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Maanmittauslaitos 



Henkilöstö  

2010 2011 2012 2013 

Henkilöstönmäärä htv 1887 1838 1779 1710 

Miehet/Naiset % 45 / 55 45 / 55  45 / 55 44 / 56 

Kokoaikaiset/ Osa-aikaiset % 92 / 8 90 / 10  90 /10 91 / 9 

Keski-ikä v 49,7 49,9  50,3 50,8 

Koulutustaso % henkilöstöstä 95 95  96 95 

- Yliopistotaso 20 20  21 21 

- AMK-taso 37 37  38 38 

- Ammatillinen taso 38 38  37 36 



Työhyvinvoinnin foorumit ja toimijat 

Henkilöstön hyvinvointi 

- Sairaspoissaolot vähenevät 
- Terveyspäiväprosentti nousee 

- Osaamisen uudistaminen - % nousee  
- VMBaro - tyytyväisyys nykytasolla tai nousee 

Johtajat ja esimiehet 

 

 

Toiminta- 
ja tulos- 

yksi-
köiden 
johto-
tiimit 

HR- 

johtamisen 
tuki: 

Hyvinvointi
Osaaminen 

Juridiikka 

Työ-
terveys-
huolto 

Työ-
hyvin-
vointi-
ryhmät 

Yhteistyötoimikunta 

- Työsuojelu 

- MML:n työhyvinvoinnin 
tuki 

Työ-
suojelu-
toimijat 



Yhtenäinen joustava työaikamalli (1) 

• Taustaa: 

• Malli otettiin käyttöön jo v. 1994 yhdessä toimintayksikössä johtajan 

päätöksellä, v. 1998 toisessakin toimintayksikössä 

 

• Keskeisenä ajurina oli siirtyä seuraamaan tuloksia,  ei tekemistä, 

luottaa työntekijöihin, tarjota työntekijöille mahdollisuuksia vaikuttaa 

omaan työhönsä lisäämällä joustoa ja vapautta työaikoihin. 

 

• Työaikapankkikokeilut 2009-2010 MML:n päätöksellä 



Yhtenäinen joustava työaikamalli (2) 

• Sopimus MML:n ja henkilöstöjärjestöjen kanssa, 1.2.2011 lukien 

• Edistetään työn tarkoituksenmukaista järjestämistä, tuottavuutta 

sekä henkilöstön henkilökohtaisten tarpeiden huomioonottamista  

työn ja tehtävien vaatimusten antamin reunaehdoin  

• Kyseessä säännöllisen työajan kohdentaminen annettujen aikojen 

ja jaksojen puitteissa 

• Koko henkilöstö sopimuksen piirissä, johtajat ulkopuolella 



Yhtenäinen joustava työaikamalli (3) 

• Työskentely on  mahdollista  klo 6.00 ja 23.00 välillä kaikkina 

viikonpäivinä 

• Kokonaistyöaika voi 26 viikon aikana ylittyä enintään 78 h, alittua 10 

h 

• Tasoitusjaksot 1.2. – 31.7. ja 1.8.- 31.1., työaika tasoitetaan 12 kk 

aikana keskimäärin 36 h 15 min viikossa 

• Esimiehillä seurantavelvollisuus, henkilöstöllä työajankirjaus-

velvollisuus (uusi järjestelmä 2015 lukien) 

• Lepoaikoja noudatettava 

 



Yhtenäinen joustava työaikamalli (4) 

• Joustavan työaikamallin piirissä ei muodostu ylityötä 

• Esimies harkitsee tapauskohtaisesti tilanteen, missä joustava 

työaikajärjestely päätetään tai väliaikaisesti keskeytetään – 

tällöin henkilö on mm. lisä- tai ylityökorvausten piirissä 

• Esimiehen tulee ennakoida tilanteita ja tehdä kirjallinen päätös 

hyvissä ajoin ennen muutosta 

• Varallaoloaika ei työaikaa 

• Hälytysluonteinen työ kuuluu työaikapankkiin, lisäksi ao. 

korvaukset 

 



Yhtenäinen joustava työaikamalli (5) 

• Tasoitusvapaita voidaan pitää peräkkäisinä päivinä, ajankohta 

sovitaan tiimissä 

• Esimies ratkaisee, mikä tasoitusvapaiden yhdenjaksoinen pituus 

ja ajankohta 

•  Mahdollista lyhentää myös päivittäistä työaikaa – sopiminen 

tiimin kanssa tästäkin 

• Kalenterimerkinnät tärkeitä! 



Monipaikkaisesti jo vuodesta 1633 

• Maanmittareiden tulee vuosittain, niin pian kuin maa tulee 

paljaaksi, alkaa työnsä ja ahkerasti mitata  kunkin kylän maat, sekä 

pellot että niityt. 

 

• Maanmittareiden tulee talvella saapua henkilökohtaisesti  

 töittensä kanssa kamarikollegioon tekemään selkoa niistä ja  

 jättämään ne sinne säilytettäväksi. (Kamarikollegio 19.6.1633) 

 



Kehityksen kulkua 
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Monipaikkainen työ sisältää kaikki  nämä elementit 



Keskeisiä periaatteita (1) 

• kokonaisvaltainen hyöty 

•  valtion toimitilamenot supistuvat 

•  työntekijän vapaa-aikaa ja työmatkakuluja säästyy, työn ja 

yksityiselämän yhteensovittaminen helpottuu 

• vapaaehtoisuus, mutta ei myöskään subjektiivinen oikeus 

• palvelupisteen ulkopuolella työskennellään  

• tilapäisesti ja lyhytkestoisesti tai  

• pitempikestoisesti, säännöllisin järjestelyin 

• sovitaan TTK- lomakkeella, samalla kun vuoden tavoitteistakin 

• tieto esimiehellä ja tiimin jäsenillä – sähköinen kalenteri aina ajan 

tasalla! 

 



Keskeisiä periaatteita (2) 

• Palvelupisteen ulkopuolella voidaan tehdä tehtäviä, joissa 

 

• tavoitteet ja aikataulut ovat selkeät ja mitattavissa 

• työntekijän jatkuva läsnäolo työpaikalla ei ole välttämätöntä  

• työhön liittyvät yhteydenpitotarpeet voidaan hoitaa ICT:tä 

hyödyntäen 

• tietoturvariskit ovat vähäisiä tai hyvin hallittavia. 

 



Keskeisiä periaatteita (3) 

• Tietoturva 

• viranomaistehtävissä voidaan viranomaisen toimitilojen 

ulkopuolella käsitellä suojausluokan III ja IV sekä 

turvallisuusluokan IV asiakirjoja 

• käsittelyssä on noudatettava laitoksen tietojen ja 

asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita.  

• tehtävät, joissa käsitellään suojausluokkaan ST/TL III 

tai korkeampaan luokkaan kuuluvia tietoja tai 

tietoaineistoja paperimuodossa, vain omassa 

palvelupisteessä 



Keskeisiä periaatteita (4) 

Työajan seuranta ja kirjaus 

• päivittäin tehdyt todelliset työtunnit eli  toteutunut työaika 

kirjattava  kustannuslaskennan sekä esimiehen vastuulla 

olevaa työkuormituksen seurantaa varten 

• siihen saakka kunnes työajan seuranta voidaan teknisesti 

hoitaa paikasta riippumatta (2015), palvelupisteen 

ulkopuolella tehtävän työn työajanseuranta toteutetaan 

työajankirjausjärjestelmällä  

• myös päivittäinen lepotauko varmistettava 



Lisäksi ohjeet 

• työvälineistä ja laitteista 

• yhteydenpidosta työpaikalle 

• kotitoimiston varustuksesta 

• työturvallisuudesta 

• tietoturvallisuudesta 

• kustannusten korvaamisesta 



Työhyvinvoinnin mittareita: 
Henkilöstön tyytyväisyys 

2012 otettiin käyttöön VMBaro 



Työhyvinvoinnin mittareita: 
Sairauspoissaolot tpv/ htv 



Työhyvinvoinnin mittareita (jatk.) 

2010 2011 2012 2013 

Terveyspäiväprosentti 96,3 96,1 96,2 96,3 

Sairaspäivien osuus työpäivistä % 3,7 3,9 3,8 3,7 

Keskimääräinen eläkkeelle 

siirtymisikä 

63,4 63,2 63,8 63,7 

 

Osaamisen uudistaminen % 

 

0,4 

 

0,9 

 

0,7 

Koulutuspäiviä (yhteensä) tpv/htv 7,6 7,4 8,3 7,8 

Koulutuspäiviä (Valtio) tpv/htv 2,1 2,4 3,6 5,0 



Kiitos ! 


