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MAANMITTAUSLAITOS  
muuttuu ja mukautuu

 Maanmittauslaitos 
 uudistui jälleen 

vuoden vaihteessa, kun 
 Geodeettinen laitos ja  

osa maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelu-

keskuksesta yhdistyivät 
Maanmittauslaitokseen.

VALTIOLLA ei kai ole tällä hetkellä orga-
nisaatiota, virastoa tai toimintoa, joka ei olisi 
suurennuslasin alla. Talouden tilanne edellyt-
tää säästämistä ja tuottavuuden kasvua. Viras-
tojen yhdistäminen, siirtyminen suurempiin 
yksiköihin on keinovalikoimassa ja sitä käy-
tettiin kun Maanmittauslaitos, Geodeettinen 
laitos (GL) ja maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen (Tike) tietotekniikka-
palvelut muodostivat vuoden 2015 alusta 
lukien uuden Maanmittauslaitoksen.

Yhdistymisen taustalla on valtion 
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen 
kokonaisuudistaminen sekä Maa- ja met-
sätalousministeriön (MMM) hallinnonalan 
tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis-, 
tuki- ja tutkimustehtävien kokoaminen. Uu-
distaminen käynnistyi ns. ELMA-hankkeena 

alkuvuonna 2013. Syksyllä 2013 tehtiin yh-
distymisen siirtosuunnitelma ja helmikuussa 
2014 alkoi siirron toteutusprojekti. Kolme 
virastoa yhdistyivät 1.1.2015.

Yhdistämisessä ei puututtu minkään 
viraston ydintehtäviin ja niinpä yhdistämisen 
suunnittelun alkumetreille käytettiin englan-
ninkielistä käsitettä, siirto tehdään ”as is”. Toki 
joitain muutoksia tehtiin. Talous- ja henkilös-
töhallinnon ja viestinnän henkilöitä koottiin 
yhteen. Olennaista muutoksessa henkilöstön 
kannalta oli myös se, ettei ketään irtisanottu 
eikä kenenkään palkka laskenut.

Odotukset ovat suuret. Taloudelliset seikat 
ovat tärkeitä, mutta muutakin odotetaan. 
Tutkimuksen yhdistettynä Maanmittaus-
laitoksen vanhastaan vahvaan paikkatieto-
osaamiseen ja aineistojen tuntemukseen 

toivotaan luovan kasvualustan innovaatioille 
ja uusille aluevaltauksille. Tiken tietotekniik-
kaosaamisen yhdistäminen Maanmittaus-
laitoksen vastaavaan osaamiseen toivotaan 
puolestaan aikaansaavan synergiahyötyjä 
ja osaamisen laajenemista. Odotukset ovat 
sähköisten palveluiden kasvattamisessa. 

MUUTOS LÄPI PROJEKTINA
Maanmittauslaitoksessa on oltu muutok-
sen kourissa jo jonkin aikaa. Vuonna 2010 
toiminta laajeni kirjaamisasioihin ja vuoden 
2014 alusta siirryttiin valtakunnalliseen 
toimintaan, jossa maanmittaustoimistot 
lakkasivat. Vuoden 2015 alusta lukien 
Maanmittauslaitoksessa on nyt myös paik-
katietoalan tutkimus ja ICT-palvelutuotanto 
muille MMM:n virastoille.

Geodeettisen laitoksen paikkatiedon tutkimus siir tyi Maanmittauslaitokseen.
Kuvassa jokiympäristön topografian kartoitusta reppulaserkeilausjärjestelmällä.
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Kaikki edellä mainitut muutoshankkeet 
toteutettiin projekteina. Yhdistymisprojekti 
organisoitiin johtoryhmään, projektiryh-
mään ja osaprojekteihin. Kolmen viraston 
yhdistäminen tehtiin laajassa yhteistyössä 
muutoksen kohteena olevien virastojen 
kanssa. Mukana oli henkilöitä MMM:stä, 
Maanmittauslaitoksesta, GL:sta ja Tikesta, 
sekä asiakasvirastoista Maaseutuvirastosta 
ja Evirasta. Myös henkilöstöjärjestöjen 
edustajat osallistuivat projektiin.

Projektissa oli mukana noin 70 asian-
tuntijaa, jotka työskentelivät seitsemässä 
osaprojektissa: lainsäädäntö, tehtävät ja 
johtaminen, asiakasohjaus ja rahoitus, 

hallinnon tietojärjestelmien yhdistäminen, 
yleishallinto, tietojärjestelmät ja viestintä. 
Yhdistyminen edellytti valtavan määrän 
asioiden selvittämistä, suunnittelua ja 
toteuttamista. Asioita oli isoista linjoista 
pieniin yksityiskohtiin; organisaatioraken-
teesta käyntikorttien tilaamiseen. Yksittäisiä 
tehtäväkohteita oli noin 250. 

Näin laajassa projektissa oli olennaista 
varmistaa, ettei tehdä päällekkäistä työtä, 
kaikki työt tulee tehtyä ja että työt tehtiin 
osaprojektien yhteistyönä. Matkan varrella 
asiat muovautuivat, tuli esiin uusia asioita, 
joita ei osattu suunnitella, ja taisipa jokin asia 
osoittautua tarpeettomaksikin. Kokonaisuus 

tuli olla hallussa ja sen 
varmistamisessa olennai-
sessa roolissa oli projektin 
vetäjän ja osaprojektipääl-
liköiden muodostama pro-
jektiryhmä. 

JATKUVAA 
VIESTINTÄÄ 
HENKILÖSTÖLLE
Tehtävät säilyivät yhdisty-
vissä virastoissa ennallaan, 

mutta lähes kaikki muut, varsinkin hallin-
nolliset asiat, muuttuivat. Siirtyvät henkilöt 
joutuivat opettelemaan uusia ohjelmia ja 
menettelytapoja, joita opetettiin lukuisissa 
koulutustilaisuuksissa. Lisäksi kaikille Maan-
mittauslaitoksen yhdistyvien osien johtajille 
ja esimiehille järjestettiin mentori, jolta on 
voinut tarkemmin kysellä Maanmittauslai-
toksen toimintatapoja.

Tärkeää oli varmistaa, että siirtyvillä oli 
riittävästi tietoa muutoksesta. Muutoksen 
kohteena oleville pyrittiin luomaan tur-
vallisuuden tunne siitä, että heidätkin on 
huo mioitu kaiken keskellä. Asioiden jatkuva 
viestintä projektin edistymisestä nähtiin 
tärkeänä. Yhdistymisprojektin tiedonvä-
lityskanavaksi perustettiin extranet-sivut, 
johon koottiin projektin uutiset, projek-
timateriaalit, organisaatioiden esittelyt ja 
keskustelupalsta. Yhdistymisestä tehtiin 
lehti, joka jaettiin kaikille yhdistyvissä organi-
saatioissa, järjestettiin yhteinen vapaamuo-
toinen tilaisuus Kaivopuistossa sekä lukuisia 
infotilaisuuksia. 

Yhdistyvien virastojen henkilöstöjen 
suhtautuminen yhdistymiseen vaihteli. 
Aluksi oli vahvojakin epäilyjä yhdistymisen 
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Mitä palveluita Maanmittauslaitos nykyisin tarjoaa?
Tule keskustelemaan osastollemme 
Maanmittauspäivillä 16.–17.4. Espoossa
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”Yhteisen matkan  kulkeminen 
uudistuksen valmistelun 
 yhteydessä on vähentänyt 
epäilyjä ja muutos  
on laajasti hyväksytty.”
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”Nyt voidaan arvioida 
vasta teknisiä tyyli-
pisteitä, kaatumisia 
ei ole tullut, ehkä 
pari horjahdusta.”

TERVETULOA ASIOIMAAN 
MYÖS VERKOSSA
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Mitä palveluita Maanmittauslaitos nykyisin tarjoaa?
Tule keskustelemaan osastollemme 
Maanmittauspäivillä 16.–17.4. Espoossa

ja yhdistymishetken lähetessä toimiva or-
ganisaatio otti asioita haltuun ja projektin 
työt vähenivät. Olennaista oli sopia työnjako 
projektin ja toimivan organisaation kesken, 
jotta kaikilla oli yhteinen käsitys, mitä kukin 
tekee ja että kaikki tuli tehdyksi. 

Tiedon viemisessä eteenpäin esimiehet 
ovat avainasemassa, siksi heille järjestettiin 
koulutustilaisuuksia muutoksesta. Samoin 
Tiken ja Maanmittauslaitoksen kehittäjät 
järjestivät hyvissä ajoin vuoden 2014 
puolella yhteisiä tutustumistilaisuuksia 
kehittämisen eri osa-alueista. Huomio 
oli, että monia samoja asioita tehdään, 
joten opittavaa ja yhteistä tekemistä tulee 
riittämään. 

KOHTI YHTEISTÄ  
TULEVAISUUTTA
Toiminta on käynnistynyt uudessa Maanmit-
tauslaitoksessa pääosin hyvin, mutta loppu-
tuloksen arviointi laajemmin voidaan tehdä 
vasta myöhemmin. Nyt voidaan arvioi da 

Ari Tella on maanmittausalan DI 
ja työskentelee yli-insinöörinä 
 Maanmittauslaitoksessa. Sähköposti 
ari.tella maanmittauslaitos.fi.

vasta teknisiä tyylipisteitä, kaatumisia ei ole 
tullut, ehkä pari horjahdusta. 

Yllättävää on ollut se, miten paljon jot-
kin toimintatavat poikkeavat yhdistyvissä 
virastoissa toisistaan. Kolmen viraston 
kasvaminen yhteen ja niiden kulttuurien 
yhtenäistyminen vie aikansa, eikä se ta-
pahdu itsestään vaan ainoastaan yhteisten 
tekemisten kautta. 

Maanmittauslaitos on ollut viimeiset 
vuodet jatkuvassa muutoksessa ja nyt 
tehty yhdistäminen muuttaa Maanmittaus-
laitoksen roolia niin hallinnonalalla kuin 
yhteiskunnassa. Yhdistyminen vahvistaa 
kaikkien olemassaoloa kohti tulevaisuutta.
Lisätietoa: www.maanmittauslaitos.fi/
yhteen2015.

järkevyydestä ja millainen Maanmittaus-
laitos olisi työnantajana. Yhteisen matkan 
kulkeminen uudistuksen valmistelun yhtey-
dessä on vähentänyt epäilyjä ja muutos on 
laajasti hyväksytty.

TEHTÄVIEN SIIRTO PROJEKTILTA 
JOHDOLLE
Olennaista oli myös asioiden siirtyminen 
toimivalle organisaatiolle. Projektin edetessä 


