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1. Tiivistelmä
Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena
valmistella 1.1.2020 aloittavan uuden valtakunnallisen lupavalvontaviraston Luovan prosesseja ja toimintamalleja.

on
ja

Työtä tukemaan tilattiin Deloittelta selvitys, jonka tavoitteena on löytää
Luovan kanssa vertailtavissa olevia organisaatioita hyvien käytäntöjen
selvittämiseksi. Organisaatioiksi pyrittiin löytämään toimijoita, jotka toimivat
valtakunnallisesti sekä käsittelevät toiminnassaan lupa- ja valvonta-asioita
sekä fyysistä elinympäristöä koskevia asioita.
Tässä selvityksessä kartoitettiin kirjalliseen materiaalin sekä haastatteluiden
perusteella
kolmen
organisaation
lupaja
valvontaprosesseja,
päätöksentekoa ympäristöasioihin liittyen sekä valtakunnalliseen toimintaan
liittyviä toimintamalleja ja -käytäntöjä. Tarkasteltavia asioita olivat muun
muassa asioiden vireilletulon sekä asiakaspalvelun ja asioinnin käytännöt
sekä valtakunnallisen
organisaation tulosohjaus sekä
mahdolliset
kokemukset toimintamallin ja organisaation uudistuksista. Tarkasteltaviksi
organisaatioiksi valittiin Maanmittauslaitos, Metsähallitus ja Tukes.

Taulukko 1: Tarkasteltujen organisaatioiden perustietoja
Maanmittauslaitos

Metsähallitus

Tukes

Toimipaikkojen
lukumäärä

37

42

3
(Helsinki, Tampere, Rovaniemi)

Henkilöstön
lukumäärä

Yhteensä: 1 760 hlöä
Kirjaamisasiat: 200 hlöä

Yhteensä: 1 414 hlöä
Luontopalvelut: 580 hlöä

Yhteensä: 250 hlöä

Erävalvonnan
tarkastuskäyntejä: 9 525

Valvottuja laitoksia: n. 1 000 kpl

Maanmittaustoimitukset
Perusluontoiset: 350 hlöä
Vaativat: 250 hlöä

Käsiteltävät
volyymit

Kirjallisen prosessin
tuotantotehtäviä:
200 000 kpl vuodessa
Vaativan asiantuntijatyön
prosessit, kuten
pakkolunastukset: 15 000 kpl
vuodessa (2 000 kpl
monimutkaisia)
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Tuhkan sirottelun luvat:
100 - 150 vuodessa

Tuotteiden luvat, ilmoitukset ja
rekisteröinnit:
Kemikaalituotteet: 38 367 kpl
Muut tuotteet: 700 kpl
Laitokset: 17 691 kpl
Valvontakäynnit ja -tapaukset:
Kemikaalituotteet: 2 016 kpl
Muut tuotteet: 2 786 kpl + 1 582 kpl
Laitokset: 702 kpl + 2 100 kpl
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Maanmittauslaitos toimii työntekijämääränsä (1 760 henkilöä) osalta hyvänä
verrokkina tulevalle Luova-virastolle. Toimintamalliltaan Maanmittauslaitos
toimii yhtenä virastona. Etäasiointikanavat ovat keskitetyt ja asiakkaan
kannalta ei ole merkitystä, missä hänen hakemuksensa käsitellään. Osassa
tehtävistä Maanmittauslaitos rekrytoi osaamisen perusteella, jolloin
työntekijä voidaan rekrytoida paikkariippumattomasti. Hakemusten
käsittelytehtävät Maanmittauslaitoksessa jaetaan automatisoidusti asioiden
käsittelyjärjestelmällä, ja monimutkaiseksi tunnistetut tehtävät siirretään
asiaan perehtyneen henkilön käsiteltäväksi. Lupa- ja valvontaprosessien
osalta tässä selvityksessä tarkasteltiin Maanmittauslaitosta kokonaisuutena.
Metsähallituksen lupaprosesseista merkittävä osa on täysin automatisoituja,
mutta selvityksen tavoitteiden kannalta kiinnostavana vertailukohtana ovat
Metsähallituksen käytännöt luonnonsuojeluun liittyvissä viranomaispäätöksissä, joissa Metsähallitus toimii hajautetulla mallilla. Asian käsittelevä
viranhaltija voi olla fyysisesti eri puolella Suomea, kuin ratkaistavaan asiaan
liittyvä alue, ja hän tarpeen mukaan konsultoi paikallista asiantuntijaa sekä
esimerkiksi eliölajeihin liittyvää asiantuntijaa, jonka toimipaikka ei ole
myöskään alueisiin sidottu. Lupa- ja valvontaprosessien osalta tässä
selvityksessä tarkasteltiin Metsähallituksesta erityisesti luonnonsuojeluun
liittyviä lupakäytäntöjä, ja kaupalliset toiminnot rajattiin kokonaan
tarkastelun ulkopuolelle.
Tukes on vertailluista organisaatioista toimintamalliltaan keskittynein ja
kooltaan pienin, sillä on vain 250 työntekijää. Toimipaikkoja Tukesilla on vain
kolme, ja esimerkiksi kaivoslupien käsittely tapahtuu valtaosin Rovaniemellä.
Teolliset palvelut -yksikön osalta Tukes hyödyntää vastuutarkastaja-mallia,
jolloin valvonnan kohteella on kontaktihenkilö Tukesissa. Asiointi tapahtuu
tällöin pääosin suoraan vastuutarkastajan kanssa, tyypillisesti sähköpostitse
ja myös puhelimitse. Lupaprosessien osalta Tukesista tarkasteltiin tässä
selvityksessä erityisesti teolliset palvelut -yksikköä.
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2. Johdanto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on mukana hankkeessa, jonka
tarkoituksena on valmistella valtion uuden valtakunnallisen lupa- ja
valvontaviraston
eli
Luovan
ympäristötoimialan
prosesseja
ja
toimintamalleja. Virasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, jolloin virastoon
siirtyy ympäristötehtäviä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista sekä
mahdollisesti
Suomen
ympäristökeskuksesta.
Viraston
toimintaa
valmistelevia kokonaisuuksia ovat ympäristötoimialan luvat ja valvonta-,
luonnonsuojelu-, palvelukokonaisuus- sekä YVA- ja SOVA-projektit.
Hankkeeseen kuuluvassa palvelukokonaisuus-projektissa on tarkoitus kerätä
kokemuksia
ja
hyviä
käytäntöjä
jo
valtakunnallisesti
toimivista
organisaatioista. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi valtakunnan laajuinen
organisaatio, jolla on yhtenäiset toimintatavat. Yhtenäisten toimintatapojen
kautta pyritään ylläpitämään ympäristön- ja luonnonsuojelun hyvä nykytaso
sekä parantaa sitä entisestään. Hanke tavoittelee yhdenmukaisuutta ja
tehostamista sekä toimeenpanossa että valvonnassa ja samalla tavoittelee
parannusta
ympäristöllisten
menettelyiden
asiakastyytyväisyydessä.
Toimintamallin tulisi edistää yhden luukun periaatteen toteutumista.
Selvityksessä
tarkasteltaviksi
organisaatioiksi
valittiin
kolme
(3)
organisaatioita, joiden toimintamallissa ja valtakunnallisuudessa on
riittävästi yhtymäkohtia Luovan ympäristötoimialaan. Tarkasteltavat
organisaatiot ovat Maanmittauslaitos, Metsähallitus ja Tukes. Valittujen
kohdeorganisaatioiden
osalta
selvityksessä
kartoitettiin
kyseisten
organisaatioiden toimintaa, erityisesti valtakunnallisen yhtenäisyyden
näkökulmasta.
Keskeisenä
tiedonkeruumenetelmänä
selvityksessä
olivat
kohdeorganisaatioiden haastattelut. Lisäksi hyödynnettiin kohdeorganisaatioiden
keräämää dataa esimerkiksi käsiteltyjen lupahakemusten ja toteutettujen
valvontatapahtumien määristä, palveluajoista ja asiakastyytyväisyydestä.
Tässä raportissa kuvataan kohdeorganisaatioiden kokemuksia toiminnan
järjestämisestä valtakunnallisesti sekä kohdeorganisaatioiden tunnistamia
hyviä käytäntöjä lupa- ja valvontaprosessien johtamisesta. Kappaleissa
kolme, neljä ja viisi on kuvattu tulokset Maanmittauslaitoksen,
Metsähallituksen ja Tukesin osalta. Kustakin tarkastellusta organisaatiosta on
kuvattu toiminnan esittely yleisellä tasolla sekä seuraavat aiheet:
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Valtakunnallisen organisaation tulosohjaus sekä alueellinen
toiminnanohjaus ja mittarointi
Asiakaspalvelu ja asiointi
Lupa- ja valvontaprosessien järjestäminen ja yhdenmukaisuus
Muutosjohtaminen organisaatiossa
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3. Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitoksen esittely ja toiminta lyhyesti
Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi
lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden
yhteiskäyttöä. Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita
kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös
paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät. Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla ympäri
Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä Maanmittauslaitoksella on
yhteensä noin 1 760.
Maanmittauslaitoksen palvelut






Kiinteistöpalvelut
o Kiinteistöt ja kiinteistökauppaan liittyvät selvitykset ja
tilastot
o Maanmittaustoimitukset, kuten kiinteistöjen jakaminen ja
lunastaminen
o Kiinteistötietojen hankinta ja rajanpintapalvelut
o Ohjaaminen ja tuki
Kartta ja paikkatieto palvelut
o Paikkatietojen tuottaminen
o INSPIRE-direktiivi – yhteiskäyttöiset paikkatiedot ja
paikkatietoinfrastruktuuri
o Paikannuspalvelut
o Paikkatietojen hankinta ja rajanpintapalvelut
o Ohjaaminen ja tuki
Tutkimus
o Tutkimushankkeet

Hakemukset ja ilmoitukset








Lainhuuto- ja kiinnityshakemukset
Maanmittaustoimitushakemukset
Muut hakemukset kuten, kiinteistön nimen muuttaminen tai
kiinteistöjen yhdistämishakemukset
Maanmittauslaitoksen pyytämät tiedot
Tietojen ilmoittaminen
Kaupanvahvistaminen
Muita (esim. vahingonkorvausvaatimus ja arkiston tutkijakortti)

Lausunnot ja asiantuntijapalvelut
Hallinnonalan strategiset tavoitelinjaukset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
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Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua.
Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen
kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät.

Kuva 1: Maanmittauslaitoksen
toimipisteiden maantieteellinen
jakautuminen
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Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen
yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet.
Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on
varmistettu vastuullisella toiminnalla.
Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti
yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.

Lisäksi Maanmittauslaitos osaltaan toteuttaa mm. seuraavia hallitusohjelman
kärkihankkeita:





Digitalisoidaan julkiset palvelut
Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri
Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Kuva 2: Maanmittauslaitoksen organisaatiokartta
Maanmittauslaitoksen tulossopimuksen pohjana oleva strategiakartta on
johdettu maa- ja metsätalousministeriön strategiasta, maanmittaus ja
tietovarannot -politiikkasektorin tavoitteista sekä Maanmittauslaitoksen
strategiasta.
Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:
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Maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat,
kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen
sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä
huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja
ilmakuvapalvelut sekä maastotietojärjestelmän kehittäminen,
Geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja
paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä
huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen
kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi,
Huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon
asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille
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sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja
sopimuksissa on sovittu.
Maanmittauslaitoksen ydin- ja tukiprosessit on kuvattu seuraavassa prosessikartassa.

Kuva 3: Maanmittauslaitoksen ydin- ja tukiprosessien prosessikartta

Maanmittauslaitoksen toiminnan tavoitteet:
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Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet
o Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmien hallinnoinnilla ja
palveluilla turvataan kansallisen omistus- ja vakuusjärjestelmän toimivuus ja paikantamisen perusta sekä
digitalisoituvan yhteiskunnan tietotarpeet.
o Hallinnonalan tietovarannot ovat monipuolisesti
hyödynnettäviä ja yhteiskäyttöisiä sekä hyvin hallittuja ja
turvallisia.
o Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä on käytössään
tutkimuksen innovoimia ja tukemia palveluita, jotka
edistävät paikkatiedon yhteiskäyttöä ja kansallisen
paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
o Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa
ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa
kansallista innovaatiojärjestelmää.
o Hallinto on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että
kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja.
o Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä
tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan
tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn
edistämiseksi.
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Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään
täysimääräisesti.
Voimavarojen hallinnan tavoitteet
o Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin.
o Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko
ovat tehokkaita.
o EU- ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti
hyödynnetty
o Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua,
ohjaamista ja johtamista.
o Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.
o



Valtakunnallisen organisaation tulosohjaus sekä alueellinen
toiminnanohjaus ja mittarointi
Maanmittauslaitoksen tulosohjauksesta päätettäessä keskusteluissa ovat
mukana sekä Maanmittauslaitoksen johto että ministeriön edustajat.
Tulosohjausasiakirja syntyy siis vuoropuhelussa ministeriön kanssa.
Ohjaavana tekijänä on ollut se, että ministeriö ei sanele suoraan toimintaa,
vaan osapuolet sopivat yhteistyössä toiminnan pelisäännöistä. Laitoksen ja
ministeriön välillä solmitusta tulossopimuksesta ei tehdä yksikkökohtaisia
tulossopimuksia vaan lopputulos on yksi kokonaisuus. Suunnittelutasona
toimii laitostaso.
Haastatteluissa kävi ilmi, että Maanmittauslaitoksella on aiemmin käytetty
suunnittelumallia, jossa toimintaa suunniteltiin yksikkökohtaisemmalla
tasolla. Tästä suunnittelumallista kuitenkin luovuttiin vuonna 2014. Nykyinen
toimintamalli pohjautuu luottamukseen ja yhdessä tekemiseen ja nykyisestä
toimintamallista ollaan ylpeitä ja siihen ollaan tyytyväisiä.
Tavoitteiden johtaminen tulosohjauksesta
Tulosohjauksessa määritellyistä tavoitteista johdetaan yksiköille ja
työntekijöille tavoitteet. Tuotannon johto tunnistaa tulossopimuksesta, mihin
yksikön tulee tähdätä toiminnassaan ja tämä johdetaan tavoitteiksi.
Yleishallinnossa
keskustelua
käydään
siten,
että
johto
käy
tulevaisuuskeskustelun, joka perustuu strategiaan sekä tulossopimukseen ja
tämän
keskustelun
pohjalta
muodostetaan
yhteinen
kuva.
Tulevaisuuskeskustelut käydään kullakin vastuualueella ja tiimeissä. Lopuksi
tiimin esimies pilkkoo tavoitteet yksittäisen työntekijän tasolle. Yhdellä
esimiehellä voi olla johdettavanaan useita tiimejä ja työskentelyn
seurannassa hyödynnetään mittareita.
Toiminnan mittarit
Toimintaa seurataan mittareilla ylätasolla. Toiminnan tuloksellisuudessa
tarkastellaan
prosessien
käsittelyaikoja,
isompien
toimenpiteiden
(lohkomiset, lainhuudot) käsittelyaikoja sekä maksullisten toimintojen
kustannusvastaavuutta. Laitostasoinen mittari on asiakastyytyväisyys, jota
johto seuraa tarkkaan. Asiakastyytyväisyyden perusteella ei ole noussut esiin
tarpeita palvelutason parantamiseen. Toteutetuissa asiakastyytyväisyyskyselyissä yli 85 % asiakkaista on ollut tyytyväisiä. Myöskään merkittäviä
haasteita ei ole todettu.
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Yksi seurattu mittari on myös tyytymättömien asiakkaiden palvelustaan
tekemien valitusten määrä. Maanmittauslaitos seuraa myös päätöksistä
oikeusasteisiin tehtyjen valitusten määrää prosentuaalisesti suhteessa
toteutuneiden toimitusten ja kirjaamisasioiden kanssa. Valituksia esiintyy
kuitenkin vain harvoin.

Asiakaspalvelu ja asiointi
Asiakaspalvelu noudattaa yhden luukun periaatetta. Asiakkaille on ensisijaisena kanavana käytettävissään yksi sähköinen kanava. Vaihtoehtoisesti
palvelua on mahdollista saada yhden puhelinnumeron takaa sekä
palvelupisteissä. Palvelupisteissä asiointimahdollisuus on kuitenkin tarjolla
ainoastaan ajanvarauksella niissä palvelupisteissä, joita on vielä jäljellä.
Näihin varattavia aikoja on tarjolla vaihdellen muutamana päivänä viikossa.
Sähköisiä kanavia on kehitetty ja laitoksella toivotaan, että Suomi.fi kehittyy
siihen suuntaan, että sen hyödyntämismahdollisuudet palveluissa
kasvaisivat.
Mikäli asiakkaaseen ei saada yhteyttä asiakkaan valitsemaa ensisijaista
yhteydenottotapaa hyödyntäen, riippuu asiasta, kuinka tällaisessa
tilanteessa toimitaan. Pidemmissä käsiteltävissä asioissa voi olla paljon
yhteydenpitoa. Jos esimerkiksi puuttuvaa tositetta maksetusta varainsiirtoverosta haetaan asiakkaalta, käytetään ensisijaista yhteydenottotapaa, jonka
asiakas on merkinnyt hakemukseen. Mikäli yhteyttä ei kuitenkaan saada,
käytetään vaihtoehtoisia yhteydenottotapoja, esimerkiksi puhelinsoittoa.
Asiointi
Asioinnissa asiakkaan ei tarvitse erikseen valita, mihin toimipisteeseen hän
on yhteydessä. Sähköiset asiointi- ja kirjaamiskanavat ovat kaikki
valtakunnallisia ja työjonot muodostuvat sähköisessä työkalussa.
Valtakunnallinen asiakaspalvelu on järjestetty siten, että myös sen
työntekijät toimivat
usealla
paikkakunnalla.
Jos
hakemus
tulee
paperimuodossa, se siirretään heti sähköiseen kanavaan käsiteltäväksi.
Paperimuodossa saapunut asia ei sähköistämisen jälkeen eroa sähköisesti
jätetystä hakemuksesta. Työskentely tapahtuu täysin riippumatta
hakemuksen jättäjän, hakemuksen kohteen ja käsittelijän sijainnista.
Aiemmin toimittiin siten, että esimerkiksi Etelä-Suomen alueella vireille tullut
lainhuutohakemus ratkaistiin myös samalla alueella.
Käsiteltävät asiat siirtyvät työjonosta käsiteltäväksi saapumisjärjestyksessä.
Asioita tulee päivittäin paljon vireille ja myös käsitellään päivittäin.
Saapuneita hakemuksia käsitellään yksi kerrallaan saapumisjärjestyksessä ja
kaikki hakemukset menevät samaan jonoon aiheesta riippumatta.
Hakemuslaji kertoo pitkälti, mistä hakemuksessa on kyse ja tällöin hakemus
ohjautuu sitä vastaavaan työjonoon. Työntekijän on kuitenkin mahdollista
valita muukin hakemus käsittelyyn kuin heti seuraavana oleva – näin
toimiminen olisi kuitenkin poikkeuksellista. Esimiehille on annettu lupa ohjata
työjonon käyttämistä parhaaksi katsomallaan tavalla.
Monimutkaiset ja laajat aiheet siirretään tunnistettaessa työjonosta
erilliseen, aiheeseen perehtyneen henkilön käsittelyyn. Poikkeuksellinen
vaativuus syntyy esimerkiksi, kun käsittelijä havaitsee hakemuksessa
sovellettavan kansainvälistä säännöstä tai hakemuksen koskevan
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monimutkaista yrityskauppaa. Vaativuuden tunnistamisesta on laadittu
henkilöstölle ohjeet ja näiden tapausten tunnistaminen kuuluu henkilöstön
osaamiseen ja organisaation työjonon hallinnan kulmakiviin.
Asiakaspalvelijoita palvelee erillinen taustatuki, joka vastaa täsmällisemmin
niihin asiakkaiden kysymyksiin, joihin asiakaspalvelija ei pysty vastaamaan.
Vastaaminen tehdään niin, että myös asiakaspalvelija saa kysymyksen
vastauksen tietoonsa osaamistaan kehittääkseen. Taustatukeen on nimetty
eri alojen asiantuntijoita, joilla on laajaa osaamista. Haastateltujen mukaan
tämä on toiminut hyvin heidän organisaatiossaan. Vaikeampiin kysymyksiin
ei heidän alallaan voi suoraan vastata, sillä tällaisten asioiden ratkaisut
edellyttävät tyypillisesti hakemusprosessin läpikäyntiä.
Asiakkaille on olemassa pääasiallinen sähköinen palvelukanava, joten heitä
ei ohjata erikseen toimipisteisiin asioiden hoitamiseksi, vaikka mahdollisuus
ajanvaraukseen joillain paikkakunnilla onkin. Sähköinen kanava ei ole aina
paras tapa olla yhteydessä asiakkaaseen, siksi asiointia ja asiakaspalvelua
tehdään myös puhelimitse ja sähköpostitse. Nettisivuilla on myös otettu chattoiminto käyttöön nopeaan asiointiin.

Lupa- ja valvontaprosessien järjestäminen ja yhdenmukaisuus
Jokaisella toimipaikalla ei välttämättä ole kaikkien palveluiden henkilöstöä.
Työntekijöitä rekrytoidaan osaan tehtävistä osaamisperusteisesti, eikä
työskentelyn maantieteellisellä sijoittumisella ole merkitystä. Yhden
palvelualueen asiantuntijoita voi siis olla useilla eri paikkakunnilla töissä.
Erityisasiantuntemusta vaativia asioita (esim. kirjaamisasioiden lakimiehiä)
on jonkin verran keskitetty, mutta työskentely on siitä huolimatta virtuaalista
eikä paikkasidonnaista. Etätyöskentelyssä käytetään Lynciä pääasiallisena
työkaluna yhteydenpidossa ja henkilöstö on halunnutkin tätä. Työkulttuuriin
kuuluvat vaihtuvat työpisteet, paperiton toiminta sekä liikkuva työskentely.
Maanmittauslaitoksella
on
pitkä
perinne
paikkariippumattomasta
työskentelystä, eikä organisaatiossa erityisesti puhuta etätyön tekemisestä,
kun työtä tehdään monessa eri paikassa. Monella paikkakunnalla työskentely
mahdollistaa maastotyöskentelyn laaja-alaisesti koko Suomen alueella.
Prosessin laatu on käsittelevän henkilön harteilla, mutta toimintatapaan
kuuluu, että prosesseissa työskennellään yhteisellä toimintamallilla. Vuoden
2014 organisaatiomallin jälkeen tehdyssä asiakaspalautekyselyn pohjalta on
todettu, että asiakkaat ovat kokeneet saavansa samanlaista palvelua
sijainnista riippumatta.
Säännökset määräävät jonkin verran, kuinka pakkolunastuksissa toimitaan.
Esimerkiksi lunastuslaissa määrätään lunastustoimista siten, että
työskentelyyn osallistuu sekä maallikkojäseniä että insinööri. Töiden
käytännön järjestelyihin lainsäädäntö ei kuitenkaan haastateltujen mukaan
erityisesti vaikuta. Toimitusinsinööri hoitaa työskentelyn ja kun tarvitaan
maallikkojäseniä päätöksentekoon, esittelee toimitusinsinööri päätettävän
asian.
Pakkolunastuksista ja maallikkojäsenistä (uskotut miehet) säätävät
kiinteistönmuodostuslaki (554/1995) sekä laki kiinteän omaisuuden ja
erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977). Muodostettavan lunastustoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusinsinööri, joka kutsuu toimi-
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kuntaan kaksi maallikkojäsentä. Lain mukaan kunnanvaltuusto valitsee
uskottuja miehiä vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikauden ajaksi.
Käsiteltävien hakemuksien määrät
Tuotantotehtäviä, jotka tapahtuvat asiakkaan hakemuksesta esiintyy noin
200 000 kpl vuodessa. Tämä on puhtaasti kirjallinen prosessi, jossa asiakasta
ei tavata erikseen. Työntekijä ratkoo tämänkaltaisia hakemuksia useita
päivässä. Haasteellisempia ratkaistavia prosesseja ovat esimerkiksi
maanmittaustoimitukset, joissa maanmittausinsinööri käy asiakkaan kanssa
paikan päällä ja he pitävät toimituskokouksen.
Maanmittauslaitos toteuttaa myös yksipuolisesti läpivietäviä prosesseja,
kuten esimerkiksi pakkolunastuksia. Näitä tapahtuu vuosittain noin 15 000
kappaletta. Pakkolunastukseen sisältyy yksi käynti lunastuskohteessa paikan
päällä, lunastuksen valmistelua sekä kohteessa ennen ja jälkeen kohteessa
käyntiä. Näistä kuitenkin pari tuhatta kappaletta vuosittain ovat
monimutkaisempia tapauksia, jotka edellyttävät enemmän kirjelmöintiä
osapuolten välillä ja kokoustamista.
Kirjaamisasioissa (mm. lainhuuto- ja kiinnitysasioissa) Maanmittauslaitoksella työskentelee noin 200 henkilöä. Perusluontoisten maanmittaustoimitusten parissa työskentelee noin 350 henkilöä. Monimutkaisempien ja
vaativampien maanmittaustoimitusten parissa työskentelee noin 250
henkilöä; tämänkaltaisia tehtäviä ovat arviointitoimitukset ja tilusjärjestelyt.
Hakemusvilkkaus ja työjonojen muodostaminen
Hakemusvilkkaudessa on jonkin verran vaihtelua. Asiakkaille kuitenkin
luvataan nopeaa käsittelyä vuodenajasta huolimatta. Vuodenajalla on
kuitenkin vaikutusta käsittelynopeuteen, kuten esimerkiksi talven aikana
maastokäyntien osalta. Kesälomakaudella hakemusten määrät ovat
pienemmät, jolloin työntekijöitä on lomalla. Pientä vaihtelua lukuun
ottamatta dramaattisia kysyntäpiikkejä ei kuitenkaan ole eri ajankohtina.
Kesäaikaan asioidaan muuta vuotta enemmän toimipisteissä paikan päällä.
Töiden rytmittämisessä ja jakautumisessa ei yleisesti ole ongelmia.
Kirjaamisasioissa
käsittelyajat
lasketaan
vuorokausissa.
Pakkolunastuksissa, joissa menee rakentamisen kanssa vuosia, työntekijät ehtivät
suunnittelemaan työnsä huomioiden loma-aikansa. Tällöin ei tyypillisesti
synny tarvetta siirtää asiaa henkilöltä toiselle käsiteltäväksi loma-aikana.
Käsittelyvastuiden siirtyminen tapahtuu esimerkiksi tilanteissa, joissa asia on
ensin otettu käsittelyyn normaalin prosessin mukaisesti, mutta todetaankin
monimutkaisemmaksi asiaksi. Asia siirtyy tällöin monimutkaisen asioinnin
käsittelijälle.
Haastateltujen mukaan asiakas määrittää hakemusta jättäessään
käsiteltävän asian hakemuslajin, joka järjestelmässä ohjautuu sitä
vastaavaan työjonoon. Tällöin käsiteltävä asia on helpompaa ja
automatisoidumpaa siirtää kyseiseen asiaan erikoistuneelle henkilölle.
Työjonon
suunnittelu
tämänkaltaiseksi
mahdollistaa
erikoistumisen
hakemusten käsittelyssä, vaikka asiakkaalle palvelu näyttäytyy yhden luukun
palveluna.
Maanmittauslaitoksella ei ole asioiden käsittelyssä juurikaan jonoja tai
asioiden siirtämistä henkilöltä toiselle. Työntekijät ottavat työjonosta sen
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verran työtä, mitä heillä on mahdollisuus työstää eteenpäin. Näin lomalle
lähtiessä työasioita ei jää työpöydille odottamaan keskeneräisenä.

Muutosjohtaminen organisaatiossa
Maanmittauslaitoksessa toteutettiin vuonna 2014 koko organisaatioon
kohdistuva toimintamallin muutoshanke. Selkeä ja määrätietoinen
muutoksen johtaminen ja pilkkominen projektivaiheiksi olivat haastateltavien
mukaan keskeisiä tekijöitä onnistuneessa toimintamallimuutoksessa.
Merkittävän muutoksen myötä johtamistapa ja henkilöstö uudistuivat.
Käytännössä kaikki esimiespaikat laitettiin haettavaksi pääjohtajaa lukuun
ottamatta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jos halusi toimia esimiehenä,
täytyi hakea avointa paikkaa. Tällä tavalla esimiehet saatiin sitoutumaan
viemään organisaatiota eteenpäin toimintamallimuutoksen edellyttämällä
tavalla.
Muutoksen myötä esimiesten ja johtajien määrä puoliintui vanhaan
organisaatiomalliin nähden. Muutoksen onnistumisessa avoimuus on ollut
alusta lähtien keskeistä. Perustelut ja todellinen tarve tuli kuvata, jotta
muutokselle
löytyi
luottamus
henkilöstön
keskuudessa.
Valittu
lähestymistapa oli kuitenkin jälkikäteen todettu hitaaksi ja raskaaksi tavaksi
toteuttaa muutos. Organisaatio kuitenkin oli ennalta tottunut projektiluontoiseen työskentelyyn, mikä tuki muutoksen läpiviennissä.
Maanmittauslaitoksen vuoden 2014 toimintamallimuutos
Maanmittauslaitoksen toimintamallimuutoksen tavoitteina oli, että uusi
organisaatio
aloittaa
ensimmäisestä
päivästä
lähtien
toiminnan
yksiportaisena ja että tuotannossa ja tukitoiminnassa siirrytään yhteen
valtakunnalliseen toimialueeseen. Tämän myötä tavoiteltiin parannettua
tuloksellisuutta ja palvelutasojen yhdenmukaisuutta eri osissa Suomea.
Organisaatio tuli muodostumaan kolmesta toimintayksiköstä: tuotanto,
tukipalvelut ja yleishallinto, sekä keskushallinto. Ydinprosesseihin itseensä ei
tehty muutoksia.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli saavuttaa noin kolmen miljoonan euron
kustannussäästöt, joista suurin osa saavutettaisiin vähentämällä esimiesten
ja johtajien määrää organisaatiossa.
Toteutettu toimintamallimuutos oli jaettu seitsemään osaprojektiin:








Lainsäädäntö
Johtaminen
Tuotanto
Tuki ja kehittäminen
Hallintotehtävät
Tietojärjestelmät
Viestintä

Maanmittauslaitoksen loppuraportti toimintamallimuutoksesta nosti esiin
muutamia parantamisalueita. Huomiota kiinnitettiin siihen, että etenkin
johtoryhmässä ja projektiryhmässä oli samoja henkilöitä. Samalla
osaprojektien työnjakoon ja siitä sopimiseen olisi jälkikäteen toivottu
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kiinnitettäneen enemmän huomiota, kuten myös työnjakoon projektiorganisaation ja toimivan organisaation välillä.
Valtakunnallisesti
keskitetyssä
asiakaspalvelussa
koettiin
joitain
alkuhankaluuksia, mutta loppuraportin mukaan käyttöönotto sujui kuitenkin
hyvin. Ruotsinkielinen palvelu varmistettiin avaamalla ruotsinkielinen
asiakaspalvelunumero.
Osana muutosta huomioitiin merkitys viestiä henkilöstölle projektin kulusta,
jolloin henkilöstö pystyi keskittymään rauhassa työskentelyyn. Vaikka
merkittävät muutokset selvisivätkin hankkeen loppupuolella, pysyi henkilöstö
tietoisena tarkentuneesta muutosten laajuudesta. Viestintää toteutettiin sekä
esimiesten että koko organisaation suuntaan ja esimiehiä kehotettiin
kertomaan uutisoinnista omissa yksiköissään. Muun muassa kaikki projektin
muistiot, aineistot ja tulokset julkaistiin Maanmittauslaitoksen intranetissä.
Selkeänä onnistumisena loppuraportin mukaan koettiin selkeä tavoitteiden
määrittely ja projektien hallinta ja suunnittelu. Kuitenkin uudistuksen
jalkautus henkilöstölle olisi loppuraportin mukaan tullut aloittaa aikaisemmin,
viestiä vaiheittaisesta käyttöönotosta selkeämmin sekä tehdä rajanveto
asioihin, jotka ovat joko projektin, nykyisen johdon tai tulevan johdon
vastuulla.
Loppuraportissa otettiin myös kantaa tiimien suoriutumiseen muutoksen
jälkeen. Arvioinneissa havaittiin, että toiminta käynnistyi uudessa
organisaatiossa parhaiten niissä tiimeissä, joissa henkilöstö ei joko vaihtunut
lainkaan tai tiimi oli täysin uusi. Paikallisesti toimivien tiimien ja
virtuaalitiimien välillä ei tuloksissa havaittu merkittäviä eroja.
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4. Metsähallitus
Metsähallituksen esittely & toiminta lyhyesti
Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia
hallintotehtäviä. Metsähallituksella on 42 toimipaikkaa. Metsähallituksen
hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja
vesialueita, ja sen tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne
hyödyttäisivät
suomalaista
yhteiskuntaa
mahdollisimman
hyvin.
Metsähallituksen palveluksessa on yhteensä 1414 henkilöä, joista
Metsähallituksen luontopalveluissa työskentelee 580 henkilöä.
Palvelut










Maat ja vedet
o Karttapalvelut
o Luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu
o Alueiden käytön suunnittelu
Liiketoiminta
o Metsähallitus metsätalous Oy – Valtion metsien hoito
o Kiinteistökehitys – Valtion maa- ja vesiomaisuuden kestävä
liiketaloudellinen kehitys
o Siemen Forelia Oy – Jalostettujen metsäpuiden siementen
tuotanto ja kauppa
Luonnossa liikkuminen
o Retkeily, kalastus ja metsästys
o Moottorikelkkailu ja erävalvonta
o Hyvinvointia luonnosta
o Oikeudet, säännöt ja luvat
o Luonnon virkistyskäyttö ja yritystoiminta
Luonnonsuojelu ja –hoito
o Suojelualueverkosto ja suojelualueiden hoito ja käyttö
o Lajien ja luontotyyppien suojelu
o Perinneympäristöt ja niiden hoito suojelualueilla
o Ennallistaminen
Hankkeet

Luvat ja ilmoitukset
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Retkeily- ja eräluvat (esim. kalastus-, maastoliikenne-, metsästys-,
tulenteko- ja puunottoluvat)
Ilmoitus tapahtuman järjestämisestä, suostumus vainajan tuhkan
sirotteluun

Kuva 4: Metsähallituksen
toimipisteiden maantieteellinen
jakautuminen
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Metsähallitus vei toimintamallimuutoksen läpi vuoden 2018 alussa, jolloin
organisaatiosta poistui yksi hierarkiataso. Metsähallituksessa on käytössä
prosessiorganisaatio (kts. kuva 6).

Kuva 5: Metsähallituksen organisaatiokartta

Kuva 6: Metsähallituksen luontopalvelujen vuoden 2015 organisaatiokartta
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Valtakunnallisen organisaation tulosohjaus sekä alueellinen
toiminnanohjaus ja mittarointi
Metsähallituksen toimintaa ohjaavat kaksi ministeriötä: Maa- ja
metsätalousministeriö sekä Ympäristöministeriö. Tulosohjauksen neuvottelut
käydään
vuosittain.
Syyskauden
kaksi
neuvottelua
käytettään
tulossopimuksen laadintaan vuoden aikana tapahtuu kuitenkin yhteensä
neljä
tapaamista.
Budjettirahoilla
toimiessa
budjetti
määrää
käyttötarkoituksen toimintaan myönnetylle budjetille. Tulossopimuksen
strategisessa osassa määrätään seuraavan kolmen vuoden toiminnasta.
Tulossopimus on haastateltujen mukaan melko yksityiskohtainen.
Tulosohjauksesta päätettäessä toiminta on muuttunut siten, että kun
aiemmin ministeriöt tekivät omat sopimuksensa Metsähallituksen kanssa,
tehdään ainoastaan yksi sopimus.
Neljän alueyksikön tavoitteet tuodaan alueellisiksi tavoitteiksi, jotka
jyvitetään edelleen tiimitasolle. Alueyksikkö on tulosvastuullinen, toteuttaa
sille myönnettyä budjettiaan ja pyrkii asetettuihin tavoitteisiinsa. Prosessit
tuovat käytännön toiminnanohjauksen alueelle. Alueyksiköiden johtajat
yhdessä prosessien päälliköiden kanssa voivat yhdessä sopien kohdistaa
alueensa resursseja. Yhteispäätöksenä käsitellään henkilöstösuunnitelmaa,
resursointipäätöksiä ja henkilöstön mitoituksesta kullekin alueelle ja tiettyihin
prosesseihin. Historiassa linjat ja toimeenpano ovat olleet kauempana
toisistaan, minkä vuoksi päädytty nykymalliin matriisina.
Työskentelyn käsittelyaikoja ei erityisesti seurata mittarina, mutta
toiminnassa pyritään toimimaan tavoiteajassa. Tavoiteaika muodostuu siitä,
että asiakas saa päätöksen siihen mennessä kuin haluaa. Ristiriita muodostuu
silloin, kun asiakas tarvitsee luvan kahdessa viikossa, samalla kun
valitusaikaa päätöksestä on 30 päivää. Mittaritietona on joskus kuitenkin
seurattu lupamääriä ja volyymejä. Tästä ei koettu saatavan lisäarvoa.
Luontokeskuksissa ja virkistyskeskuksissa seurataan asiakaskäyntien
määrää laskureilla ja tiedetään, kuinka monta miljoonaa kävijää
luontokohteet keräävät vuoden aikana.

Asiakaspalvelu ja asiointi
Metsähallituksen hallinnoimat automatisoidut lupa-asiat ovat haettavissa
nettikanavien kautta tai puhelimella, esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi
metsästys- ja kalastusluvat. Viranomaislupien hakemukset lähetetään
sähköpostilla kirjaamoon. Metsähallituksen toimipisteet eivät ole avoinna
asiakkaille.
Metsähallituksen
hallinnoimat
luontokeskukset
ja
virkistyskeskukset ovat kuitenkin asiakaskontaktipisteitä. Asiakastietoa
välitetään myös retkikartta.fi-palvelussa sekä luontoon.fi-palvelussa.
Asiakaspalvelu ja asiointi tapahtuvat näiden verkkopalveluiden kautta.
Nettipalveluiden kautta on mahdollista antaa palautetta toiminnasta.
Palautteeseen vastaamiseen on olemassa ohjeet siitä, kuinka nopeasti
palautteeseen tulee vastata. Kaikki palautteet toiminnasta kirjataan.
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Lupa- ja valvontaprosessien järjestäminen ja yhdenmukaisuus
Toiminta on järjestetty siten, että alueellinen tai sisällöllinen asiantuntemus
pyydetään siltä toimipaikalta, jota asia koskee, vaikka päätöksen tekevä
viranhaltija tai työsuhteessa oleva työntekijä istuisikin muualla.
Substanssiosaamisen ei tarvitse olla Keski-Suomeen keskittynyttä, kun
esimerkiksi perustetaan tuulivoimalaa Keski-Suomeen ja apuna tarvitaan
substanssiosaamista kotkista. Metsähallituksella toimii myös esimerkiksi
saamelaisalueen erityisasiantuntija Ivalossa, eli asiantuntija voi olla lähellä
kohdetta, mutta luvan myöntäjä voi olla kaukanakin. Päätökset eivät siten
ole toimipaikkaan sidottuja. Ratkaisijana työskennellessä työntekijä tekee
päätöksiä eri puolille Suomea, mutta tällöinkin käytetään paikallista
asiantuntemusta hyödyksi. Asioiden käsittelyä ei ole keskitetty, vaan
toiminta on hajautettu eri toimipaikoille.
Prosessin ohjausryhmässä toimivat prosessipäällikkö sekä johtajat alueilta ja
he voivat ottaa kantaa periaatteellisesti sekä tuovat yhdenmukaisen
ohjeistuksen eri alueille. Prosessi läpileikkaa kaikki alueet ja johtaminen
tapahtuu prosessivetoisesti yhteistyössä alueiden kanssa. Tämä takaa, että
eri puolilla maata työskentelevät henkilöt käsittelevät luvat yhdenmukaisella
tavalla. Valmisteluun liittyvä yhteydenpito tapahtuu Skypen välityksellä tai
helpommissa luvissa sähköpostitse.
Maankäytöstä sekä viranomaisluvista päätettäessä Metsähallituksen
luontopalveluissa vaaditaan kahden virkamiehen allekirjoitukset päätökseen.
Esimerkiksi tutkimuslupien saaminen suojelluille alueille on päästöasia, joka
perustuu luonnonsuojelulakiin, jossa säädetään siitä, millä perusteilla luvan
voi saada. Maanomistaja voi antaa kevyellä menettelyllä luvan maidensa
käyttämiseen. Viranomaisluvat ovat määrämuotoisia ja kirjallisia.
Viranomaislupiin liittyvistä päätöksistä voi myös valittaa. Viranomaislupien
hakemukset tulevat suoraan kirjaamoon, josta ne tulevat vireille ja siirretään
oikealle henkilölle käsiteltäväksi. Viranomaislupia käsitellään kuitenkin vain
muutama sata vuosittain.
Kirjaamossa
hakemuksia
käsittelevällä
henkilöllä
on
käytössään
vastuumatriisi,
jonka
pohjalta
työntekijä
pystyy
määrittelemään
aluevastuullisen virkamiehen valmistelijaksi sekä vastuuvirkamiehen.
Samassa vastuumatriisista löytyy tiedot samaan tiimiin kuuluvista
asiantuntijoista, kuten esimerkiksi luonnonsuojelubiologi. Erityistapauksissa
käytettävissä on myös valtakunnallisia lajiasiantuntijoita. Esimerkkinä
mainittiin valtakunnallinen kotkavastaava, joka työskentelee Rovaniemellä
mutta hänellä on kokonaisvastuu maakotkiin liittyvistä asioista.
Valtakunnallisella lupaprosessilla monimutkaiset prosessit menevät johtajatai pääjohtajatasolle. Tämä kuitenkin koskee lähinnä vuokrasopimuksia eikä
niinkään lupia tai valvontaa. Päätöksenteko on järjestetty henkilöstöllisesti
siten, että virkamiehinä toimivat ainoastaan ne, joiden on tehtäviensä hoidon
kannalta oltava virkasuhteessa. Metsähallituksessa on siis työsuhteessa
olevia toimihenkilöitä, jotka eivät toimi virkasuhteessa. Metsähallituksen
maille perustettavia tutkimuslaitoksia koskevat päätökset tehdään
johtotasolla ja ovat poikkeuksellisia.
Maanomistajasuostumuksellisia asioita ovat esim. tuhkan sirottelu. Tästä
tulee pyyntö kirjaamoon ja käsiteltävä asia henkilötietoineen on salassa
pidettävä. Suostumus tehdään kuitenkin paikallisten asiantuntijoiden
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toimesta, vaikka käsitelläänkin kirjaamossa ja jyvitetään työntekijälle. Tieto
siirtyy hautajaisviranomaisille, jotta tieto hautapaikasta pysyy tiedossa.
Metsähallituksella on olemassa paljon vuokrasopimuksia, joita hallinnoidaan.
Nykyistä järjestelmää ollaan uusimassa siten, että mukaan tulee lupien
hallinnointi. Paikkatietojärjestelmässä on silloin tieto lupien kohdistumisesta.
Tällöin
pystyy
tarkastelemaan,
mitä
lupia
kohdistuu
alueille.
Vuokrasopimuksissa valtuutukset tulevat korkealta, mutta luvissa oikeus
tehdä päätöksiä on ruohonjuuritasolla.
Käsiteltävien hakemuksien määrät
Kalastuslupia käsitellään noin 60 000 – 80 000 vuodessa ja metsästyslupia
noin 60 000. Tuhkan sirottelun luvat ovat erittäin pieniä määrältään (luokkaa
100– 150 vuodessa). Näistä suurin osa tapahtuu mereen sirotteluna sekä
suojelualueilla Lapissa. Suurimmat prosessivolyymit ovat metsästys- ja
kalastusluvilla. Nämä luvat ostetaan verkossa ja näiden käsittely on täysin
automaattista, eikä siten vaadi henkilöstön työskentelyä. Toiminnalle voidaan
asettaa joitain ehtoja, mutta muuten prosessit etenevät omillaan.
Hakemusvilkkaudessa on kausittaista vaihtelua. Kun metsästyskiintiöt
tulevalle vuodelle ovat tiedossa, alkaa lupien myyminen verkossa saman tien.
Viranomaisluvissa maalis-toukokuu ja alkukesä ovat kiireisintä aikaa, jolloin
haetaan luvat kesäaikana tapahtuvaan tutkimukseen. Volyymit näissä ovat
kuitenkin suhteellisen pienet, jolloin ruuhka-apua ei ole ollut tarve palkata
lupien käsittelyyn. Työkuormasta on selvitty ennakoimalla kiireaika ja
keskittymällä silloin lupien käsittelyyn.
Erävalvonta
Erävalvonta toimii valtakunnallisesti, mutta erätarkastajille on jaettu
aluevastuut. Erätarkastajat toteuttavat laadittua erävalvontasuunnitelmaa ja
toimivat yhteistyössä poliisin ja rajalaitoksen kanssa. Osa toiminnasta on
ennaltaehkäisevää ja ennalta tiedotettua median kautta. Tällöin kansalaisille
on tiedossa, että valvontaa on tietyllä alueella. Myös vihjeitä käytetään
hyödyksi toiminnassa. Vihjeitä epäillyistä rikkomuksista pystyy välittämään
nettisivujen kautta erätarkastajille. Havaituista rikkomuksista raportoidaan
vuosittain erätarkastusraportissa.
Laki metsähallituksesta rajoittaa, mihin valta erätarkastajalla rajautuu.
Monella erätarkastajista on myös poliisin koulutus. Eräpalveluissa
työskentelevät tekevät tehtäviensä puitteissa päätökset. Liiketoiminnan
puolella eri ihmiset hoitavat toimintaa.

Muutosjohtaminen organisaatiossa
Metsähallituksen organisaatio on uudistettu vuoden 2018 vaihteessa.
Merkittävimpänä muutoksena on yhden päällikkötason poistaminen
organisaatiosta.
Luontopalveluiden organisaatiomuutos pyrittiin tekemään mahdollisimman
paljon henkilöstöä osallistavasti. Osana muutoksen läpivientiä järjestettiin
Skypellä kysy- ja vastaa -tilaisuuksia. Useita tilaisuuksia järjestämällä
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mahdollistettiin sujuva tiedon välittäminen uudistuksen etenemisestä.
Tilaisuuksia pidettiin eri organisaatiotasoilla ja kysymyksiin vastasivat
johtohenkilöstö pääjohtajaa myöten tilaisuudesta riippuen.
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5. Tukes
Tukesin esittely & toiminta lyhyesti
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 250 hengen lupa- ja
valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen
toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes valvoo toimialojensa
tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää
lainsäädäntöä.
Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta
ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoihin kuuluvat:













ja

Sähkö ja hissit
Kemikaalituotantolaitokset
Kaivosasiat
Räjähteet
Ilotulitteet
Painelaitteet
Mittauslaitteet
Jalometallituotteet
Pelastustoimen laitteet
Rakennustuotteet
Kuluttajaturvallisuus
Tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus.

Tukesin tehtäviä ovat myös




Teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja biosidien tuotevalvontatehtävät
Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät
Kemikaalirekisteri

Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä
toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani
erityisesti EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa.
Tukes toimii kaivoslain (621/2011) mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Kaivosasioita hoidetaan Tukesin Helsingin ja Rovaniemen
toimipaikoissa. FINAS-akkreditointipalvelu toteaa päteväksi kalibrointi- ja
testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten
järjestäjiä sekä päästökauppa- ja EMAS-todentajia. FINAS toimii itsenäisenä
ja puolueettomana yksikkönä Tukesin organisaatiossa.
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Kuva 8: Tukesin organisaatiokartta
Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa. Tukesin hallinnollisesta
ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi
TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa
kukin omalla toimialallaan.
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa neuvottelukunnan aina kolmeksi vuodeksi
kerrallaan tukemaan Tukesin strategista suunnittelua ja edistämään viraston
ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Nykyisen neuvottelukunnan
toimikausi on 1.2.2015—31.1.2018.
Tukesin toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä.
Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta keskitettiin Tukesin tehtäväksi
1.5.2016 alkaen. Valvonta on haastateltavien mukaan lähtenyt hyvin käyntiin
ja uusi organisointi vaikuttaa toimivalta. Valvonnassa havaittiin, että
kuluttajaturvallisuuslaki tunnetaan toimijoiden joukossa varsin huonosti ja
valvontakäynneillä
on
havaittu
selkeitä
turvallisuuspuutteita.
Turvallisuusasiakirjojen sisällössä ja toimijoiden riskienhallinnassa on
parannettavaa.
Erot
palveluntarjoajien
välillä
ovat
suuria.
Vaatimustenvastaisista kuluttajapalveluista tuli ilmoituksia arvioitua
vähemmän.
Alla on kuvattu Tukesin eri yksiköiden lupa- ja toimeenpanoprosessit:
Kemikaaliyksikön luvat ja toimeenpanot: Poikkeuslupahakemusten tutkinta
ja arviointi (EY:n pesuaineasetuksen toimeenpanotehtävät), biosidivalmisteiden
luvat
(EU:n
biosidiasetuksen
toimeenpanotehtävät),
kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen ja koetoimintaluvat
Teollisuusyksikön luvat ja toimeenpanot: Luvat, ilmoitukset ja hyväksynnät
aineille (vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi, maakaasun
varastointi; malminetsintä, kaivostoiminta ja kullanhuuhdonta; aerosolit,
kaasuputkistojen asennus, räjähteiden valmistus, käsittely, varastointi;
painelaitteet, kylmälaitteet, sähkölaitteistojen ja hissien suunnittelu,
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rakentaminen, korjaaminen, huoltaminen, käyttö ja tarkastaminen; muut
nosto- ja siirtolaitteet; sähkölaitteiden korjaaminen ja huoltaminen,
sähköalan henkilöpätevyyksien arviointi, sähkötyöturvallisuus, mittauslaitteiden valmistus, kauppa, maahantuonti, valmispakkausten valmistus ja
varmennus.
Tuoteyksikön luvat ja toimeenpanot: Luvat, ilmoitukset ja hyväksynnät
markkinoilla oleville sähkölaitteille ja -tarvikkeille, räjähdysvaarallisissa
tiloissa
käytettäville
laitteille,
sähkölaitteiden
korjaamisessa
ja
huoltamisessa, rakennustuotteissa, pelastustoimen teknisissä laitteissa ja
tuotteissa, automaattisissa paloilmoitinlaitteistoissa, kiinteissä sammutinlaitteistoissa, käsisammuttimien tarkastus- ja huoltoliikkeissä, kaasulaitteissa, kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa koneissa ja henkilön-suojaimissa,
leluissa, kulutustavaroissa, vaarallisten kemikaalien varastosäiliöissä,
räjähteissä, vaarallisten aineiden kuljetussäiliöissä ja pakkauksissa sekä
vaarallisten tavaroiden kuljetusluokituksessa sekä kuluttajapalveluissa.

Valtakunnallisen organisaation tulosohjaus sekä alueellinen
toiminnanohjaus ja mittarointi
Tulossuunnitelma tehdään tulossopimuksen pohjalta. Tukes on usean
ministeriön ohjauksessa, mikä vaatii yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa.
Lähtökohtana on, että tulossopimuksessa on huomioitu kaikkien
ministeriöiden vaatimukset. Ministeriöillä on kuitenkin eri painotukset
tavoitteissa ja tärkeysjärjestyksessä.
Toiminta on järjestetty valtakunnallisiksi prosesseiksi, jolloin toimintatapa ei
ole ainoastaan yhden paikkakunnan vastuulla. Näin sekä Helsingissä ja
Rovaniemellä tapahtuvat kaivosasioiden käsittelyt ovat saman prosessin alla,
eikä niin että paikkakuntien prosessit ja tavat tehdä olisivat toisista erillään.
Haastateltujen mukaan Tukesin asiakkaat voivat toimintamallin ansiosta
luottaa siihen, että päätösten linjaukset ovat samoja eri puolilla maata.
Vuonna 2011 kaivosvalvonta siirtyi Tukesille. Kaivosasioita on myös käsitelty
Helsingissä, kun kaikkia työntekijöitä ei siirretty Rovaniemelle. Päätökset
tehdään Rovaniemellä, ellei käsiteltävä asia vaadi johtajan tai pääjohtajan
päätöksen, jolloin päätös tehdään Helsingissä.
Tavoitteiden johtaminen tulosohjauksesta
Tulossopimuksen pohjalta laaditaan tarkempi tulossuunnitelma, jonka
soveltamisessa mennään tiimitasolle asti. Kehityskeskusteluissa tavoitteet ja
vastuut viedään yksilötasoille. Toimipistekohtaisia tavoitteita ei kuitenkaan
ole. Rovaniemen ja Tampereen ryhmät ovat osa samaa tulosyksikköä (esim.
teollisuusyksikkö), eikä aluetoimistoilla ole erillistä johtajaa.
Asiakastyytyväisyydestä on toteutettu kysely lokakuussa 2017. Arvosana
annetaan välillä 1-5 seuraavista asioista: mm. maine, yhteistyön toimivuus,
asioinnin sujuvuus. Liitteistä löytyvässä taulukossa 3 on esitelty Tukesin
palvelua koskevia tunnuslukuja. Kyselyn pohjalta toimintaa on peilattu
strategian tavoitteisiin (Visio 2022) ja todennettu kuilu tavoitetilan ja
saavutetun välillä pohjaten asiakastyytyväisyyskyselyn tietoihin.
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Toiminnan kehittämisessä Tukesin tasolla on käytetty Lean-menetelmiä.
Lean ei ole ollut käytössä teollisuus-yksikössä, mutta läpimenoaikoja on
seurattu osana toimintaa.
Hallintolaki edellyttää, että käsittelyajat ilmoitetaan netissä. Läpimenoajat on
määritelty, koska Tukes pyrkii takaamaan, etteivät asiakkaan kokemat
hankaluudet johdu hitaasta käsittelyajasta ja byrokratiasta. Käsittelyajassa
lasketaan mukaan läpimenoaika organisaation sisällä sekä odotusaika
asiakkaalta pyydettyihin täydennyksiin. Tämä ohjaa siihen, että asiakasta
tuetaan pyyntöjen täyttämisessä. Liitteistä löytyvässä taulukossa 4 on
esiteltynä
palvelujen
enimmäisaikatavoitteita
sekä
tavoite
prosenttiosuudesta hakemuksista, jotka käsitellään tavoiteajan puitteissa.

Asiakaspalvelu ja asiointi
Nettisivuille on kerätty ohjeita ja oppaita asiakkaille. Vastuutarkastajajärjestelmän myötä asiakaspalvelu yleensä hoidetaan puhelimitse tai sitten
paikan päällä asioinnin yhteydessä joko Tukesin tiloissa tai asiakkaan
laitoksella. Kommunikointi tapahtuu lähinnä sähköpostilla, ei käytetä chattyökaluja. Puheluiden määrä asioinnissa on vähentynyt.
Kemikaali- ja tuotepuolella on tietty asiakasnumero, johon soitot
kohdistetaan,
mutta
samanlaista
keskitettyä
palvelua
ei
ole
teollisuuspuolella. On sallittua, että ulkopuolelta soitetaan suoraan henkilölle
tai sitten keskuksen ja kirjaamon kautta. Tämän takia henkilöstön
yhteystiedot ovat nettisivuilla saatavilla.
Palautetta käsittelevä henkilö ei aina kirjoita kyselyä ylös, mutta jos kysely
tai saatu palaute on merkityksellinen ja kohdistettavissa tiettyyn laitokseen,
käsittelevä henkilö kirjoittaa sen heidän tietoihinsa. Tällöin tieto siirtyy
vastuutarkastajan nähtäväksi. Tukesilla on nyt kokeilussa jatkuva
asiakaspalautteen kerääminen. Toistuvat ja yleiset kysymykset sekä
yhteydenottojen asiakaspalaute pyritään keräämään. Jos tulee palautetta,
että jokin toimii hyvin/huonosti nämä otetaan vastaan. Vastaanotettuja
kysymyksiä ei ole kirjattu sivuille ns. yleisten kysymysten osioksi.

Lupa- ja valvontaprosessien järjestäminen ja yhdenmukaisuus
Tukesin teolliset prosessit -yksikön asioiden käsittely tapahtuu Tampereella,
kaivosasioiden pääasiassa Rovaniemellä, painelaitteiden Helsingissä ja
sähkölaitteiden Tampereella. Nämä ovat kuitenkin alatoimistoja, eikä ole
olemassa piiritoimistoja tai keskushallintoa. Kemikaalituotevalvonta on
pääasiassa Helsingissä, FINAS on Helsingissä. Tuotevalvonta ja
kuluttajapalvelut on hajautettu monelle paikkakunnalle.
Teollisten prosessien ja kaivosten toiminnassa on eniten tekemistä lupien ja
valvonnan kanssa. Tuotteet-yksikkö toteuttaa lähinnä markkina-valvontaa.
Kemikaalit-yksikkö hallinnoi lupaprosesseja mm. EU:n tuotemenettelyt sekä
tuotteiden kemikaaliluvat. Yhteenlaskettuna kaikki Tukesin lupia ja
rekisteröintejä
on
vuosittain
kymmeniä
tuhansia.
Tukesin
kemikaaliturvallisuuden asioita käsittelemässä on 18 henkilöä, johon on
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laskettu mukaan ryhmän päällikkö sekä
käsittelystä vastaa yhteensä 10 henkilöä.

tukipalvelut.

Kaivosasioiden

Teollisissa prosesseissa on eri-kestoisia käsiteltäviä asioita. Varaukset,
malminetsintäluvat ja kaivosluvat ovat työläitä ja yhteiskunnallisesti
merkittäviä. Kullanhuuhdontalupa on työllistävyydessään varauksen ja
kaivosluvan puolimatkassa. Esimerkki työläästä prosessista on myös, jos
kemikaaleja lähdetään käsittelemään puhtaalla maaperällä, vaatii tämä
pidempää selvitystä. Työn arvoon vaikuttaa myös, kuinka isosta
tuotantolaitoksesta on kyse.
Monimutkaisemman asian tunnistaminen ja ratkaiseminen perustuvat
Tukesin ja yksikön työjärjestykseen. Laajakantoisimmat asiat esitellään
yksikön johtajalle (esim. perustamislupa kaivokselle tai teollisuuslaitokselle). Muissa asioissa ratkaisijana toimii ryhmäpäällikkö tai muu
työjärjestyksessä määritelty henkilö (kokenut asiantuntija). Työnjaosta
päättää yleensä ryhmäpäällikkö. Monimutkaisista asioista keskustellaan
esittelijän
ja
ratkaisijan
sekä
tarvittaessa
juristien
kanssa.
Ryhmäkokouksissa ja yksikön johtoryhmässä keskustellaan vaativista
valvontakysymyksistä.
Päätettävät asiat ratkaistaan esittelyn kautta, mikä edellyttää useamman
henkilön työpanosta. Tukesin työjärjestyksessä poissuljetaan joitain
prosesseja, jotka on mahdollista hoitaa yhden henkilön toimesta. Tukes on
haastateltavan mukaan pohtinut, että pitäisikö isoihin projekteihin nimetä
tiimi hoitamaan asioiden käsittelyä.
Työskentely asioiden kanssa tapahtuu Lyncin ja videokokouksien avulla.
Harvoin pidetään kokouksia, joissa ei ole joku etäyhteyden päässä.
Videoyhteys on organisaatiossa toivottua työskentelyn järjestelyissä, jotta
vuorovaikutusta saadaan lisättyä. Tämän toteutus ei kuitenkaan ole vielä niin
korkealla tasolla, kuin on haluttu.
Hakemusvilkkaus ja hakemusten määrä
Hakemusvilkkaus on melko tasaista teollisissa prosesseissa, ellei
lainsäädäntömuutoksia tule, jolloin jokin toiminta muuttuisi luvanvaraiseksi.
Kaivosasioissa
on
kausivaihtelua
hakemuksissa
ja
tämä
näkyy
malminetsintäluvissa. Isompia prosesseja on joitain satoja vuodessa
molemmissa.
Piikit
vilkkaudessa
eivät
aiheuta
erityisiä
reagointitoimia
esim.
rekrytoinneilla. Kaivospuolella on pystytty varautumaan kausivaihteluun,
mutta tämä edellyttää kuitenkin priorisointia jolloin viestintä ja kehittäminen
jäävät vähemmälle.
Työskentely käynnistyy seuraavasti: hakemus kirjataan, kun se saapuu
kirjaamoon ja työjaon toteuttavat ryhmäpäälliköt. Tukesilla on valvottavana
noin tuhat (1 000) valvottavaa laitosta ja heille on nimetty vastuutarkastajat.
Kyseisen laitoksen vastuutarkastajalle ohjataan saapuneet pyynnöt. Jotkut
työntekijät käsittelevät usean aihealueen hakemuksia. Asiakas voi määritellä
omaa priorisointiaan. Jos yhdellä asiakkaalla on monta hakemusta vireillä
samaan aikaan, he voivat asettaa nämä hakemukset tärkeysjärjestykseen,
jossa asiakas haluaa ne käsiteltävän. Liitteiden taulukossa 5 on esiteltynä
lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien volyymejä.
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Valvontatarkastukset
Valvontatarkastuksiin
sisältyy
käyttöönottotarkastuksia,
johtamisjärjestelmien tarkastuksia, onko toiminta toteutettu myönnetyn luvan
mukaisesti. Valvontatarkastuksia ja -käyntejä tehdään viiden vuoden aikana
pari kertaa yksittäiseen kohteeseen. Tarkastusväli perustuu siihen, kuinka
hyvin laitos täyttää lainsäädännön vaatimukset ja tästä annetaan
numeerinen
arvio.
Yleinen
turvallisuustasonindikaattori
annetaan
numeerisesti ja raportoidaan ministeriölle. Tehdyistä arvioista tehdään jako
ns. huonoihin laitoksiin ja hyviin laitoksiin, mikä auttaa valvontatoimien
kohdistamisessa. Valvontojen frekvenssistä määrää kuitenkin lainsäädäntö.
Kemikaalipuolella tarkastusfrekvenssi riippuu laitoksen suuruudesta sekä
kemikaalien vaarallisuudesta. Tarkastusväliä voidaan pidentää hyvien
tulosten mukaan ja tiivistää mikäli vaaratilanteita tapahtuu. Käyntejä
kohdennetaan paikkoihin, joissa tuloksissa on parannettavaa ja tapahtuu
ongelmia. Sääteleviä lakeja ovat kaivoslaki sekä laki vaarallisten kemikaalien
käsittelystä ja varastoinnista. Liitteiden taulukossa 5 on valvontakäyntien
vuosittaisia määriä.
Valvontatoimissa pohjana ovat edellisen käynnin havainnot. Laitosvierailulla
laaditaan pöytäkirja, jonka osana todetaan, tarvitaanko uusi käynti
aikataulua
edellä.
Mikäli
tähän
päädytään,
muutetaan
tarkastussuunnitelmaa. Muuten suunnitelmaa käsitellään seuraavan kerran
uuden käynnin yhteydessä, ellei muu asia muuta aikataulua.
Tukesin edustajan mukaan ei ole olemassa rajoitusta siihen, kuinka kauan
yksi henkilö voi toimia saman laitoksen vastuutarkastajana. Avointa
käsittelyä
heillä
edistää
vastauksien
perusteella
se,
että
tarkastuskertomuksen
pohjalta
tehdään
päätös,
johon
luetellaan
korjattavaksi määrätyt seikat ja päätöksen allekirjoittavat kaksi henkilöä.
Vastuutarkastajan ei myöskään ole sallittua toimia onnettomuustutkintaryhmässä, mikäli hänen vastuulaitoksessaan sattuu onnettomuus.
Toiminnassa on pyritty yhtenäisiin toimintatapoihin. Tarkastuksia varten on
laadittu agenda. Merkittävät kohteet ja isot tarkastuspöytäkirjat vaativat
kahden henkilön allekirjoitukset, mikä tuo lisää arviointia ja varmuutta
laajempiin tarkastuksiin.

Muutosjohtaminen organisaatiossa
Tukesissa tehtyjen muutosten pohjalta on todettu haastatellun mukaan, että
tiimien sekoittaminen olisi ollut hyväksi. Tukesilla työskentelevät ovat
yhdistymisten myötä tulleet eri organisaatioista. Haastateltava pohti, että
organisaatioiden
olisi
muutoshankkeissa
hyvä
tarkastella
tulevaa
organisaatiota uutena kokonaisuutena. Tällöin vanhaa rakennetta ei lähdetä
siirtämään suoraan uuteen organisaatioon. Haastateltava myös pohti
toteutetun muutoksen tiimoilta, että tiimejä siirrettäessä tulisi miettiä tiimien
kokoonpanoa tarkemmin, etteivät kaikki tiimin jäsenet ole alun perin samasta
organisaatiosta.
Haastateltavan mukaan henkilöstöhallinnan ohjeet olisi hyvä tehdä yhteiseksi
kaikille. Toimintatavasta ei tule tehdä oletuksia, että toimintatapa uudessa
organisaatiossa on sama kuin mihin työntekijä on tottunut aiemmin ja että
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näin tehdään myös jatkossa. Uudet ohjeet tulee tehdä ja tehdä niistä yhteiset
heti alussa. Kokonaisuus kannattaa miettiä tarkkaan. Esimerkkejä tilanteista
on, että saako vaihtaa lomat lomarahaan tai millainen palkkajärjestelmä on.
Eroja aiheuttivat myös erilaiset palkkausperusteet organisaatioissa.
Haastateltavan mukaan selkeään tulosohjaukseen kuuluu, ettei ole alueellisia
epäselvyyksiä, yhtenäiset linjaukset ja ettei olisi erillistä aluehallintoorganisaatiota. Yhteiset tilaisuudet ja henkilöstöhallinnon ohjeet olivat
haastateltavan mukaan olleet muutoksessa hyödyksi.
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6. Yhteenveto
Taulukossa Taulukko 2 on kuvattu tarkasteltujen organisaatioiden
perustietoja, kuten toimipaikkojen ja henkilöstön lukumäärää, sekä keskeisiä
käsiteltävien asioiden volyymejä ja asiakkaille tarjottuja asiointikanavia.
Organisaatioiden välillä on merkittäviä eroja kokoluokassa, käsiteltyjen
lupien ja valvonta-asioiden volyymeissä sekä käytetyissä asiakaspalvelun
kanavissa.
Taulukko 2 - Tarkasteltujen organisaatioiden perustietoja
Maanmittauslaitos

Metsähallitus

Tukes

Toimipaikkojen
lukumäärä

37

42

3
(Helsinki, Tampere, Rovaniemi)

Henkilöstön
lukumäärä

Yhteensä: 1 760 hlöä
Kirjaamisasiat: 200 hlöä

Yhteensä: 1414 hlöä
Luontopalvelut: 580 hlöä

Yhteensä: 250 hlöä

Erävalvonnan
tarkastuskäyntejä: 9 525

Valvottuja laitoksia: n. 1 000 kpl

Maanmittaustoimitukset
Perusluontoiset: 350 hlöä
Vaativat: 250 hlöä

Käsiteltävät
volyymit

Kirjallisen prosessin
tuotantotehtäviä:
200 000 kpl vuodessa
Vaativan asiantuntijatyön
prosessit, kuten
pakkolunastukset: 15 000 kpl
vuodessa (2 000 kpl
monimutkaisia)

Asiakaspalvelukanavat

Ensisijainen:
Yksi sähköinen kanava
Tukikanavat:
Yksi palvelunumero
Ajanvarauksella toimipisteissä

Tuhkan sirottelun luvat:
100 - 150 vuodessa

Tuotteiden luvat, ilmoitukset ja
rekisteröinnit:
Kemikaalituotteet: 38 367 kpl
Muut tuotteet: 700 kpl
Laitokset: 17 691 kpl
Valvontakäynnit ja -tapaukset:
Kemikaalituotteet: 2 016 kpl
Muut tuotteet: 2 786 kpl + 1 582 kpl
Laitokset: 702 kpl + 2 100 kpl

Viranomaisluvat:
Lupahakemus sähköpostitse
kirjaamoon

Laitosten valvonnassa
vastuutarkastajien kautta puhelimitse,
sähköpostilla ja paikan päällä

Kalastus- ja
metsästysluvat:
Automatisoidusti
nettikanavissa tai
puhelimella

Kemikaali-puolella käytössä
asiakaspalvelunumero

Maanmittauslaitos toimii työntekijämääränsä (1 760 henkilöä) osalta hyvänä
verrokkina tulevalle Luova-virastolle. Toimintamalliltaan Maanmittauslaitos
toimii yhtenä virastona. Etäasiointikanavat ovat keskitetyt ja asiakkaan
kannalta ei ole merkitystä, missä hänen hakemuksensa käsitellään. Osassa
tehtävistä Maanmittauslaitos rekrytoi osaamisen perusteella, jolloin
työntekijä voidaan rekrytoida paikkariippumattomasti. Hakemusten
käsittelytehtävät Maanmittauslaitoksessa jaetaan automatisoidusti asioiden
käsittelyjärjestelmällä, ja monimutkaiseksi tunnistetut tehtävät siirretään
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asiaan perehtyneen henkilön käsiteltäväksi. Lupa- ja valvontaprosessien
osalta tässä selvityksessä tarkasteltiin Maanmittauslaitosta kokonaisuutena.
Metsähallituksen lupaprosesseista merkittävä osa on täysin automatisoituja,
mutta selvityksen tavoitteiden kannalta kiinnostavana vertailukohtana ovat
Metsähallituksen käytännöt luonnonsuojeluun liittyvissä viranomaispäätöksissä, joissa Metsähallitus toimii hajautetulla mallilla. Asian käsittelevä
viranhaltija voi olla fyysisesti eri puolella Suomea, kuin ratkaistavaan asiaan
liittyvä alue. Hän tarpeen mukaan konsultoi paikallista asiantuntijaa sekä
esimerkiksi eliölajeihin liittyvää asiantuntijaa, jonka toimipaikka ei ole
myöskään alueisiin sidottu. Lupa- ja valvontaprosessien osalta tässä
selvityksessä tarkasteltiin Metsähallituksesta erityisesti luonnonsuojeluun
liittyviä lupakäytäntöjä, ja kaupalliset toiminnot rajattiin kokonaan
tarkastelun ulkopuolelle.
Tukes on vertailluista organisaatioista toimintamalliltaan keskittynein ja
kooltaan pienin, sillä on vain 250 työntekijää. Toimipaikkoja Tukesilla on vain
kolme, ja esimerkiksi kaivoslupien käsittely tapahtuu valtaosin Rovaniemellä.
Teolliset palvelut -yksikön osalta Tukes hyödyntää vastuutarkastaja-mallia,
jolloin valvonnan kohteella on kontaktihenkilö Tukesissa. Asiointi tapahtuu
tällöin pääosin suoraan vastuutarkastajan kanssa, tyypillisesti sähköpostitse
ja myös puhelimitse. Lupaprosessien osalta Tukesista tarkasteltiin tässä
selvityksessä erityisesti teolliset palvelut -yksikköä.
Haastatellut kokivat nykyisen organisaatiomallinsa toimivana. Lähtökohtana
organisaatiomallille on tyypillisesti sen sopivuus organisaation työtapoihin,
käytettyihin järjestelmiin ja toiminnan laajuuteen. Jos pyritään luomaan
valtakunnalliset palvelukanavat ja aikaansaamaan saumatonta työskentelyä
eri toimipisteissä sijaitsevien tiimien välillä, tulee käytössä olevien työkalujen
tukea tällaista työskentelytapaa.
Valtakunnallisessa toimintamallissa etuna on mahdollisuus jakaa työkuormaa
toimipisteiden välillä ja siten lyhentää asioiden käsittelyn läpimenoaikoja ja
tasata kiireisten toimipisteiden työkuormaa. Valtakunnallinen toimintamalli
mahdollistaa myös osaamiseen perustuvan rekrytoinnin, jolloin organisaation
tarvitsemaa asiantuntemusta voidaan hakea koko Suomen alueelta.
Osaamisen sujuva hyödyntäminen toiselta toimipaikalta, tai isossa
organisaatiossa myös saman toimipisteen toisesta tiimistä, edellyttää
järjestelmää, jolla ylläpidetään tietoa työntekijöiden osaamisalueista. Mikäli
alueellisessa toimintamallissa työntekijöiden osaamiseen liittyvä tieto on
esimiehillä, valtakunnalliseen toimintamalliin siirtyminen muuttaa myös
esimiestyötä tältä osin.
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7. Selvityksen lähteet
Haastattelut ja tietopyynnöt:






Maanmittauslaitos
o Matti Hyytinen, hallintojohtaja
o Mauri Asmundela, johtaja, arviointitoimitukset-yksikkö
Metsähallitus
o Pentti Hyttinen, pääjohtaja
o Timo Tanninen, luontopalvelujohtaja
o Seppo Manninen, apulaisjohtaja
Tukes
o Päivi Rantakoski, johtaja, teollisuusyksikkö.
o Tiina Putkonen, johtaja, kemikaaliyksikkö.

Kirjalliset lähteet:



















29

Maanmittauslaitoksen verkkosivut, www.mml.fi (5.3.2018)
Maanmittauslaitoksen tilinpäätös 2017
Maanmittauslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017
Maanmittauslaitoksen tulossopimus 2018-2022
Maanmittauslaitoksen heinäkuun 2017 väliraportti
Maa- ja metsätalousministeriön kannanotto Maanmittauslaitoksen
vuoden 2016 tilinpäätökseen
Maanmittauslaitoksen vuoden 2014 organisaatiouudistuksen
loppuraportti
Metsähallituksen verkkosivut, www.metsa.fi (5.3.2018)
Metsähallituksen
luontopalveluiden
vuosikertomus
2016
https://vuosikertomus2016.metsa.fi/
Tukesin verkkosivut, www.tukes.fi (5.3.2018)
Tukesin henkilöstötilinpäätös 2016
Sisäministeriön ja Tukesin tulossopimus 2015
TEM-Tukes tulostavoiteasiakirja 2018-2021
Tukesin tilinpäätös 2016
Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Tukesin vuoden 2016
tilinpäätökseen
Tukesin toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018
Tukesin vuoden 2017 asiakastutkimuksen tulokset
Tukesin työjärjestys
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8. Liitteet
Taulukko 3: Tukesin palvelukyky
2015
Toteutunut

2016
Tavoite

2016
Toteutunut

Lupa-, päätös-, ja
ilmoitusprosessien
sähköistämisaste

35 %

45 %

45 %

Tavoiteajassa
käsiteltyjen
asioiden osuus

94 %

90 %

89 %

>4

4,4

FINASin
asiakastyytyväisyys
(1-5)
Sidosryhmätyytyväisyys (1-5)
Muutoksenhakumäärä (hallintooikeus ja korkein
hallinto-oikeus)

4,4

54

Tukesin päätösten
pitävyys
muutoksenhaussa

80

57

90 %

89 %

Taulukko 4: Tukesin käsittelyaikatavoitteet
Enimmäisaikatavoite (pv)

Tavoiteajassa käsiteltyjen
asioiden osuus (tavoite)

180

80 %

Muut luvat ja
ilmoitukset

80

90 %

Pätevyysarvioinnit

20

90 %

7

90 %

Kuulemis- ja
lausuntomenettelyä
edellyttävät luvat ja
ilmoitukset

Siirtotodistukset
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Sähkölaitteistojen
käytönjohtaja –
ilmoitukset

30

90 %

Sähköurakointiilmoitukset

30

90 %

Kylmälaiteliikkeiden
ilmoitukset

60

90 %

Räjähteiden
vaarallisuusluokitus

60

90 %

Prioriteettiluokkaan
1 kuuluvien
kulutustavarailmoitusten käsittely

42

100 %

Rapex-tiedonvälitys

2

100 %

REACH ja CLPneuvontakyselyn
kirjallinen vastaus

7

90 %

Biosidien neuvontakyselyn kirjallinen
vastaus

14

90 %

Kasvinsuojeluainehakemukset

säädösperusteinen
(30 – 365 pv)

90 %

Biosidihakemukset

säädösperusteinen
(30 – 365 pv)

90 %

REACH ja CLP arvioinnit

säädösperusteinen
(30 – 365 pv)

90 %

Taulukko 5: Tukesin lupien, ilmoitus,
valvontakäyntien ja –tapausten määrät
2015
Toteutunut

2016
Tavoite

rekisteröintien

2016
Toteutunut

Tuotteet (ilman kemikaalituotteita)
Luvat, ilmoitukset
ja rekisteröinnit
(asiakaslähtöinen)

549

620

700

Valvontakäynnit
(riskiperusteinen)

2 933

2 250

2 786
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Valvontatapaukset
(riskiperusteinen)

1 439

1 170

1 582

Luvat, ilmoitukset
ja rekisteröinnit
(asiakaslähtöinen)

24 962

30 100

38 367

Valvontakäynnit &
-tapaukset
(riskiperusteinen)

1 479

900

2 016

Luvat, ilmoitukset
ja rekisteröinnit
(asiakaslähtöinen)

21 081

18 900

17 691

Valvontakäynnit
(riskiperusteinen)

718

680

702

Valvontatapaukset
(riskiperusteinen)

2 500

2 500

2 100

Kemikaalituotteet

Laitokset
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