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Suomen säädöskokoelmaan n:o 154/2021 
(Maanmittauslaitoksen työjärjestys) 

Sivulla 3, 8§, 2 mom. on: 
   Tuotantotoimintayksikön (tuotannon) tehtävänä on Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (1025/2018) 
tarkoitetusti huolehtia yhdessä paikkatietokeskuksen kanssa paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen 
tuottamisesta sekä tuottaa niihin liittyviä asiantuntijapalveluja yhteiskunnan käyttöön huolehtimalla maan 
vertausjärjestelmien, kuten koordinaattien, korkeuden ja painovoiman, tieteellisestä perustasta ja laadusta 
sekä koordinoimalla niihin liittyviä valtakunnallisia perusmittauksia. 
 
Pitää olla: 
   Tuotantotoimintayksikön (tuotannon) tehtävänä on Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (1025/2018) 
tarkoitetusti: 
 
Sivulla 3, 8§, 3 mom. aiemmin oikaistussa muodossaan on: 
   Tuotannon tehtävänä on erityisesti: 
   1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta, huolehtia kiinteistötietojärjestelmän 
perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän 
kehittämisestä sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä; 
   2) huolehtia kiinteistöjä ja huoneistoja koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisterin ja huoneistotietojärjestelmän pitämisestä; 
   3) edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista 
ja jakaa karttatietoja sekä toimialan muita tietoja; 
   4) huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille 
säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; 
   5) huolehtia valtakunnan rajankäyntiin liittyvistä tehtävistä; 
   6) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä; sekä 
   7) huolehtia INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvistä Maanmittauslaitokselle 
kuuluvista asiantuntija- ja tukipalveluista, paikannuksen tukipalveluista ja referenssijärjestelmien 
käyttöönoton tuesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön. 
 
Pitää olla: 
   1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta, huolehtia kiinteistötietojärjestelmän 
perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän 
kehittämisestä sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä; 
   2) huolehtia kiinteistöjä ja huoneistoja koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisterin ja huoneistotietojärjestelmän pitämisestä; 
   3) huolehtia paikantamisen perustasta yhdessä paikkatietokeskuksen kanssa, peruspaikkatietojen 
tuottamisesta ja niihin liittyvien rekisterien pitämisestä sekä tuottaa niihin liittyviä asiantuntijapalveluja 
yhteiskunnan käyttöön; 
   4) huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille 
säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; 
   5) huolehtia valtakunnan rajankäyntiin liittyvistä tehtävistä; 
   6) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä; sekä 
   7) huolehtia INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvistä Maanmittauslaitokselle 
kuuluvista asiantuntija- ja tukipalveluista, paikannuksen tukipalveluista ja referenssijärjestelmien 
käyttöönoton tuesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön. 
 
(ts. yhdistetään oikaistut 2 ja 3 mom. yhdeksi uudeksi 2 momentiksi) 
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Sivulla 4, 11§, 2 mom. on: 
   Paikkatietokeskuksen tehtävänä on Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (1025/2018) tarkoitetusti 
huolehtia yhdessä tuotannon kanssa paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä 
tuottaa niihin liittyviä asiantuntijapalveluja yhteiskunnan käyttöön huolehtimalla maan vertausjärjestelmien, 
kuten koordinaattien, korkeuden ja painovoiman, tieteellisestä perustasta ja laadusta sekä koordinoimalla 
niihin liittyviä valtakunnallisia perusmittauksia. 
 
Pitää olla: 
   Paikkatietokeskuksen tehtävänä on Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (1025/2018) tarkoitetusti 
huolehtia yhdessä tuotannon kanssa paikantamisen perustasta sekä tuottaa niihin liittyviä 
asiantuntijapalveluja yhteiskunnan käyttöön huolehtimalla maan vertausjärjestelmien, kuten koordinaattien, 
korkeuden ja painovoiman, tieteellisestä perustasta ja laadusta sekä koordinoimalla niihin liittyviä 
valtakunnallisia perusmittauksia. 
 
 
Sivulla 5, 11§, 5 mom. on: 
   Paikkatietokeskuksen johtotiimi avustaa ylijohtajaa yksikön johtamisessa ja kehittämisessä. 
Paikkatietokeskuksen johtotiimiin kuuluvat ylijohtaja, osastonjohtajat, kehityspäällikkö, 
tutkimusryhmäpäälliköt ja tutkimusprofessorit. 
 
Pitää olla: 
   Paikkatietokeskuksen johtotiimi avustaa ylijohtajaa yksikön johtamisessa ja kehittämisessä. 
Paikkatietokeskuksen johtotiimiin kuuluvat ylijohtaja, osastonjohtajat, kehityspäällikkö ja 
tutkimusprofessorit. 
 
 


