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Maanmittauslaitos 2020

ASIAKASRAHOITUS  79,9 M€
- Maanmittaustoimitukset

- Kirjaamisasiat

- Julkisoikeudellinen tietopalvelu

- Tutkimustoiminta

- Muut tuotot

TALOUSARVIORAHOITUS 48,4 M€

MENOT YHTEENSÄ  128,3 M€

- Henkilöstö  87,5 M€

- Materiaalien ja palveluiden toimittajat 

40,9 M€  



Laadukkaat ja turvalliset palvelut

asiakkaille



Miten olette tiedolla johtamista kehittäneet?

PERUSTEHTÄVÄ -> TAVOITEET JA SEURANTA

• Tulossopimus ja strategia konkretisoivat tavoitteita

• Tiedon keruun ja käytön kulttuuri

• Järjestelmät (ensisijaisesti JOHI) + siihen liittyvät systemaattiset rutiinit 
(tiedonsiirrot, laskennat, roolit)

• Mittaristo => Tulosten analysointi => johtopäätökset ja toimenpiteet

MIKSI?



Miten olette tiedolla johtamista kehittäneet?

Sisäiset yksiköt

Henkilötaso

MML



Missä tilanteessa olette nyt? 

• Tulossopimus ja strategia konkretisoivat tavoitteita

• Tulosohjausmallin mukainen suunnittelu- ja seurantamallit toimii (MTS, vuosisuunnittelu, 

TAE, kehysvalmistelu, tilinpäätös, väliraportit, tilannekuva)

• Jatkuvaa seurantaa eri toimialueilla ja organisaatiotasoilla (esim. tuotannon 

kuukausittainen tilannekatsaus, tuottavuusseuranta tai henkilötasoinen tuottavuus)

• Tiedon keruun ja käytön kulttuuri on kehittynyt

• Esim. yli 90% työntekijöistä kirjaa päivittäin työajankäytön toteuman mukaisesti

• Tuotantojärjestelmistä saatavaa tietoa hyödynnetään osana tietokokonaisuutta

• Useita tietoryhmiä (työajat, kirjanpitotiedot, osa tuotantotietoja) pystytään tarkastelemaan 

reaaliaikaisesti

• Tiedonkeruu ja käyttö on luonteva osa toimintaa

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kohti-yhteista-ministerion-ja-maanmittauslaitoksen-tilannekuvaa


Missä tilanteessa olette nyt? 

• Järjestelmät (ensisijaisesti JOHI) + siihen liittyvät systemaattiset rutiinit 

(tiedonsiirrot, laskennat, roolit) toimii

• Tulossopimus luo rungon mittaristolle
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Missä tilanteessa olette nyt? 
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Millaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuuteen?

• Ennusteosaamisen vahvistaminen => tukee päätöksentekoa asioissa, 

jotka eivät vielä ole tapahtuneet. Korvaako ennuste tulevaisuudessa 

suunnitelmat?

• Mittaamisesta saatavan tiedon hyödyntäminen entistä vaikuttavammin 
(mittaus -> analysointi -> toimenpide)

• Näkökulmien laajentaminen (nousevina esim. asiakas-, henkilöstö-, ekosysteemi-

ja vastuullisuusnäkökulmat)

• Osallistuvuuden ja tiedon jakamisen laajentaminen

• JOHI-järjestelmän ja asiantuntijaroolituksen kehittäminen

• Keskeistä tiedolla johtamisessa on VUOROVAIKUTUS!



Vuosi 2020 lukuina



Yhteiseen suuntaan


