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pääjohtajan nostoja vuodesta 2020
Koronapandemian värittämä vuosi pakotti meidät tekemään työtämme tutun toimistoympäristön ulkopuolella. Henkilöstömme mukautui nopeasti uuteen tilanteeseen, ja vuoden tulostavoitteet saavutettiin sovitulla tavalla. Kiitän lämpimästi työntekijöitämme hyvin tehdystä työstä asiakkaidemme ja
kansalaisten hyväksi.
Suuret kehittämishankkeet, kuten huoneistotietojärjestelmä ja osoitetietojärjestelmä etenivät myös
suunnitelmallisesti yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa
toteutui virtuaalisesti ja joustavasti.
Vuonna 2020 paneuduimme myös johtamisjärjestelmän ja organisaatiomme uudistamiseen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Asiakkaillemme sisäinen uudelleenjärjestely tulee näkymään entistä
parempana palveluna. Rakenteita uudistettiin, ja uusiin rooleihin ja tehtäviin rekrytoitiin uusia henkilöitä. Vuoden aikana lähes 200 uutta työntekijää aloitti työt Maanmittauslaitoksessa, ja kesätyöntekijöitä
palkattiin noin 100.
Myös vastuullisuuden kehittämisen saralla tapahtui paljon: aloimme työstää Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelmaa, joka valmistuu loppuvuodesta 2021. Vastuullisuusohjelma toimii meille tulevaisuudessa vastuullisuuden johtamisen työkaluna. Hyvänä pohjana ohjelmalle toimii loppuvuodesta 2020 valmistunut Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa
-julkaisu, joka kokoaa yhteen laitoksen tärkeitä periaatteita.

Luottavaisin mielin kohti tulevaa,

Arvo Kokkonen
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja

kuva: julia hautojärvi
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maanmittauslaitos
lyhyesti
Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osake-

Maanmittauslaitoksen sidosryhmät

huoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Lisäksi laitos ylläpitää maastotietoja ja tuottaa karttoja, ilmakuvia sekä laserkeilausaineistoja
koko Suomesta. Maanmittauslaitoksessa tehdään myös kansainvälistä paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyötä.

järjestöt ja
yhdistykset

Maanmittauslaitos kuuluu Suomen suurimpien virastojen joukkoon noin 1600 työntekijällään ja 37 toimipisteellään eri puolilla maata.

Maanmittauslaitoksen strategia

media

maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
yritykset

Maanmittauslaitoksen visio on Yhteiseen suuntaan. Strategian tärkeimmät elementit ovat neljä tavoitetta: 1) laadukkaat ja turvalliset palvelut asiakkaille, 2) aktiivinen vaikuttaja ekosysteemeissä ja verkos-

muut valtion
organisaatiot

toissa, 3) innovaatioiden ja tutkimuksen laaja hyödyntäminen sekä 4) haluttu ja kiinnostava työpaikka.
aktiivinen vaikuttaja ekosysteemeissä ja verkostoissa.

kunnat

kansalaiset

Arvojamme ovat

•
•
•
•

suurasiakkaat

Halu palvella
Rohkeus ja kyky uuden luomiseen
Luotettava kumppani

yliopistot ja
tutkimusyhteisö

henkilöstö

Erilaisina yhdessä
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vastuullisuuden kehittäminen ja
johtaminen maanmittauslaitoksessa
Vastuullisuus ja hyvän tuottaminen yhteiskunnalle on sisäänrakennettu Maanmittauslaitoksen perustehtäviin ja tapaan toimia. Vastuullisuuden periaatteemme ovat avoin ja eettinen toiminta, sidosryhmien kunnioittaminen, lakien ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden kunnioittaminen sekä toimet,
joilla voimme edistää kestävän kehityksen periaatteita.
Vuonna 2020 vastuullisuuden kehittämisessä ja johtamisessa otettiin askelia entistä kunnianhimoisempaan suuntaan. Maanmittauslaitokseen saatiin ensimmäinen vastuullisuudesta vastaava johtaja,
kun viestintä- ja vastuullisuusjohtaja aloitti virassaan kesäkuussa 2020. Laitoksessa päätettiin myös
ensimmäisen vastuullisuusohjelman valmistelemisesta tulevaisuuden vastuullisuustyön ohjaamiseksi.
Vastuullisuusohjelma valmistuu loppuvuodesta 2021.
Vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullisuusohjelman valmistelusta vastaa Maanmittauslaitoksessa
viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. Suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään organisaation yksikkörajat
ylittävässä vastuullisuusverkostossa. Maanmittauslaitoksen koko henkilöstöä osallistetaan
vastuullisuusohjelman valmisteluun. Maanmittauslaitoksen vastuullisuuteen vaikuttavat
päätökset esitellään ja hyväksytetään strategiatiimissä, jota vetää Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.

kuva: jussi valkeajoki
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yhteiskuntaa
palveleva tieto
Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla niiden omistusoikeuksien
rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Lisäksi laitos ylläpitää maastotietoja ja tuottaa karttoja,
ilmakuvia sekä laserkeilausaineistoja koko Suomesta. Maanmittauslaitoksessa tehdään myös
kansainvälistä paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyötä.

Tiedon merkitys kasvaa
tauslaitoksessa että yleisemmin yhteiskunnassa. Tämä asettaa tiedolle entistä suurempia vaatimuksia

Luotettavat
rekisteritiedot tuovat
vakautta yhteiskuntaan

ja odotuksia. Tietoa käytetään sähköisten palvelujen pohjana ja samalla tieto on keskeistä esimerkiksi

Maanmittauslaitos turvaa Suomes-

automaattisten päätöksentekojärjestelmien kehittämisessä.

sa maanomistuksen ja luototusjärjes-

Tiedon merkitys toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja johtamisessa on kasvanut sekä Maanmit-

Maanmittauslaitos ylläpitää yhteiskunnan kannalta merkittäviä tietoaineistoja. Laitoksessa on tunnistettu tiedon toisiokäytön edistäminen tärkeäksi datavastuullisuuden tavoitteeksi. Se tarkoittaa
sitä, että Maanmittauslaitoksen tuottamaa tietoa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti ja
innovatiivisesti uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.
Datavastuullisuudella Maanmittauslaitoksessa tarkoitetaan myös sitä, että tietoaineistot ovat ajantasaisia, kattavia, hyödynnettäviä ja ymmärrettäviä. Lisäksi palvelut ovat käytettäviä, turvallisia ja
asiakkaille hyödyllisiä. Maanmittauslaitoksen vahvuus tiedon hyödyntäjien näkökulmasta on luotettavuus.

telmän ylläpitämällä kiinteistöjen omistuksen tietoja sekä kiinteistöjä oikeuttavia
ja rasittavia oikeuksia. Luotettava tieto kiinteistön omistajasta, vuokraoikeuksista sekä kiinnityksistä on merkittävää suomalaiselle finanssialalle
ja kiinteistöjen omistajille.
Kiinteistötietotietojärjestelmää ja kiinteistöjen kauppahintarekisteriä kehitetään tukemaan automaattiratkaisuja sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä rekisterien ylläpidossa. Yksi tärkeä
kehittämiskohde on esimerkiksi rajamerkkien sijaintitarkkuuden parantaminen. Vuonna 2020 käynnis-

Tietotilinpäätös on osa Maanmittauslaitoksen vastuullista tiedon hallintaa ja raportointia. Siinä teh-

tettiin projekti, jossa selvitetään sijaintitarkkuuden parantamista älypuhelimen avulla joukkoistamisen

dään näkyväksi Maanmittauslaitoksen keskeiset periaatteet ja käytännöt, jotka koskevat vastuullista

mahdollisuuksia hyödyntäen.

ja turvallista tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä. Päällekkäisiä raportointitietoja ei esitetä Maanmittauslaitoksen vastuullisuusraportissa.

kuva: maanmittauslaitos
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Maastotietokanta on karttojen perusta
Maanmittauslaitoksen ylläpitämät maastotiedot ovat ainoa koko maan kattava, tarkin ja jatkuvasti
ajantasaistettava paikkatietoaineisto, joka on myös kaikille avointa dataa. Kaikki Maanmittauslaitoksen kartat, sähköiset karttapalvelut ja rajapinnat tuotetaan maastotietokannasta. Maastotietokannan
luotettavia tietoja käyttävät esimerkiksi pelastuslaitokset.
Maastotietokannan tietosisällön keruu ja ajantasallapito perustuvat suurimmaksi osaksi ilmakuvilta
kerättävään tietoon, mutta tietoja saadaan myös esimerkiksi ympäristöhallinnolta ja kunnista. Maastotietokannan tiedoista jalostetaan tietotuotteita, joita kansalaiset ja organisaatiot voivat hyödyntää.
Tietosisältöä uudistetaan jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakastarpeita.

MAASTOTIETOAINEISTOT JA
NIIDEN KÄYTÖN KASVU 2016–2020
KARTTAKUVAPALVELU

(KARTTATIILIHAKUJA MRD. KPL / VUOSI)

3,6  16,9
2016

2017

2018

Maanmittauslaitoksen tavoitteena vastuullisuuden näkökulmasta on myös, että tietoja hyödynnettäi-

KARTTAPAIKKA

siin yhteiskunnassa entistä laajemmin. Laadukkaan paikkatiedon varaan voi rakentaa turvallisia ja toi-

10 700  19 507

mivia palveluita esimerkiksi logistiikka-, rakennus-, sosiaali- ja terveysalan, maa- ja metsätalousalan
sekä kulttuuri- ja matkailualojen tarpeisiin.

Huoneistotietojärjestelmän palvelut laajenivat
Maanmittauslaitos kehittää ja ylläpitää valtakunnallista sähköistä rekisteriä, johon kootaan tiedot osakehuoneistoista, niiden omistajista ja panttauksista. Kyseessä on merkittävä siirtymä paperisesta asun-

RAKENNUSTIETOJEN KYSELYPALVELU

369%
2019

2020

2017

2018

118%

110 000  240 000
2016

2017

2018

2019

2020

NIMISTÖN KYSELYPALVELU

(KÄVIJÖITÄ KESKIMÄÄRIN / PÄIVÄ)

2016

(TIETOHAKUA / VUOSI)

(MILJ. TIETOHAKUA / VUOSI)

82%
2019

2020

38%

3,3  4,56
2016

2017

2018

2019

2020

MAASTOTIETOKANNAN OSOITTEIDEN KYSELYPALVELU
(MILJ. TIETOHAKUA / VUOSI)

34%

7,43  10,00
2016

2017

2018

2019

2020

to-osakekaupasta uuteen digitaaliseen järjestelmään. Huoneistotietojärjestelmän avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat.
Keskeisiä vuonna 2020 käyttöönotettuja palveluita olivat osakeluettelon siirtopalvelu taloyhtiöille, tek-

maastotietokannan tiedoista jalostetaan tietotuotteita, joita kansalaiset ja organisaatiot voivat hyödyntää.
paikkatietojen käyttö kasvaa joka vuosi

niset rajapinnat isännöintijärjestelmille sekä tietopalvelurajapinnat.
Osakeluettelon siirtopalvelussa vanhat, ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, minkä jälkeen osakkeenomistajat pystyvät hakemaan osakkeelleen sähköisen omistajamerkinnän ja toimittamaan paperisen osakekirjan Maanmittauslaitokselle
mitätöitäväksi.
Isännöintijärjestelmille avattujen teknisten rajapintojen avulla osakeluettelon siirron pohjana on mahdollista hyödyntää isännöintijärjestelmästä tuotuja tietoja. Osakeluettelon siirron jälkeen taloyhtiö saa
tietopalvelua huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään.
Tietopalvelurajapinnat tulevat helpottamaan huoneistotietojärjestelmän ammattikäyttäjien tiedonsaantia. Esimerkiksi pankki tai kiinteistönvälittäjä voi jatkossa hakea ajantasaiset tiedot omistajista,
panttauksista ja rajoituksista suoraan palveluntarjoajan sähköisen palvelun kautta.

maanmttauslaitoksen vastuullisuusraportti 2020

8

maanmittauslaitos
lyhyesti

vastuullisuuden kehittäminen ja
johtaminen maanmittauslaitoksessa

yhteiskuntaa
palveleva tieto

hyvinvoivat
ihmiset

kestävä
ympäristö

vastuullinen toimintatapa
ja talous

grisisältöindeksi

Paikkatiedon tutkimus kestävän kehityksen mahdollistajana

nosto vuodesta 2020

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus tuottaa paikkatiedon tutkimusta ja ratkaisuja, joiden avulla
yhteiskunnassa voidaan parantaa esimerkiksi turvallisuutta, taloudellista tehokkuutta ja ympäristön
kestokykyä.

Laserkeilaus- ja ilmakuvausyhteistyöllä säästöjä ja laadukkaampia aineistoja

Viime vuosina Paikkatietokeskuksessa on esimerkiksi työskennelty kansainvälisten yhteistyökumppa-

Uusi kansallinen laserkeilaus- ja ilmakuvausyhteistyö käynnistyi vuonna 2020. Yhteistyö perustuu niin kutsuttuun KALLIO-sopimuk-

nien kanssa satelliittipaikannuksen häirinnän ehkäisemiseksi. Satelliittipaikannusta hyödynnetään yh-

seen, jonka ovat allekirjoittaneet Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Ruokavirasto, Suomen metsäkeskus ja Suomen ympäristökes-

teiskunnan monilla kriittisillä sektoreilla, kuten pelastustoiminnassa sekä logistiikassa maalla, merellä

kus. Sopimus edistää laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistojen moninkertaista käyttöä ja parantaa aineistojen hankinnan taloudellisuut-

ja ilmassa. Myös monet älypuhelinten sovellukset tarvitsevat satelliittipaikannusta. Yhteiskuntamme

ta. Päällekkäinen työ organisaatioissa vähenee ja aineistojen laatu paranee koko yhteiskunnan toimintojen tehostamiseksi.

on käytännössä tullut riippuvaiseksi satelliittipaikannusjärjestelmistä (GNSS, Global Navigation Satelli-

Laserkeilaus on tekniikka, joka tuottaa tarkkaa kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, sen muodoista sekä sen päällä olevista kohteis-

te System).

ta. Aineistoa hyödynnetään esimerkiksi metsävaratiedon tarkkailussa: sen avulla voidaan seurata ja arvioida metsämuodon moni-

Vuonna 2020 saatiin valmiiksi uusi satelliittisignaalien laadunvalvontapalvelu GNSS-Finland, joka val-

muotoisuutta ja muutoksia. Ajantasaisia aineistoja hyödynnetään myös muun muassa EU:n peltovalvonnassa.

takunnallinen ja avoin kaikille. Palvelusta saa ajantasaista tietoa satelliittipaikannuksen toiminnasta ja

KALLIO-yhteistyön mukaiset ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelmat käynnistettiin vuonna 2020 onnistuneesti, vaikka koronapandemian aiheuttamien maahantulorajoitusten vuoksi jouduttiin tekemään erityisjärjestelyjä.
Laserkeilausaineiston pohjalta on nyt myös tuotettu koko Suomen kattava digitaalinen korkeusmalli, joka valmistui alkuvuodesta
2020. Se kuvaa maanpinnan korkeuseroja paljon tarkemmin kuin perinteiset karttojen korkeuskäyrät. Tietoa hyödyntävät monet
viranomaiset. Tiedon avulla voidaan esimerkiksi selvittää, mihin suuntaan vesi valuu, ja arvioida näin tulvariskejä.

luotettavuudesta. Muut toimijat voivat ottaa GNSS-laatutiedon GNSS-Finland-palvelusta, jolloin heidän
ei tarvitse investoida omiin valvontajärjestelmiin. Palvelu perustuu radiosignaalien käyttöä Suomessa
koordinoivan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamaan ja rahoittamaan tutkimukseen.
Droonit ovat yksi nopeimmin kehittyvistä paikkatietoteknologioista ja tulevat muuttamaan laajasti
maanmittausta ja ympäristön seurantaa 2030-luvun Suomessa. Paikkatietokeskuksessa droonien hyödyntämistä tutkittiin erityisesti maanmittauksen, maatalouden ja metsätalouden sovelluksissa laajan
yhteistyöverkoston kanssa. Vuonna 2020 aloitettiin yhteistyö FUAVE-tutkimuskonsortiossa, joka tukee
tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja
liiketoiminnan kehittämistä.

pyhätunturin isokurun rotkolaakso on suomen syvimpiä kuruja, ja se on syntynyt miljardeja vuosia sitten. tältä se näyttää visualisointina, kun
katsotaan paikkaa korkeusmallista, joka on tuotettu tarkasta laserkeilausaineistosta. korkein kohta saa punaisen värin ja alin korkeusarvo tummansinisen värin. Keskellä kuvaa vihreänä ”jokena” piirtyy kesävaeltajille tuttu isonkurun pohjalla kulkeva polku. oikeassa reunassa näkyy ihmisen
tekemiä muutoksia maanpinnassa, kuten teitä.

maanmttauslaitoksen vastuullisuusraportti 2020

9

maanmittauslaitos
lyhyesti

vastuullisuuden kehittäminen ja
johtaminen maanmittauslaitoksessa

yhteiskuntaa
palveleva tieto

hyvinvoivat
ihmiset

kestävä
ympäristö

vastuullinen toimintatapa
ja talous

grisisältöindeksi

Ideasta kokeiluksi

nosto vuodesta 2020

Maanmittauslaitoksella on jo usean vuoden ollut käytössään koko henkilöstölle avoin virtuaalinen
Ideapaja, jossa voi esittää matalalla kynnyksellä kehittämisideoita. Kaikki ideat käsitellään ja ohjataan
ideaan liittyvästä toiminnasta vastaavaan toimintayksikköön päätettäväksi jatkotoimenpiteistä.

Turvallisempia pelastusoperaatioita kaupungissa

Vuonna 2020 mahdollistettiin myös uudenlainen innovaatiotoiminnan tapa. Maanmittauslaitoksen ke-

Muun muassa pelastuslaitokset sekä puolustusvoimat tarvitsevat nopeasti ja kaikissa ympäristöissä

hityssalkun ohjausryhmällä oli käytettävissä erillinen rahoitus nopeiden ja ketterien kokeilujen toteut-

toimivaa paikannusta. Satelliittipaikannus ei toimi rakennusten sisällä, joten urbaanissa ympäristössä

tamiseksi. Henkilöstöltä saatiin 12 kokeiluideaa, joista 9 hyväksyttiin toteutukseen. Toteutus ehti val-

tarvitaan uudenlaisia paikannusjärjestelmiä.

mistua jo saman vuoden aikana 8 kokeilun osalta.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen sekä norjalaisen tutkimuskeskus SINTEFin CANDO-yhteis-

Kokeilujen tarkoituksena oli selvittää ideoiden toteuttamiskelpoisuutta, hyötyjä ja jatkokehittämistar-

hankkeessa kehitettiin ratkaisu, jolla parannetaan operaatioihin osallistuvien henkilöiden turvallisuut-

peita. Yhdessä vuoden 2020 aikana valmistuneessa kokeilussa esimerkiksi testattiin, voiko 360-kuvauk-

ta. Hankkeessa kehitettiin menetelmä, jolla usean henkilön ryhmä voi navigoida sisätiloissa. Paikannus

sella parantaa kiinteistötoimituksessa tehtävää omaisuuden arviointia. Tulokseksi saatiin, että se on

toteutettiin vain käyttäjän varusteisiin kiinnitettyjen erilaisten sensorien avulla. Paikannus on infra-

helppo ja nopea tapa parantaa arvioinnin dokumentointia.

struktuurista riippumatonta, eikä se tarvitse avukseen mitään rakennuksessa olevaa paikannusvälinettä, kuten WLANia.
Sen lisäksi, että hankkeessa tuotettiin yhdessä uutta, tarkoituksena oli myös kehittää siinä mukana

Vuoden 2020 kokeiluista saatujen hyvien kokemusten perusteella kokeiluihin on saatavilla tukea myös
vuonna 2021. Kokeiluille ei ole asetettu tiukkoja ennakkoehtoja, jotta luovuutta ja innovatiivisuutta ei
rajoiteta.

olevien tutkijoiden osaamista. Hankkeessa tuettiin nuoria, tutkijanuraa aloittavia tohtoriopiskelijoita.
Se myös lähensi Norjan ja Suomen tutkimuskeskuksia ja edesauttoi yhteistyötä jatkossa.

kuvassa tutkimusryhmän jäseniä. keskellä testeissä käytetty referenssijärjestelmä, jolla selvitettiin tutkimuksessa kehitetyn menetelmän toimivuutta. vasemmalta alkaen: nadezda sokolova, laura ruotsalainen, aiden morrison, jesperi rantanen ja maija mäkelä. kuva: geir mogen
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Kyselyjen perusteella oli havaittavissa, että Maanmittauslaitoksen joustava työaikamalli on edelleen
tärkeä hyvinvoinnin edesauttaja. Maanmittauslaitoksessa työtä voi sovittaa asiakkaan palvelutarve ja
työyhteisön työtilanne huomioiden henkilölle itselleen sopivalla tavalla. Koronaepidemian aikana tämä
malli koettiin hyväksi etenkin lapsiperheissä, kun koulut siirtyivät osittain etäopiskeluun.

Henkilöstön hyvinvointia tuettiin monin tavoin
Henkilöstön työkyvyn ja terveyden varmistamiseksi suunniteltiin ja toteutettiin jaksamista tukevia ja
kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Koko henkilöstölle esimerkiksi toteutettiin kysely unettomuuden esiintymisestä. Kyselyyn vastanneista noin 20% kärsii unettomuudesta ja uniongelmista, minkä
perusteella toteutettiin 3 unikurssia Uniklinikan kanssa syksyn 2020 aikana.
Työterveyshuollon kanssa sovittiin uusista palveluista työntekijöiden tukemiseksi korona-aikana. Uudet
palvelut pitivät sisällään videovastaanotto-mahdollisuuden sekä mielen hyvinvointipalveluja, joita oli

Monipaikkaisen työn kulttuuri kannatteli poikkeusaikana
Monipuolisten ja joustavien työskentelytapojen arvo nousee entisestään odottamattomissa kriisitilanteissa. Pitkä kokemus monipaikkaisesta työskentelystä sekä monipaikkaista työtä tukevat tekniset
ratkaisut auttoivat selviämään koronapandemian luomissa poikkeusoloissa.
Sujuva ja turvallinen työskentely pyrittiin varmistamaan kaikin keinoin. Kaikki työtehtävät, joiden
osalta se oli mahdollista, kannustettiin tekemään etätyönä. Toimipaikoissa hoidettavat työtehtävät
toteutettiin erityisjärjestelyin – esimerkiksi vähentämällä postinjakelupäiviä, järjestämällä uudelleen
asiakaspalvelutehtäviä sekä optimoimalla ja ennakoimalla tilojen käyttöä. Myös kansainvälisten tutki-

mahdollista käyttää matalalla kynnyksellä esimerkiksi chatin kautta ympäri vuorokauden. Yhteistyössä
työterveyden kanssa toteutettiin myös valtakunnallisia etäluentojaetätyöolosuhteiden ergonomiasta,
psyykkisestä jaksamisesta ja työkyvyn ylläpitämisestä.
Kevään ja syksyn aikana järjestettiin henkilöstötilaisuuksia, joissa oli mahdollista
keskustella korona-aikaisen työskentelyn ja muun hyvinvoinnin haasteista
ja oivalluksista. Lisäksi järjestettiin muita epämuodollisia virtuaalisia
tilaisuuksia, joihin henkilöstön oli vapaasti mahdollista osallistua ja joiden tavoitteena oli ylläpitää positiivista henkeä.

javierailujen mahdollistamiseksi luotiin poikkeusjärjestelyt, jotka takasivat henkilöstön liikkuvuuden ja

Tärkeää oli myös mahdollisimman oikea-aikai-

työturvallisuuden.

nen ja selkeä viestintä Maanmittauslaitok-

Poikkeusvuonna henkilöstön kokemuksia ja tuntemuksia selvitettiin kahden kyselyn avulla. Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuussa 2020, jolloin henkilöstö oli juuri siirtynyt työskentelemään poikkeusoloissa. Toinen kysely tehtiin joulukuussa 2020, jolloin tilanne oli monelta osin vakiintunut. Kyselyt
olivat samansisältöiset ja niissä selvitettiin etätyöjakson vaikutuksia työtehokkuuteen ja hyvinvointiin.

sen koronaohjeistuksesta ja muista
poikkeustilanteen toimenpiteistä.

Esimiehet

vat omalta osaltaan
yhteisöllistä

Kevään kyselyn tulokset kertoivat, että puolet vastaajista koki työtehokkuutensa ja hyvinvointinsa py-

henkilökohtaista

syneen ennallaan. Neljäsosa koki työtehokkuudessaan ja hyvinvoinnissaan kohentumista ja vastaavasti

vuorovaikutus-

neljäsosa heikentymistä. Joulukuussa kokonaistulos oli myönteisempi: yhä useampi arvioi tehokkuu-

ta korona-ajan

tensa ja hyvinvointinsa parantuneen jonkin verran tai selvästi. Kyselyssä selvitettiin myös, millaista

tueksi.

tukea henkilöstö toivoi työnantajalta, esimieheltä ja työkavereilta.

vahvistija

kuva: freepik.com
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Työpaikkoja joka puolella Suomea
Maanmittauslaitos on merkittävä työllistäjä, ja 37 toimipisteellään se tarjoaa työmahdollisuuksia ym-

nosto vuodesta 2020

päri Suomen. Ympäri maan sijaitsevat toimipaikat ja toisaalta etäyhteyteen perustuvat kokouskäytännöt vähentävät tarvetta matkustaa tai muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle.

Yhtään kesätyöpaikkaa ei peruttu poikkeusoloista huolimatta

Uusiutumistarpeesta ja eläköitymisestä johtuen rekrytoinnit jatkuivat vilkkaana vuoden 2020 aikana.

Kevään epävarmuudesta huolimatta Maanmittauslaitos teki päätöksen toteuttaa kaikki kesätyösuhteet

Vuoden aikana rekrytoitiin 191 uutta henkilöä, minkä lisäksi sisäisten hakujen kautta rekrytointiin 31

sovitusti. Kesäharjoittelijoina työskenteli 100 henkilöä 35 eri paikkakunnalla muun muassa maanmitta-

henkilöä uusiin tehtäviin.

us-, kirjaamis-, toimistosihteeri- ja sähköisen arkistoinnin tehtävissä.
Lähtökohdat olivat erilaiset kuin aiempina vuosina: voimassa oli laaja etätyösuositus, ja kasvokkaisia
kohtaamisia työkavereiden kanssa oli paljon vähemmän kuin tavallisesti. Etäyhteyksiä hyödynnettiin
niin perehdytyksessä kuin työtehtävissä.
Kesätyöntekijöiden kokemuksia harjoittelun onnistumisesta selvitettiin kyselyllä nyt toista kertaa. Kyselyyn vastasi 50 harjoittelijaa ja palaute oli positiivista. Vastaajista 93 % suosittelisi Maanmittauslaitosta työpaikkana. Parhaat arviot (4,9/5) sai kokemus siitä, että työyhteisössä otettiin uusi tulokas
hyvin vastaan. Eniten kehitettävää (4,1/5) taas nähtiin työvälineiden käyttöön saamisessa ja (4,1/5)
riittävässä palautteen saamisessa.
Avoimissa vastauksissa Maanmittauslaitosta luonnehdittiin reiluksi ja ilmapiiriltään hyväksi työpaikak-

100
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VUONNA 2020
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si, jossa työntekijöitä arvostetaan. Kesätyöntekijät myös kokivat olevansa tervetulleita ja muiden työntekijöiden kanssa samanarvoisia.
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38,5%




53,6%

46,4%

 

 

Maanmittauslaitoksen kiinnostavuus työnantajana on lisääntynyt poikkeustilanteen aikana siten, että
hakijamäärät avoinna oleviin tehtäviin ovat olleet kasvussa.

Työntekijän kehittyminen mahdollistetaan
Maanmittauslaitos kannustaa ja tukee henkilöstöään osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Toteutustapoja ovat muun muassa mentorointiohjelma, kouluttajana toimiminen, tutkintoon tähtäävä opiskelu,
verkko-opiskelu, sisäiset ryhmäkoulutukset, henkilökierrot sekä yksilölliset ulkopuoliset koulutukset. Lisäksi osaamisen tavoitteita ja kehittämistarpeita käydään läpi säännöllisesti esimiehen kanssa. Tavoitkuva: julia hautojärvi
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teena on edistää oppivan toimintaympäristön ja sitä tukevien toimintamallien kehittymistä kattavasti
Maanmittauslaitoksessa.
Vuonna 2020 henkilöstö osallistui keskimäärin 3,7 koulutuspäivään, mikä oli huomattavasti vähemmän

nosto vuodesta 2020

vuoteen 2019 verrattuna. Läsnäolokoulutusten vähenemisen taustalla oli koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne. Kaikkia koulutuksia ei ollut mahdollista järjestää verkkokoulutuksina.
Koulutuspäivien tunnusluku lasketaan koulutukseen ja opetustilaisuuksiin oppilaana osallistumisen
työpäivien määrän suhteena laitoksen kokonaishenkilötyövuosiin. Tavoitteena on 5 koulutuspäivää
vuodessa, ja vuosien 2016-2019 välillä luku on vaihdellut 3,9 ja 5,0 välillä.

Suunnitelma ulkoisten sidosryhmien yhdenvertaisuuden edistämisestä
valmistui
Maanmittauslaitoksella on henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvosuunnitelma osana henkilöstösuunnitelmaa. Tämän lisäksi vuonna 2020 laadittiin toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2025, joilla edistetään asiakkaiden ja muiden ulkoisten sidosryhmien

Koronapandemian aikana työssä oppimisen merkitys korostui entisestään. Laajamittainen etätyöhön

yhdenvertaisuutta palveluissa ja muussa toiminnassa. Suunnitelmassa kerrotaan yhdenvertaisuuden

siirtyminen edisti monella tavoin uusien toimintatapojen ja työvälineiden käyttöä.

toteutumisen nykytilasta sekä määritellään konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille.

Maanmittauslaitos tuotti kahdeksan omaa verkkokoulutusta eOppiva-oppimisympäristöön. Osa koulu-

– Yhdenvertaisuussuunnitelma on meille ennen kaikkea työväline, jonka avulla ulkoisten sidosryhmien ja

tuksista oli tarkoitettu koko henkilöstölle ja osa oli ammattiryhmäkohtaisesti suunnattuja. Maanmit-

palvelujen yhdenvertaisuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Suunnitelmaa päivitetään muuttu-

tauslaitoksen tulosmatriisin yhtenä tavoitteena oli se, että jokainen suorittaisi vähintään yhden eOppi-

vien tarpeiden mukaisesti, toteaa Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtaja Johanna Snellman.

va-kurssin vuoden 2020 aikana. Käyttöasteen tavoiteraja 92 % ylitettiin (92,6 %) ja kursseja suoritettiin
keskimäärin 2,6/henkilö.

Yhdenvertaisuussuunnitelmannykytila-arviosta selviää, että yhdenvertaisuus toteutuu tällä hetkellä
Maanmittauslaitoksessa pääosin hyvin. Jotta se toteutuisi tulevaisuudessa entistä paremmin, suunni-

Maanmittauslaitos ja Lapin ammattikorkeakoulu aloittivat syksyllä 2020 yhteistyössä räätälöidyn

telmassa määritellään konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Kehityskohteet liittyvät erityisesti

maanmittausinsinöörin tutkintokoulutuksen Maanmittauslaitoksen henkilökunnalle. Koulutukseen oli

kielellisen yhdenvertaisuuden edistämiseen, selkeään ja asiakaslähtöiseen viestintään sekä saavutetta-

22 hakijaa, joista valittiin 15.

vuuteen.

MML-valmentajien verkosto auttoi yhteisissä onnistumisissa
Maanmittauslaitoksen eri yksiköistä on koulutettu henkilöitä organisaation sisäisiksi fasilitoijiksi ja
valmentajiksi. Esimiehet ja tiimit voivat vahvistaa MML-valmentajaverkoston tuella osallistuvuutta, tehokkuutta ja yhteistä oppimista.
MML Valmentajat -palvelu ylsi hopealle Valtiokonttorin järjestämässä Uuden työn Kaikupalkinto 2020
kilpailussa. MML Valmentajien tuella laitoksessa toteutettiin 52 fasilitoitua tilaisuutta. Määrä on merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna. Erityisesti voidaan mainita useiden ryhmäkehityskeskustelujen
sekä johdon päivien ja esimiespäivien fasilitoinnit.

maanmttauslaitoksen vastuullisuusraportti 2020

13

maanmittauslaitos
lyhyesti

vastuullisuuden kehittäminen ja
johtaminen maanmittauslaitoksessa

yhteiskuntaa
palveleva tieto

hyvinvoivat
ihmiset

kestävä ympäristö
päristölle. Toisaalta tunnistetaan myös Maanmittauslaitoksen omien tietojen ja osaamisen
merkitys yhteiskunnan kestävän kehityksen mahdollistajana

vastuullinen toimintatapa
ja talous

grisisältöindeksi

nosto vuodesta 2020

Maanmittauslaitoksessa tehdään työtä kestävän ympäristön puolesta kahdella tasolla. Ensinnäkin pyritään aktiivisesti pienentämään oman toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ym-

kestävä
ympäristö

Geodeettiset mittaukset tukevat ilmastonmuutoksen tutkimusta
Kaksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijaa olivat tammikuussa tekemässä geodeettisia mittauksia Etelämantereella. Mittausten tavoitteena on selvittää itäisen Kuningatar Maudin maan
maankuoren liikkeitä, painovoiman muutoksia ja jäätiköiden pinnan liikkeitä.
– Etelämantereen maannousumallinnusta tarvitaan muun muassa, kun määritetään ilmastonmuutoksen
vaikutusta jäätiköiden tilavuuteen ja Etelämantereen osuutta merenpinnan nousuun. Noin 95 % Etelämantereesta on jään peitossa, joten mallien varmentamiseen tarvittavat kiinteällä maalla suoritetut tarkat
geodeettiset mittaukset ovat harvassa ja kysyttyjä, toteaa tutkimuspäällikkö Jyri Näränen.

Tieto osana kestävämmän ympäristön suunnittelua

Kaukokartoitusmenetelmillä, kuten satelliiteilla ja droneilla, voidaan mitata jäätiköiden pinnan liikkeitä,

Maanmittauslaitoksen missiona ja toiminnan kivijalkana on Tietoa Maasta. Keskeisiä tietoja ovat kiin-

mutta tilavuuden muutoksen määrittämiseen tarvitaan tieto myös siitä, miten maankuori jään alla liik-

teistöjen ja osakehuoneistojen rekisteritiedot sekä paikkatiedot. Tiedon ja niistä jalostettujen tietotuot-

kuu.

teiden avulla voidaan taistella myös kestävämmän ympäristön puolesta. Tiedon avulla voidaan ymmärtää luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia ilmiöitä paremmin, tehdä niiden
kannalta parempia päätöksiä ja kehittää myös uusia kestävämpiä ratkaisuja.
Vuonna 2020 Maanmittauslaitos teki päätöksen osallistua kaksivuotiseen Mammutti-hankkeeseen, jossa
kehitetään usean toimijan kanssa yhteistyössä tietopohjaa maankäytön muutosten seurantaan. Maankäyttösektori on sekä merkittävä hiilidioksidinielu että hiilidioksidipäästöjen lähde. Ongelmana on, ettei päätöksenteon tueksi ja lähtötiedoksi ole saatavilla tarkkaa ja ajantasaista tietoa maankäytöstä ja
sen muutoksista. Tavoitteena on parantaa tietopohjaa maankäytön muutosten raportoinnin, seurannan,
suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi, mikä voisi johtaa päästöjen pienentämiseen tai hiilinielujen
kasvattamiseen.
Myös Maanmittauslaitoksen tutkimustiedolla autetaan päätöksentekijöitä hyödyntämään luonnonvaroja kestävästi ja säilyttämään luonnon monimuotoisuus. Vuonna 2020 Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa kehitettiin esimerkiksi sitä, miten metsistä saadaan tulevaisuudessa monipuolisempaa ja
laadukkaampaa paikkatietoa. Tämän tiedon avulla voidaan paremmin arvioida metsien käytön vaikutuk-

tutkija arttu raja-halli lennätti dronea etelämantereen tutkimusretkellä. kuva: jyri näränen

sia esimerkiksi monimuotoisuuteen, hiilensidontaan ja maisemiin.
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Tilusjärjestelyillä elinvoimaa maa- ja metsätalouteen

2016

Suomen pelto- ja metsäpalstojen pirstoutuneisuus heikentää maa- ja metsätalouden toi-

2017

mintaedellytyksiä. Tilusjärjestelyllä parannetaan alueen elinvoimaa, vähennetään haitallisia

2018

ympäristövaikutuksia ja lisätään liikenneturvallisuutta. Tilusjärjestely on tärkeä keino halli-

2019

tusohjelman mukaisen Peltorakenteen kehittämisohjelman toteuttamisessa. Vuonna 2020

2020

tilusjärjestelyjä valmistui 9100 hehtaarin alueella.
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2016

Yhteismetsätoiminnan edistäminen ja metsätilusjärjestelyt ovat tärkeä keino Kansallisen met-

2017

sästrategian tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteismetsä on nykyaikainen tapa omistaa tuotta-

2018

vasti ja vaivatta metsää. Vuonna 2020 yhteismetsäpinta-ala kasvoi lähes 20000 hehtaarilla ja

2019

metsätilusjärjestely oli käynnissä kuudella alueella.

2020

Maanmittauslaitos tekee aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä ja viestintää, joiden tavoitteena

2016

on kasvattaa tietoisuutta tilusjärjestelyjen ja yhteismetsätoiminnan hyödyistä.

2017
2018

Yksityisautoilun määrää laskettu pidemmällä aikavälillä
Matkustamisen osalta kyseessä oli poikkeuksellinen vuosi, kun koronapandemia vähensi liik-

2019
2020

kumisen tarvetta huomattavasti. Tässä osiossa tarkastellaan kuitenkin pidemmän aikavälin

0,0

kehitystä.

Milj. km

Maanmittauslaitoksen perustehtäviin kuuluvien kiinteistö- ja kartoitustehtävien hoitaminen vaatii paljon matkustamista henkilöautoilla. Omalla autolla tehtyjen matkojen kokonaismäärää on kuitenkin
saatu vähennettyä työtehtävien organisoinnilla.

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

matkustusmuotojen suhde ja kehitys

Hankintaohjeistuksessa huomioidaan vastuullisuus
Maanmittauslaitoksen hankintaohjeen mukaan vastuullisuus tulee arvioida kaikissa hankinnan vaiheis-

Ympäristövastuu on huomioitu Maanmittauslaitoksen matkustusohjeessa. Ennen matkaa tulee muun

sa, kuten suunnittelussa, vähimmäisvaatimuksissa, vertailukriteereissä ja sopimusehdoissa. Vastuulli-

muassa arvioida, voidaanko virkamatka korvata videoneuvotteluvälineitä käyttäen. Lisäksi junamat-

silla julkisilla hankinnoilla voidaan paitsi luoda säästöjä, myös vaikuttaa markkinoiden toimintaan ja

kustamiseen kannustetaan, sillä se on ekologisempi vaihtoehto lentämiseen ja yksityisautoiluun ver-

kehitykseen sekä edistää hyvien käytäntöjen leviämistä.

rattuna.

Konkreettisina keinoina hankintaohjeessa mainitaan, että hankinnan tekijä voi arvioida vastuullisuutta

Vuodesta 2016 yksityisautoilun määrää on saatu laskettua ja junamatkojen osuutta vastaavasti nostet-

esimerkiksi hyödyntämällä palveluille ja tuotteille tietyin perustein myönnettäviä asiakirjoja, sertifi-

tua. Maaseudun Tulevaisuuden vuonna 2018 teettämän selvityksen mukaan juna on hiilidioksidipääs-

kaatteja tai todistuksia. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi Joutsenmerkki, Euroopan ympäristömerkki,

töiltään ylivoimaisesti ekologisin matkustusvaihtoehto.

Luomu ja Reilu kauppa.

Maanmittauslaitoksen tavoitteena on korvata tulevaisuudessa yhä suurempi osuus lento- ja automat-

Lisäksi hankinnoissa tulee ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut. Tavoitteena on vähentää ener-

koista junamatkustamisella. Lentokilometrien määrää on kasvattavat esimerkiksi tutkijoiden lennot

gian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai rakennuksen

kansainvälisiin konferensseihin.

koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien cleantech-ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon.
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Toimitilatehokkuus hyvällä tasolla
Toimitilojen tehokasta ja kestävää käyttöä on edistetty muun muassa suosimalla yhteiskäyttötiloja ja
ottamalla kestävän kehityksen näkökulmat huomioon toimitilauudistuksissa. Toimitilatehokkuudessa
onkin päästy varsin hyvälle tasolle. Vuonna 2020 luku oli 18,9 m2 / henkilötyövuosi. Vielä vuosina 2016
ja 2017 toimistotilaa oli käytössä 23 m2 henkilötyövuotta kohden.
Maanmittauslaitos on aktiivisesti mukana kehittämässä valtion yhteiskäyttöisiä toimitiloja ja selvittää
mahdollisuuksia toteuttaa yhteiskäyttöisiä työympäristöjä muiden valtion toimijoidenkanssa. Valtion
ensimmäinen yhteiskäyttöinen toimitila otettiin käyttöön elokuussa Porvoossa,kun Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon yhteinen työympäristö avautui käyttäjille.

Green office -työ jatkui
Maanmittauslaitos aloitti vuonna 2014 Green Office -ympäristöohjelman, jonka ottamista käytäntöön
edistää laitoksen Green Office -tiimi. Maanmittauslaitoksen Green Office -kriteerit ovat 1) paperin kulutus, 2) sähkön kulutus 3) matkustaminen ja 4) hankinnat. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen
periaatteista tulee osa toimipaikan ja palvelupisteen arkea.
Vuoden 2020 lopussa mukana Green Officessa olivat Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere ja Vaasa. Tavoitteena on laajentaa ohjelma tulevaisuudessa koko laitokseen.

kuva: ari hallami
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vastuullinen toimintatapa ja talous
Vastuullinen toimintatapa ja talous ovat vankka perusta Maanmittauslaitoksen toiminnalle.
Luotettavuus kaikessa toiminnassa on jo pitkään ollut laitoksen vahvuus erilaisten sidosryhmäselvitysten perusteella. Julkishallinnossa taloudellinen vastuu on myös kestävää julkisten
varojen käyttöä ja näin mahdollisimman vaikuttavan lisäarvon tuottamista kansalaisille ja
yhteiskunnalle.

Poikkeusaikana toiminta jatkui turvallisesti
Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus olivat Maanmittauslaitoksessa etusijalla koronapandemian hallinnassa. Vaikka poikkeustilanne vaikutti laajasti Maanmittauslaitoksen toimintaan, virasto pystyi saavuttamaan olennaisilta osin vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteensa. Maanmittauslaitoksen henkilöstön pitkä kokemus monipaikkaisesta työskentelystä sekä työtä tukevat tekniset ratkaisut mahdollistivat
tavoitteiden saavuttamisen myös etätyöskentelysuosituksen aikana.

Asiakkaiden tyytyväisyys pysyi korkeana

Nopealla aikataululla säädetyt kiinteistönmuodostamislain niin sanotut koronapykälät mahdollistivat

Olemme poikkeustilanteessakin onnistuneet täyttämään asiakkaiden tarpeet erittäin hyvin. Asiakkai-

maanmittaustoimitusten tekemisen erityisjärjestelyin, kun protokollaan kuuluvia toimituskokouksia

den tyytyväisyys Maanmittauslaitoksen palveluihin pysyi hyvällä tasolla ja jopa nousi hieman edellis-

voitiin pitää myös etäyhteydellä. Toimituskokousten järjestelyt edellyttivät esimerkiksi riskiryhmään

vuodesta. Arvosanan ”Hyvin tyytyväinen” ja ”Melko tyytyväinen” antoi 89 % asiakkaista.

kuuluvien huomiointia.

Asiakastyytyväisyyden tavoitetaso on 85 %, ja viimeisen neljän vuoden aikana tyytyväisyys on vaihdel-

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa otettiin koronapandemian aikana käyttöön ajanvaraukseen

lut 89 % (2016), 86 % (2017 ja 2018) ja 87% (2019) välillä. Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan eri osa-alueilta,

perustuva toimintamalli, mikä osoittautui asiakkaiden palautteen mukaan onnistuneeksi ratkaisuksi.

jotka ovat toimitustuotanto, kirjaamisasiat, asiakaspalvelu, maastotietotuotanto ja sähköiset palvelut.

Poikkeustilanteen aikana asiakaskontaktien määrä säilyi korkealla tasolla, ja asioinnissa tapahtui mer-

Kyselyn mukaan Maanmittauslaitoksen vahvuuksia ovat palveluiden vastaaminen asiakastarpeisiin,

kittävä siirtymä fyysisestä asioinnista puhelinpalveluun ja sähköisten palveluiden käyttöön.

asiantunteva palvelu sekä henkilökunnan palvelualttius.

kuva: pexels/anete lusina
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Talouden kestävyyttä vahvistettiin

nosto vuodesta 2020

Maanmittauslaitoksen rahoituksesta noin kaksi kolmasosaa tulee asiakasrahoituksen kautta ja yksi kolmasosa valtion talousarviorahoituksena. Jälkimmäisen osuus toiminnasta ja rahoituksesta on viime vuosina vähentynyt julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi. Asiakasrahoitteisen toimin-

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu tukee vastuullisuuden
kehittämistä
Vuoden 2020 lopussa valmistui Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu, joka pitää sisäl-

nan osuus on puolestaan kasvanut kysynnän kasvun takia. Suurin osa tulorahoitteisesta toiminnasta
on viranomaispalvelua, jossa hinnoittelu perustuu läpinäkyvästi toiminnasta aiheutuvien kustannusten
kattamiseen.

lään laitoksen tärkeitä periaatteita. Ne on koottu neljän teeman alle, jotka ovat vastuullinen talouden-

Vastuullista taloudenhoitoa kuvaa se, että tehtäväkentän laajentuessa ja talousarviorahoituksen alentues-

hoito, esimies- ja työyhteisötaidot, laillisuus ja hyvä hallinto sekä julkisuus- ja yksityisyysperiaatteet.

sa asiakasodotuksiin on kyetty vastaamaan edelleen hyvin. Tämä näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä.

Verkkojulkaisua täydentää henkilöstölle laadittu hyvien toimintatapojen käsikirja sekä verkkokoulutus.
Nykyinen henkilöstö tulee suorittamaan koulutuksen vuoden 2021 aikana ja tulevat työntekijät osana
perehdytystään.
– Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -kokonaisuudella haluamme varmistaa lainmukaisen ja
vastuullisen toimintakulttuurin toteutumisen arjessa nyt ja tulevaisuudessa, kertoo pääjohtaja Arvo Kokkonen.

Resurssien supistumispainetta on hallittu tuottavuuden parantamiseksi tehtävällä määrätietoisella työllä.
Tuottavuuskehitys on ollut jo useiden vuosien ajan positiivinen.
Henkilöstön määrä on vähentynyt eläköitymisen kautta ja paikkoja on täytetty osittain sisäisillä tehtävänsiirroilla, toimitilavuokrat ovat pienentyneet toimitilauudistuksen ansiosta ja toimintatapoja on kehitetty
tehokkaammiksi. Myös tietojärjestelmien kehittämishankkeet tukevat tuottavuuden positiivista kehitystä.
Työn tuottavuus kasvoi 2,3% vuonna 2020. Muutos syntyi, koska tuotosmäärä lisääntyi enemmän kuin
siihen tarvittu työpanoksen määrä. Koronakriisin aiheuttaman poikkeustilanteen hallintaonnistui erittäin
hyvin palvelutuotannossa, mikä mahdollisti työn tuottavuuden kasvun. Edellytyksiätyön tuottavuuden
kasvuun syntyi myös siitä, että tehollisen työajan määrä kasvoi, koska sairaspoissaolojen määrä laski normaaliin vuoteen verraten noin 25%.
Kokonaistuottavuus kasvoi 1,7%. Kokonaistuottavuus on kasvanut pitkällä aikavälillä lähes viisi prosenttia vuosittain, kun tarkastelun lähtövuodeksi otetaan toimintavuosi 2009. Tuottavuuden paraneminen
jatkossa muuttuu haastavammaksi, koska prosessien ja tietojärjestelmien kehittämisessä merkittävät tehokkuutta parantavat muutokset ovat siirtyneet tuottavuuteen. Jatkossa kehittämistoiminnan hyödyt
painottuvat keskeisemmin paranevaan asiakaskokemukseen.

Kansainvälistä yhteistyötä monella foorumilla
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkimustyössä tehdään jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Myös muun Maanmittauslaitoksen kansainvälinen toiminta jatkui vuonna 2020 aktiivisena painottuen pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Vuoden aikana Maanmittauslaitos muun muassa osallistui YK:n Global Geospatial Information Management -toimintaan neljässä työryhmässä. Lisäksi Maanmittauslaitos valmisteli kesäkuuksi Helsinkiin ISO
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TC/211 -standardisointikokouksen, joka pidettiin koronapandemian vuoksi virtuaalisena. Kokouksessa

nosto vuodesta 2020

oli osallistuja noin 100 yli 20 maasta.
Maanmittauslaitos toimi kehitysapuprojekteissa yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa ja osallistui useiden kehitysyhteistyöohjelmien valmisteluun. Lisäksi Maanmittauslaitos tarjosi asiantunti-

Mikrofilmien skannaus toi säästöjä ja mahdollisti etätyötä

ja-apua Maailmanpankille paikkatietoasioissa.

Keväällä 2020 saatiin päätökseen kolmivuotinen projekti, jossa skannattiin kaikki Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon sellaiset asiakirja- sekä karttamikrofilmikortit, jotka eivät vielä olleet digitaali-

Tavoitteena läpinäkyvä ja oikeudenmukainen toimintatapa

sessa muodossa. Niitä oli yhteensä yli 680 000 kpl.

Maanmittauslaitos tekee viranomaispäätöksiä erilaisissa maanmittaustoimituksissa sekä toimii toi-

Skannattujen mikrofilmien odotettiin tehostavan arkistotutkimusten tekoa ja mahdollistavan toimipaikkojen huonokuntoisten mikrofilmien ja -laitteiden hävittämisen.
Digitalisoinnista syntyi lukuisiä hyötyjä:

•

Maanmittaustoimituksissa työaikaa säästyy arviolta 0,8h/toimitus, mikä tarkoittaa vuodessa
kaikkien toimitusten osalta noin 7 työvuoden verran työaikaa.

•
•

denmukainen, läpinäkyvä ja hyvän hallinnon periaatteita noudattava toimintatapa on keskeinen, yhteiskuntarauhaa ylläpitävä tekijä.
Tasalaatuisen palvelun ja oikeudenmukaisten päätösten toteutuminen varmistetaan henkilöstön riittävällä ja jatkuvalla kouluttamisella.
Asianmukainen toimintatapa näkyi asiakastyytyväisyydessä. Ei-toivottuja oikeudellisia asioita (kante-

Asiakaspalvelussa työ on nopeutunut ja helpottunut, minkä lisäksi asiakkaan näkökulmasta vas-

lut, vahingonkorvaukset, valitukset, lausunnot, oikeudenkäynnit, purkuhakemukset ja -esitykset sekä

tauksen kysymykseen voi saada nykyään heti, mikäli vastaus löytyy skannatuista mikrofilmeistä.

valitukset Maaoikeuteen) ilmeni 375 tapauksessa, mikä on 0,1% vuoden maanmittaustoimitusten ja

Toimitiloissa yhteensä noin 700 m2 on vapautunut muuhun käyttöön, mikä voidaan huomioida
tulevaisuuden tilamuutosten yhteydessä.

•

meenpanevana osapuolena maanlunastustoimituksissa esimerkiksi liikenne- ja infrahankkeissa. Oikeu-

kirjaamisratkaisujen tuotannon kokonaismäärästä.

Saavutettavuustiimi aloitti toimintansa

Koronapandemian aikana skannatuilla mikrofilmeillä on ollut suuri merkitys Maanmittauslaitok-

EU:n saavutettavuusdirektiiviin pohjautuva laki julkishallinon digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

sen henkilöstölle. Se on osaltaan mahdollistanut etätyön teon, kun arkistotutkimuksia ei ole tar-

astui voimaan vuonna 2019. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkopalvelut on toteutettu viestin-

vinnut tulla tekemään toimipaikan mikrofilmiarkistoon.

nällisesti, rakenteellisesti ja teknisesti niin, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää niitä
riippumatta erilaisista erityistarpeista.
Maanmittauslaitoksessa toteutettiin vuonna 2019 projekti verkkopalvelujen saamiseksi saavutettavuuslainsäädännön mukaisiksi ja siitä huolehtimiseksi, että vaatimukset otetaan jatkossa huomioon
sovelluskehityksessä ja sovelluskehityksen hankinnoissa.
Saavutettavuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi myös jatkossa Maanmittauslaitoksessa aloitti alkukeväästä 2020 viiden hengen saavutettavuustiimi, jonka tehtävänä on koordinoida verkkosivustojen
saavutettavuuteen liittyviä asioita ja yhteydenottoja. Tiimi myös huolehtii henkilöstön sisäisestä neuvonnasta ja ohjeistuksesta saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.
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gri-sisältöindeksi
Tunnus

GRI:n sisältö (G4)

Lisätietoja

Strategia ja analyysi
G4-1*

Pääjohtajan katsaus

G4-2

Liiketoiminnan keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Maanmittauslaitoksen tulossopimus 2021–2025

G4-3*

Raportoivan organisaation nimi

Maanmittauslaitos

G4-4*

Tärkeimmät brändit, tuotteet, palvelut

Laki Maanmittauslaitoksesta

G4-5*

Pääkonttorin sijainti

Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

G4-6*

Maat, joissa merkittävää toimintaa

Suomi

G4-7*

Omistusrakenne ja yhtiömuoto

Maa- ja metsätalousministeriön alainen, nettobudjetoitu virasto

G4-8*

Markkina-alueet

Suomi, joiltain tutkimustoiminnan osilta myös muu maailma

G4-9*

Organisaation ja liiketoiminnan koko

Maanmittauslaitoksen verkkosivut

G4-10*

Henkilöstön määrä ja profiili

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös

G4-11*

Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

100 %

G4-12*

Toimitusketjun kuvaus

Ei raportoitu

G4-13*

Organisaation ja toimitusketjun merkittävät muutokset

Ei raportoitavaa

G4-14*

Varovaisuusperiaatteet

Noudatetaan, valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo

G4-15*

Ulkoiset periaatteet ja aloitteet joihin sitouduttu

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

G4-16*

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Ei raportoitu

G4-17*

Konsernin laskentaraja

Tämä yhteiskuntavastuuraportti kattaa koko Maanmittauslaitoksen organisaation.

G4-20*

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

G4-21*

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

G4-22*

Merkittävät muutokset edellisten raporttien tietoihin

Ei merkittäviä muutoksia

G4-23*

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja rajauksissa

Ei merkittäviä muutoksia

Organisaation taustakuvaus

Olennaiset näkökohdat ja rajaukset
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Lisätietoja

Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24*

Luettelo organisaation sidosryhmistä

G4-25*

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

G4-26*

Sidosryhmävuorovaikutukseen käytetty lähestymistapa ja sen tarkoitus

G4-27*

Sidosryhmien esiin tuomat asiat ja huolet sekä vastaukset

Raportin kuvaus
G4-28*

Raportointijakso

1.1. – 31.12.2020

G4-29*

Edellisen raportin päiväys

5.5.2020

G4-30*

Raportin julkaisutiheys

Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan vuosittain.

G4-31*

Osoite, josta saa lisätietoja raportista

viestinta@maanmittauslaitos.fi

G4-32*

GRI-sisältövertailu

Raportti on laadittu GRI (4.0) -ohjeiston mukaisesti ja se täyttää ohjeiston peruslaajuuden (Core) vaatimukset.

G4-33*

Raportin ulkoinen varmennus

Tätä raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu.

Hallintorakenne ja valiokunnat

Maanmittauslaitos on pääjohtajavirasto. Päätökset tehdään esittelystä. Strategiatiimi tukee pääjohtajaa
johtamisessa.

Arvot ja toiminnan periaatteet

Maanmittauslaitoksen verkkosivut

Hallinto
G4-34*
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56*
Taloudellinen vastuu
G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

G4-EC8

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Ympäristövastuu
G4-EN30

Kuljetusten ympäristövaikutukset

Työllistäminen
G4-LA1

Rekrytointi ja vaihtuvuus

Henkilöstöraportti
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G4-LA5

Työterveys- ja turvallisuus komiteat ja henkilöstön edustus

Työsuojelutoimikuntana toimii Yhteistyötoimikunta, jossa on henkilöstön edustus

G4-LA6

Työtapaturmat, ammattitaudit, sairauspoissaolot

Henkilöstöraportti

G4-LA9

Koulutuksen määrä jaoteltuna sukupuolen ja henkilöstöryhmien mukaan

Henkilöstöraportti

G4-LA11

Suorituksen arviointi- ja kehityskeskusteluprosessien kattavuus

97,4 %

Sukupuolten väliset palkkaerot henkilöstöryhmittäin

Henkilöstöraportti

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

Vuonna 2020 89% melko tai hyvin tyytyväinen

grisisältöindeksi

Työterveys ja -turvallisuus

Koulutus

Naisten ja miesten palkkatasa-arvo
G4-LA13
Tuotteiden ja palveluiden merkinnät
G4-PR5

Valitukset yhteiskunnallisista vaikutuksista
G4-SO11

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvät muodolliset valitukset

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös

maanmttauslaitoksen vastuullisuusraportti 2020

22

Yhteiseen suuntaan
maanmittauslaitos.fi/vastuullisuus

kansikuvat: tuukka lappalainen

