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DIGITAALISUUS KANAVANA 
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(toimitus)prosessi 

neuvonta www-sivuilla 

hakemus sähköisenä 

materiaalit sähköisenä 



DIGITALINEN TOIMINTATAPA 
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maastoon merkitseminen 

toimituskokous 

Sähköinen (toimitus)prosessi  
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Presentation Notes
Digitalisointi ei kuitenkaan ole tavoite, vaan toimintatapa, jolla uudistetaan organisaation toiminta. Siksi pelkät järjestelmät eivät riitä, vaan digitalisointi vaatii vanhaan maailmaan rakennettujen prosessien ja toimintatapojen uudelleenarviointia ja muokkaamista tähän päivään. 



MIKÄ ON PÄÄTEHTÄVÄ? 
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Kiinteistö 

Käytettävyys 

Omistajuus 



KOKEMUKSIA PROSESSEISTA 
”Nykyisen toimintamallin rakenteita ja lainsäädäntöä on rakennettu aikojen kuluessa siten, että se 
on johtanut useiden lomittaisten ja lähes päällekkäisten kerrosten syntymiseen.” 
 
”95% tapauksista olisi alue voitu viedä rekisteriin vaikka viranomaispäätöksellä ilman 
toimituskokousta. Tai sitten, ihan millä tahansa tulevalla tavalla, automaattisesti 
kiinteistönomistuksen muutoksen jälkeen.” 
 
”Joissain tapauksissa kaupunkialueella on kaikki tarpeellinen jo tiedossa lainhuutopäätöshetkellä.” 



MAD. 
Digitalisoidaan maankäyttö 

Tietovaranto- 
ydin 

Tampereen Visio – tiedon ja toiminnan ohjaus 
maankäytön kokonaisprosessissa 

Maankäytön 
strateginen 
suunnittelu, 
ohjelmointi 

Infrasuunnittelu, 
rakennuttaminen 
ylläpito 
 

Tonttijaot 
Kiinteistötoimitukset 

Luvat ja valvonta 

3D-malli 
Visualisoinnit 

Analyysit 
Selvitykset 

Omaisuuden 
hallinta 

Kaavoitus 

MAD=Maankäytön 
kokonaisprosessin 
digitalisointi 



MAD2017 kokeilu: 
Asiakaslähtöinen kiinteistönmuodostaminen 

Tampereella rakennusluvan edellytyksenä on että tontti on rekisteröity (joissakin 
kunnissa poikkeuksia, ks. Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten 
kokeilusta 1257/2010) 
Asiakas siis usein kiirehtii toimitusta 

miten vastata tähän tarpeeseen? 

Tästä seurauksena tontinlohkomisessa on menetelty seuraavasti asiakkaan 
toiveiden perusteella. Asiakaskontakti (haastattelu, puhelinsoitto, yms. ennen 
prosessin alkua) 

• Toimitus pyritään tekemään sopimalla (kokousaika sovitaan) 
• Toimitus usein myös hyväksytään tällöin ilman valitusaikaa 

• Rajankäynti irrotetaan lohkomistoimituksesta, jolloin se tehdään  erillisenä toimituksena myöhemmin 
asiakkaan tarpeiden mukaan tai rajannäyttönä. 

Kantavina periaatteina asiakkaan tarpeet ja Lean ajattelu 
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Digitalisoidaan maankäyttö 
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Asiakaskokemus ja Lean hyöty 

Kokeilun tuloksista: 
• Vuoden 2017 kokeilu sisälsi n.56 toimitusta yhteensä 115 

toimituksesta.  
• Toimituksen keskimääräinen läpimenoaika kokeilutoimituksissa oli n. 

17 päivää (määräyksestä), kun vastaavasti keskimääräinen toimitusten 
läpimenoaika on ollut n. 90 päivää 



MAD. 
Digitalisoidaan maankäyttö 
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Asiakaskokemus ja Lean hyöty 

• Asiakkaan hyödyt: 
• Tontin rakennuslupakelpoisuus 
• Asiakkaan toiveet tulevat systemaattisesti esille 
• Asiakaspalaute on ollut kokeilutoimituksista erittäin positiivista 

• Tampereen kaupungin hyödyt: 
• Joustavuus, eli pystymme paremmin vastaamaan kasvavan kaupungin kasvavaan tontti- ja 

toimitustuotantotarpeeseen 

• Rekisterin selkeyden hyödyt: 
• Resursseja mm. yleisten alueiden lohkomisiin.. 

 



PALVELUA ASIAKKAALLE 
”Erinomainen palvelu koostuu niin palvelu- kuin ratkaisuosaamisesta, joihin vaikuttavat 

useat asiat kuten oman palvelukokonaisuuden hallinta sekä kyky asettua asiakkaan 
asemaan ja muokata omaa lähestymistapaansa asiakkaan lähtökohdista käsin.” 

Asiakkaan tarpeen tunnistaminen 

Empatia 

Tuotteet 

Palvelukokemus 

Palveluprosessi Oikeat sanavalinnat 

Osaaminen 



T A H T O T I L A  2 0 2 0  

Vastaamme kattavasti kiinteistö-järjestelmästä, jonka osana 
on myös uusi asunto-osakerekisteri.  

Koordinoimme kansallista paikkatieto-infrastruktuuria. 

Kaikki tuottamamme tieto on turvattua, läpinäkyvää ja 
helposti hyödynnettävissä, mikä mahdollistaa uutta kasvua 
yhteiskunnassa.   

Takaamme kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistuksen 
sekä maastotiedon luotettavuuden. 

Olemme ottaneet digiloikan ja luopuneet vanhoista 

prosesseista ja toimintamalleista. 

Uudet toimintamallimme, prosessimme ja digitaaliset 

palvelumme ovat parantaneet merkittävästi 

Maanmittauslaitoksen ja asiakkaidemme tuottavuutta. 

Tarjoamme edistykselliset ja asiakaslähtöiset palvelut.  

Olemme uudenlaisten työtapojen edelläkävijä ja 

hyödynnämme tehokkaasti organisaation kaikki voimavarat. 

OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN 
Kehitämme osaamistamme jatkuvasti ja rohkaisemme 
henkilöstöä uudistumaan ja oppimaan pois vanhasta. 

TIETEEN JA TIEDON AVOIMUUS 
Avaamme lisää tutkimustuloksiamme ja tietovarantojamme 
sekä osallistumme aktiivisesti kansallisiin avoimen tieteen 

hankkeisiin. 

STRATEGIAN  TEEMAT  JA  
KESKEISET  TOIMENPITEET 
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DIGITAALINEN ASIOINTI 
Kehitämme monikanavaisia, turvallisia ja yhteentoimivia 

digitaalisen asioinnin kaksisuuntaisia palveluja. 

ASIAKASKOKEMUS 
Otamme asiakaskokemuksen toimintamme lähtökohdaksi 

ja kehitämme palveluja asiakkaiden tarpeiden pohjalta. 
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PROSESSIEN YHTEENTOIMIVUUS JA DIGITALISOIMIINEN 
Virtaviivaistamme sisäiset prosessit ja lisäämme 

voimakkaasti prosessien yhteentoimivuutta 

REKISTERIEN KEHITTÄMINEN 
kiinteistörekisterin uudistamisen esiselvitykset 

MML:N ROOLI  
Vaikutamme julkishallinnon sisäiseen työnjakoon ja 

vahvistamme MML:n roolia 

PALVELUA PARANTAMASSA 
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LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMINEN 
Kiinteistönmuodostamislain ”sähköinen paketti” 
 ”Kokouksettoman” toimituksen malli 
 Toimituksen rekisteröinti lopettamisen yhteydessä 
 Sähköinen viestintä 



PARHAAT PALVELUT 2018 



PARHAAT PALVELUT 2018 
”Projekti jossa pyritään löytämään MML:n ja kuntasektorin välille uusia asiakasprosesseja ja 
parempaa palvelua tukevia toimintatapoja ja työnjakoa.”  
 
” Projekti jakaantuu innovaatio- ja pilotointiosiin. Innovaatio-osassa visioidaan ja nostetaan 
esiin kohteita, joita voidaan pilotoida toiminnan tehostamiseksi ja asiakaskokemuksen 
parantamiseksi. Pilotointiosassa valitaan pilotoitavat kohteen ja tehdään valitut pilotit.” 



LÄHTÖKOHDISTA 
Kansalaisten oikeusturvan ja palvelujen korostaminen.  
Kansalaiselle selkeät vaikuttamismahdollisuudet ja ymmärrettävät prosessit. 
Yksinkertaisten ja monimutkaisten prosessien erottaminen. 
 Kaikki kiinteistönmuodostaminen ei ole yksinkertaista. 
Suurten massojen ensisijainen tarkastelu. 
 
Mikä on oikeasti kansalaiselle tärkeää? 
 
 
 



SUUNNITELLUT PILOTIT 
Alustavana ajatuksena on, että pilotit toteutetaan vuoden 2018 aikana. 
 
Pilotit koostuvat ylätason selvitysosioista ja käytännön kokeiluista.  
• Ajatuksena, että kokeillaan rohkeasti.- hyvä tulos on myös se, että muutosta ei tarvita. 
 
Pilottien vetureina toimivat ympäröivän maailman muutokset. 
 
Haluaako joku olla mukana?  
 
 
 
 
 



SÄHKÖISET PALVELUT JA 
PROSESSIT 

 
Veturit: 
  ”On syntynyt yksi yhteinen valtakunnallinen kiinteistörekisteri.” 
 ” On syntymässä sähköinen palvelu nähdä tietoja asumisesta ja maanomistuksesta.” 
 
Sanoista teoiksi, esimerkkejä: 
 Asiakirjaton tuotanto – Asiakirjoista tiedonhallintaan 
 Palveluperusteinen maastoon merkitseminen  
 Palvelupyyntöjen mm. toimitusten hakeminen kansalaiselle yksinkertaiseksi ja 
 ”yhdestä luukusta” 
 Toimituspäätökset kansalaiselle suoraan rekisteritiedoista 
 
 
 



AUTOMAATION MAHDOLLISUUDET 
PROSESSEISSA 

 
Veturit: 
 ” On syntynyt sähköinen paikka hoitaa kiinteistökauppaa.” 
 ” On syntymässä menettely automaattisen lainhuudon myöntämiseen.” 
 ”On mahdollisuus automaattiseen kiinteistönmuodostumiseen.”  
 
Sanoista teoiksi, esimerkkejä: 
 Kiinteistörekisterin päivitys kaava-alueella osana kaavoitusta tai omistusoikeuden 
 rekisteröintiä? 
 Kaavatiedot osana kiinteistörekisteriä – hyödyt? 
 Määräalatunnus - tarvitseeko sitä? 
 
 



YHTEISET ALUSTAT 
Veturit: 
 ”Valtionhallinnon yhteisten palvelujen syntyminen” 
 ”Yhteisten tietojärjestelmien mahdollisuudet” 
 
Sanoista tekoihin, esimerkkejä 
 Yhteisten prosessien kuvaaminen ja tarkastelu 
 Liiketoiminta- ja IT-arkkitehtuurityön edistämistä 
  



ESIINTYJÄT  
Lisätietoja: 
 
jani.hokkanen@maanmittauslaitos.fi 
anna.mustajoki@tampere.fi 
kimmo.sulonen@tampere.fi 
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