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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma 
 
 
Yleiskuvaus 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma muodostuu kahdesta VATU-hankkeesta, inhimilli-
sen pääoman kehittämisestä (IPO) sekä ydintoimintoanalyysissä ehdotetuista toimenpiteistä. Ohjelman tavoit-
teena on osaltaan vastata julkisen talouden kestävyysvajeen supistamistarpeeseen sekä tehostaa ja uudistaa 
toimintaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa ohjelman toteut-
tamisesta omalla hallinnonalalla. Ohjelman etenemistä ja tuloksia seurataan säännöllisesti. Henkilöstö on osal-
listunut ohjelman valmisteluun mm. esittämällä ydintoimintoanalyysiin omia kehittämisehdotuksia. 
 
 
Inhimillisen pääoman kehittäminen 
Ministeriön hallinnonalan yhteisseurannassa olevien VATU-hankkeiden osalta laadittiin myös inhimillisen pää-
oman suunnitelmat. Viraston arkeen liittyvien kehittämishankkeiden laadintavastuu on hallinnonalan virastoilla ja 
kehittämishankkeita on käsitelty hallinnonalan virastopäälliköiden kanssa virastopäällikkökokouksissa. Virasto-
kohtaiset kehittämishankkeet sisältävät myös inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelmat. Virastokohtaisten 
kehittämishankkeiden ja niihin liittyvien inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelmien laadinta on kytketty osak-
si hallinnonalan tulosjohtamisprosessia ja aikataulua. IPO -mittarit sisältyvät hallinnonalan virastojen kanssa 
tehtäviin tulossopimuksiin ja niillä seurataan henkisten voimavarojen hallintaa ja kehitystä. 
 
 
VATU-hankkeet 
 

Nimi Lyhyt kuvaus Tavoitteet 

Elintarvike-, luonnonva-
ra- ja maanmittaushallin-
non tietotekniikan kehit-
tämiskeskus ELMA 
(Paikkatiedon tutkimus- 
ja kehittämiskeskus) 
 
Lisätietoja: 
Risto Yrjönen, MMM 
etuni-
mi.sukunimi@mmm.fi 

Hankkeen täsmennettynä tavoit-
teena on keskittää maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskuk-
sen (Tike) tietotekniikan kehittämis-
tehtäviä, Geodeettisen laitoksen 
tutkimus- ja kehittämistehtävät, 
Maanmittauslaitoksen paikkatieto-
jen yhteiskäytön 
edistämiseen liittyviä tehtäviä ja 
mahdollisuuksien mukaan hallin-
nonalan eri 
virastojen muita toimialariippuvia 
tietotekniikan kehittämistehtäviä 
vuoden 2015 
alusta lukien Maanmittauslaitok-
seen (paikkatiedon tutkimus- ja ke-
hittämiskeskukseksi). 
Tavoitteena on luoda samalla ny-
kyistä paremmat edellytykset toimi-
alan palveluiden ja tietoresurssien 
laajalle sähköistymiselle ja tietotek-
niselle yhtenäistymiselle 
 

vaikuttavuus: 
Yrityksissä, yhteisöissä, hallinnossa ja 
kansalaisten piirissä käytetyt paikkatie-
topalvelut ja MMM:n toimialan proses-
seihin liittyvät sähköiset palvelut ja tieto-
resurssit lisääntyvät ja yhtenäistyvät.  
 
palvelukyky: 
Tieto- ja paikkatietotekniikan sovelta-
misvalmiuksien parantuminen sekä 
MMM:n toimialan tietohallinnon tehos-
tuminen  
 
aikaansaannoskyky: 
Haastavan, osaamisen kehittämiseen ja 
innovatiivisuuteen kannustavan työyh-
teisön ja tehtäväkentän rakentaminen. 
Substanssin ja tietotekniikan vuorovai-
kutusta vahvistavien toimintamallien 
omaksuminen, paikkatietotekniikan 
mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen. 
Tietohallinnon ohjaus-, suunnittelu- 
(arkkitehtuurit) ja toimeenpanoprosessi-
en yhtenäistymineni.  
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tuottavuus ja taloudellisuus: 
Toiminnan kokonaistuottavuus ja tehok-
kuus paranee. Yhteisesti hallittu asia-
kasrajapinta tulevien TORI-palveluiden 
suuntaan.  

Luonnonvara- ja elintar-
viketilastoinnin keskittä-
minen, yhteisen tietoark-
kitehtuurin kehittäminen 
ja tiedontuotannon yhte-
näistäminen 
 
Lisätietoja: 
Risto Yrjönen, MMM 
etuni-
mi.sukunimi@mmm.fi 

Hankkeen tavoitteena on yhtenäis-
tää ja yhteensovittaa maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksen (Tike) tilastoviranomais-
tehtävät sekä Metsäntutkimuslai-
toksen, Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen ja Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuslaitoksen tilas-
totuotanto. LUHTI- hanke arvioi 
työnjaon ja ohjausrakenteet Luon-
nonvarakeskuksen, Paikkatiedon 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja 
Tilastokeskuksen välillä. LUHTI- 
hankkeen valmisteluvaiheen tehtä-
vänä on varmistaa, että yhteensovi-
tettavalla tilastotuotannolla on hyvät 
toiminnan edellytykset hallin-
nonalalle perustettavassa Luon-
nonvarakeskuksessa. 

vaikuttavuus: 
Luonnonvara- ja elintarviketoimialan 
tietoprosessit yhtenäistyvät ja niiden 
koordinaatio ja johtaminen vahvistuvat. 
Avoin datapolitiikka edistää tietojen saa-
tavuutta päätöksen teon, tutkimuksen ja 
kansalaisten käyttöön sekä yritystoimin-
nalle.   
 
palvelukyky: 
Arkkitehtuurit, yhteiset käsitteet ja säh-
köiset tietopalvelut parantavat tietojen 
käytettävyyttä. Aineistot ja palvelut si-
sältävät monipuolista, yhteensopivaa ja 
yhdisteltävää, teknisesti helppokäyttöis-
tä tietoa.   
 
aikaansaannoskyky: 
Johtamisen ja koordinaation vahvista-
minen tehostavat tietovarantojen hallin-
taa ja kehittämistä. Arkkitehtuureissa 
jäsentyvä kokonaisuus auttaa henkilös-
töä näkemään oman roolinsa ja kehit-
tämään osaamistaan.     
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Tietoprosessien kehittyminen parantaa 
tuottavuutta ja taloudellisuutta sekä tie-
tojen tuotannossa, jalostuksessa, jake-
lussa että käytössä.  

 
 
Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus 
 
Valmiit 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudistuk-
sen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

L4 Vilja-alan yhteistyö-
ryhmän (VYR) toimin-
nan siirtäminen pois 
maa- ja metsätalous-
ministeriöstä 

Toiminta on siirretty pois 
MMM:stä. Toimintaa kuitenkin 
jatketaan vilja- ja öljykasvisektorin 
yhteistoimintahankkeena, jossa 
hankkeen hallinnoijana toimii 
Suomen Elintarviketeollisuuden 
Tietopalvelu Oy. Toimintaa rahoi-
tetaan MMM:ltä saadun rahoituk-
sen lisäksi jäsenistöltä kerättyjen 
jäsenmaksujen avulla.  

MMM  
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L6 Meijeristä luopuminen Maa- ja elintarviketalouden tutki-

muskeskus on luopunut meijeristä 
ja juustonvalmistuksesta. Yksityi-
nen meijeri – Jokioisten Leipä Oy 
– on jatkanut toimintaa. 

Metla  

 
Toteutuksessa 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudistuk-
sen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

L5 Tuettuun rakentami-
seen liittyvästä ennak-
kohyväksynnästä luo-
vutaan 

Luopumisesitys sisältyy syysistun-
tokaudella 2013 eduskunnalle 
annettavaan hallituksen esityk-
seen.  Muutos on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2014 alusta luki-
en. 

MMM:n hallin-
nonala 

Katriina Pessa, 
MMM 
katrii-
na.pessa@mm
m.fi 

L8 Eläintutkimuspalvelu-
jen osittainen ulkois-
taminen 

Ulkoistaminen toteutetaan luopu-
malla tutkimusinfrasta ja siirtymäl-
lä sopimustilojen kanssa tehtä-
vään yhteistyömuotoon. Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskes-
kus on luopunut kahdesta kana-
lasta ja vuoden 2013 loppuun 
mennessä luopuu kahdesta sika-
lasta, jonka jälkeen hanke on to-
teutettu. 

MMM:n hallin-
nonala 

Mikko Peltonen, 
MMM 
mik-
ko.peltonen@m
mm.fi 

L9 Valiotaimituotannon 
yksityistäminen 

Toiminnan ja yhteistyön kehittä-
mismahdollisuuksia selvitellään 
sekä kotimaisella että pohjoismai-
sella tasolla. Ratkaisut tehdään 
vuoden 2014 aikana 

MMM:n hallin-
nonala 

Jukka Virolai-
nen, MMM 
juk-
ka.virolainen@
mmm.fi 

L10 a) Uittorakenteiden 
ylläpito Vuoksen 
vesistöalueella 

b) Ii- ja Hossajokien 
uittovelvoitteet hoi-
to 

a) Metsähallitus luopuu uittora-
kenteiden ylläpidosta Vuok-
sen vesistöalueella vuoden 
2014 loppuun mennessä. Ra-
kenteiden ylläpito jää toimijoi-
den oman rahoituksen va-
raan.   

b) Metsähallituksen 1950- ja 
1960-luvuilla suorittamista uit-
toväyläperkauksista aiheutu-
neiden kalataloudellisten ym. 
vahinkojen korvaamiseen liit-
tyvä projeksti päättyy vuoteen 
2015 mennessä.   

MMM:n hallin-
nonala 

Matti Heikurai-
nen, MMM 
mat-
ti.heikurainen@
mmm.fi 

K96 Toimipaikkarakenteen 
kehittäminen sekä yh-
teisten hallinto- ja tuki-
palveluiden tuottami-
nen 

Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muslaitoksen, metsäntutkimuslai-
toksen ja Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen yhdistäminen 
uudeksi laitokseksi vuoden 2015 
alusta lukien 

MMM:n hallin-
nonala 

Mikko Peltonen 
mik-
ko.peltonen@m
mm.fi 
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K104 Suomen perusrunko-

verkko FinnRef uudis-
taminen 

Mahdollistetaan tosiaikaisen puo-
len metrin tarkkuudella tapahtu-
van paikannuspalvelun tarjoami-
nen, joka tarkkuudeltaan täyttää 
muun muassa hallitusohjelman 
älyliikenteen asettamat tulevai-
suuden paikannustarkkuusvaati-
mukset. 

MMM:n hallin-
nonala 

Antti Vertanen, 
MMM 
ant-
ti.vertanen@m
mm.fi 

 
Valmisteilla/suunnitteilla 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudistuk-
sen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

Y 10 Yksi valtakunnallinen 
maastotietojärjestelmä 

Valtionhallinnon maastotietotuo-
tannon tuloksellisuutta paranne-
taan perustamalla yksi yhtenäinen 
valtakunnallinen maastotietojär-
jestelmä, jonka hallinnointi ja ke-
hittämisvastuu olisi keskitetty ja 
tietojen ylläpito tapahtuisi hajaute-
tusti eri toimijoiden kesken. Sa-
malla eliminoidaan tietojen vaih-
dannan  esteet toimijoiden välillä.  

Vastuu hankkees-
ta on MMM:n hal-
linnonalalla ja 
hankkeeseen 
osallistuvat valti-
onhallinnon 
maastotietoja 
tuottavat viran-
omaiset 

Antti Vertanen, 
MMM 
ant-
ti.vertanen@m
mm.fi 

 
 
Keskeytetty/luovuttu 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudistuk-
sen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

S12 ja 
S13 

Kalatalouden edistä-
minen - kalastusalan 
toiminnan rahoitus. 
Luovutaan nykyisestä 
yleisavustukseen pe-
rustuvasta rahoitusjär-
jestelystä ja siirrytään 
hankerahoitteiseen 
menettelyyn 

Kehittämishankkeista on luovuttu 
toimintaympäristössä tapahtu-
neen muutoksen johdosta. 

MMM:n hallin-
nonala 

Roni Selen, 
MMM 
ro-
ni.selen@mmm.
fi 

 
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan VATU-ohjelman toteutuksesta: 
 
maanmittausneuvos Raimo Vajavaara  
etunimi.sukunimi@mmm.fi 

 


