipäätöksiä ja helpottaa logistiikan
suunnittelua.
Paikkatietoalusta karsii päällekkäistä työtä ja tehostaa koko julkisen sektorin toimintaa. On tärkeää,

• Kansallinen maastotietokanta
• Maankäyttöpäätökset
• INSPIRE-palvelut
• Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu
• Osoitetietojärjestelmä
• Tekninen alusta
• Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuri
• Paikkatietojen tukipalvelut

Hankeorganisaatiossa ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Paikkatietoalusta-hanke toteutetaan laajassa
yhteisyössä useiden eri valtionhallinnon toimijoiden,
alan yritysten ja kaikkien Suomen kuntien kanssa.
www.paikkatietoalusta.fi
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PALVELUA MAASTA

PAREMPAA PALVELUA
MAASTOTÖISSÄ
Yhteiskuntavastuu näkyy myös maastotöissä. Se ei ole päälle liimattu
lisuke ripoteltuna raportteihin, vaan pikemminkin pohja, jolle työn
tekeminen perustuu.
TEKSTI:
MARIA VILPPOLA

Y

KUVITUS:
MAANMITTAUSLAITOS

ksi keskeisistä Maanmittauslaitoksen tehtävistä on tuottaa tietoa yhteiskunnan tarpeisiin.
Toimintaa kehitetään jatkuvasti.
– Yhteiskuntavastuun kantaminen on sitä, että tehdään oikeita asioita. Että keräämämme maastotieto
on sellaista, mitä käyttäjät tarvitsevat. Tämä vaatii
vuoropuhelua ja sitä, että aika ajoin ollaan valmiita
tekemään muutoksia tietosisältöön, kertoo johtaja
Juha Vilhomaa Maasto- ja rajatiedot -yksiköstä.
Kansallinen
maastotietokanta
-ohjelmassa
(KMTK) digitalisoidaan ja päivitetään maastotiedot
vastaamaan nykypäivän tarpeita. Yksi tavoite on
kerätä tiedot kohteiden muodoista ja korkeuksista eli
muuttaa kaksiulotteiset kartat 3D-tiedoiksi. Toinen
ajankohtainen tarve on tieto kohteiden elinkaaresta.
Esimerkiksi tieverkoston kohdalla elinkaaritieto voisi
tehostaa joukkoliikenteen suunnittelua.
Kun on kyse yhteiskunnalle tärkeistä tiedoista, vastuullisuuteen kuuluu myös tiedon laadusta huolehtiminen. Laatutaso määritellään tiedon käyttäjän kanssa,
ja prosesseja kehitetään tarpeen mukaan. Samassa tahdissa pidetään huolta myös osaamisen kehittämisestä.
– Lean-ajattelu on päivän muotisana, jossa on paljon elementtejä siitä, mitä ollaan jo vuosien ajan eri
nimien alla ajettu. Prosessien toimivuus takaa laatua,
ajantasaisuutta ja sitä, että tietoa tuotetaan taloudellisesti tuhlaamatta resursseja, Vilhomaa korostaa.
Tehokkuutta lisää nykyisin se, että yhä useammin voidaan tukeutua jo olemassa oleviin tietoihin.
Maastossa tehtävä työ vähenee, ja ajokilometreistä
säästetään entisestään reittisuunnittelulla. Maastotöissä käyttöön on otettu tablettitietokoneet, joilla
havainnot kirjataan suoraan järjestelmiin. Sähköisten
välineiden myötä myös paperinkäyttö on käytännössä kokonaan loppunut kartoitustöissä, mikä säästää
sekä rahaa että luontoa.
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VIESTINTÄÄ JA VUOROVAIKUTUSTA
Jos toiminnan vaikutukset ulottuvat laajalle, myös
vastuullisuus rakentuu monista osista – ja monista
näkökulmista. Maanmittaustoimituksista tällainen
on esimerkiksi tilusjärjestely, jossa parannetaan
maatilojen tilusrakennetta. Peltotilusjärjestelyssä
hajallaan sijaitsevat pellot kerätään lähemmäksi
tuotantorakennuksia, jotta toiminta tehostuu ja tuotannosta saadaan isompi hyöty irti. Tämä parantaa
viljelijän jaksamista, mutta laajemmin kyse on myös
koko alueen ja maaseudun elinvoimasta sekä maatalousyrittäjyyden mahdollistamisesta.
Tilusjärjestely, oli sitten kyse pelto- tai metsätilusjärjestelyistä tai väylähankkeista, koskettaa aina
samanaikaisesti useampaa maanomistajaa. Vastuullisuuden näkökulmasta asia numero yksi on asiakaslähtöisyys. Tilusjärjestelyt-yksikön johtaja Timo
Potka korostaa, että kaikkia asianosaisia tulee kuulla
riittävästi, jotta lopputulos vastaisi mahdollisimman
hyvin kaikkien osapuolien tarpeita. Tärkeä periaate
on, että tilusjärjestelylle on vahva kannatus.
– Jokainen toimitusinsinööri haluaa päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, saada tuotannon
olosuhteet mahdollisimman hyväksi. Maa-asioihin
liittyy kuitenkin aina myös tunnearvoa, mikä tekee
työstä välillä haastavaa. Työ on monien mielipiteiden
ja tavoitteiden yhteensovittamista, Potka kuvailee.
Asiakaslähtöisyyden lisäksi vastuullisuus rakentuu avoimesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.
Kaikkia haastatellaan ja kaikille annetaan mahdollisuus vaikuttaa. Erilaisia vaihtoehtoja esitetään usealla haastattelukierroksella, kunnes sopivin ratkaisu
löytyy.
– Luottamus lähtee siitä, että asianosaiset kokevat, että heitä on kuunneltu riittävästi prosessissa.
Mitä avoimempaa vuorovaikutus on, sitä paremmin
luottamus nousee. Toinen tärkeä vastuullisuusnäkö-

LAITTEISTO
Ajantasaiset ja
luotettavat työvälineet

TYÖNTEKIJÄ
Koulutettu alan
asiantuntija

NÄKYVÄT
SUOJAVAATTEET
Yhtenäinen ja
turvallinen vaatetus

TOIMIKORTTI
Kuvallinen kortti, jossa
näkyy veronumero

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Puolueeton ja
vastuullinen ratkaisija

KAIKKIALLA
SUOMESSA
Koko maan kattavaa
palvelua

kulma on se, että kun käytetään yhteiskunnan varoja,
lopputuloksen tulee olla niin yrittäjien kuin yhteiskunnankin näkökulmasta kannattava, Potka korostaa.

PUOLUEETON JA VASTUULLINEN
Kaikki maanmittaustoimitukset eivät kuitenkaan välttämättä lähde maanomistajan toiveista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi arviointitoimitukset. Tyypillinen
arviointitoimitus on maantietoimitus, jossa päätetään
lunastuksista ja korvauksista, kun valtiolla on tarve
saada käyttöönsä maa-alueita esimerkiksi tien levennystä varten. Maanmittauslaitoksen vastuu on huolehtia puolueettomuudesta ja siitä, että kaikki osapuolet
voivat luottaa toimituksen objektiivisuuteen.
Arviointitoimitukset-yksikön johtaja Mauri Asmundelan mukaan arviointitoimituksissa korostuu
toimitusinsinöörien osaaminen ja varmaotteisuus.
Luottamus syntyy, kun asioita ei käsitellä hapuillen.
Siitä rakentuu myös vastuullisuus.
– Arvioinnit tehdään kaikille samoilla menetelmillä.
Ratkaisu ei riipu siitä, kenelle toimitusta tehdään. Mikään ohje ei tietenkään pysty kaikkia erityistilanteita
kattamaan, joten iso osa luottamuksesta syntyy toimitusmiesten toiminnasta ja osaamisesta. Kokemusten
vaihto koskien vaativia tilanteita on tärkeää ja sitä
tehdään esimerkiksi pienryhmäkeskusteluissa, Asmundela kertoo.
Luottamusta ja objektiivisuutta vahvistaa myös
asiakkaan omat vaikutusmahdollisuudet. Ne vahvistuvat entisestään, kun saadaan käyttöön uusi sähköinen
asiointipalvelu, joka on samalla vuorovaikutuksen
väline. Paperipinon sijasta voidaan lähettää linkki sähköiseen karttaan, joka zoomausmahdollisuuksineen on
aina myös paperista karttaa laadukkaampi ja tarkempi.
Vaikka digiloikka on jo täällä, Asmundela korostaa,
että kaikki lähtee kuitenkin ihmisistä. Jokainen maanmittauslaitoslainen vaikuttaa omalta osaltaan siihen,
miten yhteiskuntavastuu ja luottamus rakentuvat. Se
kumpuaa pienistäkin asioista.
– Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että maastossa liikkuvat henkilöt näyttävät virallisilta. Että on
työasu kunnossa, viralliset henkilökortit esillä, autoissa merkinnät ja vilkut katolla. Asiakkaan kohdatessaan
jokainen osaa aina kertoa, mitä on tekemässä. Se herättää luottamusta. Ani harvoin meille enää soitellaan ja
ihmetellään, että mitäs hiippareita täällä on liikkunut,
Asmundela naurahtaa. ■
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LYHYESTI

LAINHUUDON HAKEMINEN SÄHKÖISTYY
Lainhuuto- ja kiinnitysasioita voi hoitaa pian sähköisesti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa. Palvelusta voi hakea lainhuutoa ja
kiinnityksiä sekä katsoa maksutta oman kiinteistönsä lainhuuto- ja
kiinnitystiedot. Palvelussa näkyvät myös vasta vireillä olevat
lainhuuto- ja kiinnitysasiat.
Ensimmäisessä vaiheessa palvelussa voi tehdä lainhuutohakemuksen silloin, kun kaupanvahvistaja on vahvistanut kiinteistön tai
määräalan luovutuksen, esimerkiksi kaupan tai lahjan. Myöhemmin
palvelun kautta voi hakea lainhuudon myös muissa omistajanvaihdoksissa.
Henkilöasiakkaille tarkoitettuun palveluun pääsee Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta ja sen käyttö edellyttää vahvaa
tunnistautumista. Palvelu otetaan käyttöön tämän kevään aikana.
Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin, ja tiedotamme siitä
verkkosivuillamme.
maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa.

UUSISSA ASEMISSA
MAANMITTAUSLAITOKSESSA
Maanmittauslaitoksen johtajistossa on käynnissä
tehtäväkierto, kun Keskushallinnon ylijohtaja
Petri Korpinen siirtyi tammikuun alussa maaja metsätalousministeriöön avustamaan
uuden Ruokaviraston käynnistämistä. Hän
palaa Maanmittauslaitokseen 1.11.2018.
Korpisen sijaisena toimii laitoksen
Tietotekniikan palvelukeskuksen Mitpan
ylijohtaja Marja Rantala (kuvassa).
– Petri Korpisen määräaikainen tehtävä
ministeriössä toi mukanaan Maanmittauslaitoksessa yleisesti jo käytössä olevan tehtäväkierron myös Keskushallintoomme. Tehtäväkierto on hyvä tapa
laajentaa ja monipuolistaa osaamista organisaation kaikilla tasoilla,
pääjohtaja Arvo Kokkonen sanoo.
Muutoksen myötä Mitpan ylijohtajaksi siirtyi Sovelluspalvelutyksikön johtaja Juha Tuomaala, ja hänen sijaisekseen puolestaan
Mikko Tallgren samasta yksiköstä. Kaikkien sijaisuudet kestävät
1.11.2018 saakka.

PAIKKATIETOALUSTAN WEBINAARISARJA
JATKUU KEVÄÄLLÄ
Paikkatietoalusta-hankkeen suosittu webinaarisarja saa jatkoa.
Tiistaina 6.2. käynnistynyt webinaarisarja valottaa osahankkeiden
tuloksia, avaa niissä syntyneitä selvityksiä ja tarkentaa katsetta
tulevaisuuteen. Webinaarit ovat maksuttomia ja avoimia, eikä
niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Webinaarit tallennetaan
Paikkatietoalustan YouTube-kanavalle, josta niitä voi katsoa
jälkikäteen. Lisätietoa webinaarin aiheista sekä aikatauluista löydät
Paikkatietoalusta.fi:stä ja hankkeen somekanavista.
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100 KUVAA MAANMITTAUSLAITOKSESTA
Viime kesänä valokuvaaja Julia Hautojärvi kiersi Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä. Hän ikuisti henkilöitä
työnsä äärellä sisällä ja ulkona, maalla, merellä ja ilmassa.
Kuvista koottiin näyttely ”100 kuvaa Maanmittauslaitoksesta”, joka oli esillä viime marraskuussa Maanmittauslaitoksen Suomi 100 -tilaisuuksissa. Kuvat kootaan
näyttelyksi verkkoon tänä keväänä. Kuvista julkaistaan
myöhemmin myös kirja.
– Kaikkein hienointa minulle olivat ne pienet jaetut
hetket ihmisten kanssa, kertoo Julia Hautojärvi kokemuksistaan Maanmittauslaitoksen kesäkuvaajana.
Tietoa Maasta -lehti hyödyntää myös näitä Julian
ottamia kuvia.
maanmittauslaitos.fi/100kuvaaMaanmittauslaitoksesta

METSÄHOVIN VGOSRADIOTELESKOOPPIPROJEKTI ETENEE
Metsähovin geodeettiselle tutkimusasemalle rakennetaan
radioteleskooppijärjestelmää kolmivuotisessa projektissa.
Työ etenee hyvin.
Huippuluokan teleskooppijärjestelmän ansiosta
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus pääsee tekemään
uuden sukupolven geodeettisia havaintoja kansainvälisellä
tasolla. Metsähovista tulee osa pitkäkantainterferometrian
maailmanlaajuista havaintojärjestelmää (Very Long
Baseline Interferometry Global Observing System, VGOS).
Teleskoopin suunnittelee ja valmistaa saksalainen yritys
MT Mechatronics. Osat tuodaan konteissa Metsähoviin
toukokuussa, ja teleskooppi kootaan ja asennetaan kesän
aikana.
Asennusaluetta on valmisteltu teleskooppia varten. Teleskoopin perustukset ja kokoamisalusta on saatu valmiiksi
vuoden 2017 aikana. Sähkötyöt tehdään maaliskuussa
2018. Signaaliketjun välineiden hankinnat ovat käynnissä,
ja ensimmäisiä testimittauksia päästään tekemään vuoden
2018 lopussa.

YHTEISTYÖLLÄ MONIPUOLISEMPAA
TUTKIMUSTOIMINTAA
Maanmittauslaitos ja Aalto-yliopisto ovat sopineet kahden yhteisprofessuurin
perustamisesta insinööritieteiden korkeakouluun. Yhteistyön tavoitteena on
kehittää kiinteistö- ja paikkatieto-osaamisen keskittymä, joka tarjoaa edellytykset
kansainväliselle huippututkimukselle ja maanmittausalan osaajien kouluttamiselle.
– Maanmittauslaitos on ensimmäinen tutkimuslaitos, jonka kanssa Aalto-yliopisto
solmi vastaavanlaisen yhteistyösopimuksen. Saamme olla tässä suunnan näyttäjiä
muillekin tutkimuslaitoksille, sanoo Maanmittauslaitoksen tutkimusjohtaja Tiina
Sarjakoski.
Kiinteistötalouden apulaisprofessorina aloitti 1.1.2018 TkT Kirsikka Riekkinen.
Kiinteistötalouden tutkimusalueita ovat kiinteistötekniikka, kiinteistötalous ja
-arviointi, talousoikeus sekä kiinteistöliiketoiminta.
Toinen professuuri perustetaan vuoden 2018 aikana geoinformatiikan alalle,
tutkimusalueina geodesia ja paikannus.

ESITYS KOLMIULOTTEISESTA
KIINTEISTÖNMUODOSTAMISESTA ETENEE
EDUSKUNNALLE
Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen on mahdollista alkusyksystä, mikäli
eduskunta hyväksyy nyt esitetyn ehdotuksen laiksi.
Esityksen tavoitteena on muuttaa kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia. Muutos tarkoittaisi sitä, että uuden
kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuolelle olisi
asemakaava-alueella mahdollista.
Kolmiulotteisuus ei korvaa kaksiulotteista kiinteistönmuodostamista, vaan
molempia käytetään jatkossa. Kolmiulotteisuuteen ei missään tilanteessa velvoiteta,
vaan sen käyttö on toimijoille mahdollisuus.
Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen helpottaisi erityisesti suurien
rakennushankkeiden suunnittelua.
Kolmiulotteiset kiinteistöt ovat aina rakennettuja tiloja. Tulevaisuudessa rakennuksen sisällä olevia tilakokonaisuuksia on helpompi kiinnittää ja pantata lainan
vakuudeksi ja julkisissa rekistereissä näkyy entistä paremmin, kuka mitäkin tiloja
omistaa.
Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus edistää myös kiinteistöjen ja rakennusten
hallinnan sekä julkisten palveluiden digitalisointia.
Hallituksen istunnossa 1.2.2018 päätettiin antaa eduskunnalle esitys kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta. Lakien on määrä tulla voimaan 1.8.2018.

MAANMITTAUSLAITOKSEEN REKRYTOIDAAN NOIN
60 HENKILÖÄ
Vuonna 2018 Maanmittauslaitoksessa on suunnitteilla noin 60 rekrytointia eri alojen
tehtäviin. Lisäksi kesäharjoittelijoita palkataan tänä vuonna noin 70.
Vuonna 2017 rekrytoitiin 89 henkilöä. 27 henkilöä rekrytointiin IT-tehtäviin
ja 50 henkeä tuotantoon, joista 24 kirjaamissihteereiksi. Lisäksi hallinnon alalle
rekrytoitiin seitsemän ja tutkimusta tuottavaan Paikkatietokeskukseen viisi
henkilöä. Paikkatietokeskukseen haetaan säännöllisin väliajoin myös määräaikaisia
apulaistutkijoita, opinnäytetyöntekijöitä ja jatko-opiskelijoita.
Maanmittauslaitoksen avoimista työpaikoista ilmoitetaan Valtiolle.fi-palvelussa
sekä Maanmittauslaitoksen sosiaalisessa mediassa.

TAPAHTUMISSA TAVATAAN
Lapin maanmittauspäivät
Rovaniemi
15.3.2018
Polvelta toiselle
-sukupolvenvaihdosmessut
Seinäjoki 17.3.2018
Oulu 7.4.2018
Pieksämäki 16.4.2018
Maanmittauspäivät
Helsinki
21.–22.3.2018
Valtakunnalliset MHY-päivät
Helsinki, Finlandia-talo
21.–22.3.2018
Valtio Expo 2018
Helsinki, Marina Congress Center
8.5.2018
SuomiAreena
Pori
17.7.2018
Keskustelu: Kuka tietää missä ja
kenen kanssa liikut? Järjestäjinä
maa- ja metsätalousministeriö sekä
Maanmittauslaitos

Jyväskylän toimipiste muuttanut
Jyväskylän toimipiste on vuodenvaihteessa
muuttanut uusiin tiloihin Sinetti-taloon,
joka sijaitsee Hannikaisenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa. Uusi käyntiosoite on
Vapaudenkatu 58 A. Asiakaspalvelu on auki
keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.
Useiden pienten toimistohuoneiden
sijaan työskentelemme monitilatoimistossa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei
työntekijöillä ole nimettyjä työpisteitä.
Uudet tilat soveltuvat paremmin nykyaikaisiin työskentelytapoihin.
– Olen nauttinut eniten yhdessä oppimisen elämyksistä uudessa monitilaympäristössämme, toteaa henkilöstöjohtaja Tuula
Manninen.
Toimistotilaa ei tarvita niin paljoa, kun
moni hyödyntää etätyöskentelyn mahdollisuutta parina päivänä viikossa. Uudessa
Jyväskylän monitilatoimistossa säästämme
70 000 euroa vuodessa vuokrakuluja.
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FAKTA OM LANDET

Geodatabranschkunskaper behövs vid fastighetsvärdering, samhälls- och byggnadsplanering,
försäljning och marknadsföring samt vid utveckling av applikationer som utnyttjar geodata.
Det är möjligt att studera lantmäteri vid Lapplands yrkeshögskola, yrkeshögskolan Metropolia i huvudstadsregionen samt vid Ingenjörsvetenskapliga högskolan vid
Aalto-universitetet. Titeln GIS-strateg kanske beskriver
uppgifternas omfattning bättre än lantmätare.
Personer som studerat inom denna bransch har grundat start up-företag som riktar sig till den internationella
marknaden. Forskning som väcker internationellt intresse
görs vid både Aalto-universitetet och Geodatacentralen vid
Lantmäteriverket.

GODA CHANSER ATT HITTA JOBB
De som tagit en examen i lantmäteribranschen har placerat
sig väl i arbetslivet. År 2017 utexaminerades 43 studerande
från Lapplands yrkeshögskola. Av dessa hade 81 procent en
fast arbetsplats då de blev färdiga.
Trots detta ordnas utbildning i branschen endast vid tre
högskolor och det finns ganska få startplatser och sökande.
Branschens utmaning är att berätta för de unga om de arbetsuppgifter som utbildningen i branschen ger möjlighet
till på ett sätt som tilltalar dem. Det finns många olika möjligheter, någon kan avstycka en tomt på ett glesbebyggt
område och någon annan designar en geodatatjänst för

Google, Booking.com eller någon annan applikationstillverkare.
Lapplands yrkeshögskola har svarat på utmaningen av
allt färre sökande genom att erbjuda webbaserad utbildning
på distans. Denna utbildningsform har lockat studerande
från hela Finland.

ARBETSPRAKTIK OCH DOKTORSSTUDIER
VIKTIGA
Geodatabranschen är framme på utbildningsmässor,
exempelvis TalentIT-mässan i Otnäs. Lantmäteriverket
ökar kännedomen om branschen också genom att erbjuda
praktikantplatser för studerande. I år anställer vi cirka
70 praktikanter. I somras syntes praktikanterna på Lantmäteriverkets Instagram-konto: under en vecka i taget
berättade praktikanterna om sina erfarenheter och roliga
händelser i arbetet.
Med tanke på branschens framtid, utveckling och
image är det väsentligt att Aalto-universitetet erbjuder
sina studerande en studieväg ända till doktorsexamen. Lantmäteriverket och Aalto-universitetet samarbetar tätt
och kom i slutet av förra året överens om att grunda två
samprofessurer inom fastighets- och geodatabranscherna.
På detta sätt säkerställer vi att det inom branschen finns
kompetent personal och framåtdrivande forskning även i
framtiden. ■

FOTON: JULIA HAUTOJÄRVI

Ansvar är att vara pålitlig och att använda
skattepengar på ett förnuftigt sätt
– En statlig myndighet fungerar i princip på ett ansvarsfullt
sätt. En syn på ansvarsfullhet är att man gör mer och bättre
än lagen kräver. Själv hoppas jag att var och en som jobbar
för staten frågar sig själv "vill jag att mina skattepengar
används på det här sättet", säger kommunikationsdirektör
Pirkko Yliselä om ansvarsfullheten i Lantmäteriverkets
verksamhet.
– Vid Lantmäteriverket är ansvarsfullheten också nära
kopplad till pålitlighet, fortsätter Yliselä.
Lantmäteriverket upplevs som pålitligt och ett tecken
på detta är att mycket få av Lantmäteriverkets beslut överklagas.
Effektiv verksamhet är också ansvarsfullhet. Om förrättnings- eller kartproduktionen fortfarande fungerade "som
alltid förr" utan modern teknik eller kontinuerlig förbättring
av verksamheten, skulle kunderna och skattebetalarna knappast tycka att verksamheten var ansvarsfull. Tack vare en

effektivare verksamhet kunde Lantmäteriverket i början av
detta år sänka lantmäteriavgifterna.
Ett exempel på lösningar vid Lantmäteriverket som skonar
miljön är ägoregleringar som minskar antalet körkilometer
med traktor. Möjligheterna till distansarbete har å sin sida
minskat personalens körkilometer och lokalkvadratmeter.
Enligt den senaste personalenkäten är personalen nöjd
med Lantmäteriverket som arbetsgivare. De anställda är
stolta över sitt arbete och vill sköta det väl.
– Ansvarsfullheten är en följd av allt man gör i vardagen,
påpekar Pirkko Yliselä.

Geodata används effektivt i samhället
Geodata används för mycket sådant som ökar smidigheten
och säkerheten i vår vardag. Exempel på detta är byggnadsprocesser, trafikplanering och logistik i många former.
De mest väsentliga geodatamängderna samlas in och
underhålls av kommunerna. Lantmäteriverket upprätthåller
terrängdatabasen som omfattar hela Finland. Den geodata
som samlas in i Finland används dock inte fullt ut. En orsak
till detta är att kommuner och myndigheter har samlat in
geodata i sina egna system på ett sätt som bäst lämpat sig
för dem, vilket innebär att geodatamodellerna ser olika ut.
De kan därmed inte användas ihop så där bara. All geografisk
information finns inte i ett digitalt format och den är inte
tillgänglig via gränssnitt.
Vissa geodatamaterial som samlats in med offentliga
medel är inte tillgängliga som öppna, avgiftsfria data. Geodataplattformen kommer att via gränssnitt samla kommunernas,
Lantmäteriverkets och andra offentliga organisationers geodatamaterial och erbjuda dem till alla öppet, utan avgift och
i kompatibla format.
I projektet för en gemensam geodataplattform har

kommunerna, Lantmäteriverket och företag i branschen
tillsammans skrivit anvisningar för att skapa enhetliga
byggnadsuppgifter över hela landet. Samtidigt uppdateras
byggnadsuppgifterna så att de blir tredimensionella.
Geodataplattformen skapar också ett nytt adressdatasystem i Finland. Adressdatasystemet förenhetligar förvaltningen av adresser och exempelvis ingångarnas läge läggs till
i adressuppgifterna. Detta gör det lättare för var och en att
hitta ingången och är speciellt nyttigt för räddningsväsendet.
Geodataplattformen minskar på överlappande arbete
och effektiverar hela den offentliga förvaltningens verksamhet. Geodataplattformen gör det även lättare för företag
att fatta investeringsbeslut och att planera logistiken. Med
enhetliga geodata som underlag kan företag skapa tjänster
och tillämpningar som lätt kan anpassas även till större
marknader. Beslut som påverkar oss alla kan fattas utgående
från en tidsenlig lägesbild.
www.paikkatietoalusta.fi (på finska)
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Maanmittauslaitoksen palvelupisteet 2018
ALAJÄRVI
Paavolantie 1

LAHTI
Kirkkokatu 12 B

SEINÄJOKI
Alvar Aallon katu 3

HELSINKI
Opastinsilta 12 K

LAPPEENRANTA
Pormestarinkatu 1

TAMPERE
Yliopistonkatu 38

HUITTINEN
Kappelikuja 3

LOHJA
Kauppakeskus
Lohjantähti
Kalevankatu 4

TORNIO
Suensaarenkatu 2

MARIEHAMN
Torggatan 16

VAASA
Wolffintie 35

HÄMEENLINNA
Koulukatu 13
IISALMI
Luuniemenkatu 3
IKAALINEN
Kauppakatu 12

MIKKELI
Jääkärinkatu 14

IVALO
Kaamostie 6

NURMES
Kirkkokatu 14

JOENSUU
Torikatu 36 A

NÄRPES
Närpesvägen 17

JYVÄSKYLÄ
Vapaudenkatu 58 A

OULU
Veteraanikatu 9

KAJAANI
Lönnrotinkatu 2 C

PORI
Isolinnankatu 18

KEMIJÄRVI
Kirkkokatu 16

PORVOO
Linnankoskenkatu 28 A

KOKKOLA
Kaarlelankatu 27

ROVANIEMI
Valtakatu 17

KOUVOLA
Kauppamiehenkatu 4

SAARIJÄRVI
Sivulantie 11

KUOPIO
Hallituskatu 12

SALO
Torikatu 2

KUUSAMO
Kaiterantie 20

SAVONLINNA
Olavinkatu 24

Ivalo

TURKU
Itsenäisyydenaukio 2

Kemijärvi
Rovaniemi

YLIVIESKA
Valtakatu 4

Tornio

Kuusamo

Oulu

Kajaani
Kokkola

Ylivieska

Iisalmi
Vaasa

Alajärvi

Seinäjoki

Nurmes

Kuopio
Saarijärvi

Närpiö

Joensuu

Jyväskylä
Savonlinna

Ikaalinen
Pori

Mikkeli

Tampere

Huittinen
Hämeenlinna

Lahti

Lappeenranta
Kouvola

Lapinjärvi
Turku Salo

Porvoo

Lohja
Maarianhamina

Kirkkonummi

Helsinki

Katso palvelupisteiden aukioloajat
www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot

