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Kamarikollegion ohjeita 19.6.1633 

 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. 
 



 A niin kuin arvot  
 Asiakas on tyytyväinen 
 Henkilöstö voi hyvin 
 Työ on hallinnassa 
 Talous on kunnossa 

 
 P niin kuin perusviestit 
 Maanmittauslaitos – Tietoa maasta 
 Puolueetonta ja luotettavaa tietoa 
 Taitajien työpaikka 
 Tietoyhteiskunnan rakentaja 

 
 

Maanmittauslaitoksen aakkoset  



Hallinto-
palvelu 
keskus 

Maanmittauslaitoksen organisaatio 

   

Arkisto- 
keskus 

ATK- 
keskus 

Keskushallinto 

Maanmittaustoimistot 12 
(35 toimipistettä) 

 

Ilmakuva- 
keskus 

Kehittämis- 
keskus 

Tieto-
palvelu-
keskus 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 



Maanmittaustoimistot 

 1 Etelä-Suomi 
 2 Varsinais-Suomi 
 3 Pirkanmaa-Satakunta 
 4 Kaakkois-Suomi  
 5 Etelä-Savo  
 6 Pohjois-Savo  
 7 Pohjois-Karjala  
 8 Keski-Suomi  
 9 Pohjanmaa  
 10 Pohjois-Pohjanmaa  
 11 Kainuun-Koillismaa  
 12 Lappi  



Henkilöstön sijoittuminen 

Maanmittauslaitoksessa oli vuonna 2012 yhteensä n. 1900 henkilöä 
vakinaisessa palveluksessa.  

Maanmittaustoimistot 81 % 

Valtakunnalliset yksiköt 17 % 

Keskushallinto 2 % 





Tulot  2012 (77 milj. €) 

Toimitukset 60 % Muut 16 % 

Markkinasuoritteet 5 % Kirjaamisasiat 19 % 



Menot  2012 (129 milj. €) 

Palkat
67 %

Aineet ja 
tarvikkeet

2 %

Toimitila-
vuokrat

7 %

Matkat
3 %

Palvelut
16 %

Muut 
5 %



Keskijohdon tuki MML:ssä on mm. (1) 

 Laitoksen sidosryhmälähtöinen toimintastrategia ja 
siihen perustuva uusi organisaatiorakenne 1.1.2014 

 
 selkeät visio, missio, arvot, strategia ja prosessit 

auttavat keskijohdon työtä toiminnan suunnittelussa 
ja toteuttamisessa 
 
 



Keskijohdon tuki MML:ssä on mm. (2) 
 Henkilöstön hyvinvointiin tähtäävä henkilöstö-

strategia 2010 – 2015 
 Strategia-alueen ’Esimiehet hallitsevat kaikki 

henkilöstöjohtamisen osa-alueet’ käytännön 
toimenpiteet 
 MML:n henkilöstöstrategia 2010 – 2015: 

Henkilöstö voi hyvin, kun 



Keskijohdon tuki MML:ssä on mm. (3) 

 Intrassa oleva Esimiehen käsikirja arjen ja 
laitosyhtenäisen toiminnan tukena 

 Sisältönä seuraaviin osa-alueiden säädökset, ohjeet, 
periaatteet, pelisäännöt 
 MML:n johtaminen 
 Osaamisen johtaminen 
 Palkkaus ja palkitseminen 
 Palvelussuhteen ehdot 
 Työterveys ja –turvallisuus, pelastustoimi 

 Myös asiantuntijapalvelu esimiehille, jos ratkaisu ei 
löydy käsikirjasta 
 



Keskijohdon tuki MML:ssä on mm. (4) 
 Esimiestyön laatumalli valmistumassa 

 
 Rekrytoinnin yhteydessä selvitettävät asiat (mm. 

esimiestyössä tarvittavat luontaiset ominaisuudet) 
 Osaamisvaatimukset  (kouluttautumisen ja tekemisen 

kautta hankittavat, osaamisen todentaminen) 
 ’Tarjotin’ – miten esimiesosaamista voidaan MML:ssa 

hankkia, ylläpitää ja kehittää 



Esimiestyön laatumalli 
 MML:n johtamis- ja esimiestyö edellyttää 

 riittävää asianomaisen substanssialueen tuntemusta 
 johtamisen yleisopintoja 

  Jo valinta esimiestehtävään edellyttää  perusymmärrystä johtamisen 
kokonaisuudesta.  Tämä hankitaan jonkin ulkopuolisen koulutusjärjestäjän 
tarjonnasta. 

 laitoksen omaan toimintaympäristöön liittyvää koulutusta ja 
valmennusta 
 MML syventää ja ylläpitää esimiesosaamista omalla, useita moduuleja 

sisältävällä esimiestyön oppimispolulla. Se koostuu eri menetelmin 
tuotetuista oppimiskokonaisuuksista, moduuleista käsittäen fyysistä 
läsnäoloa edellyttäviä valmennuksia ja verkko-oppimiskokonaisuuksia.  

 Jokainen moduuli sisältää kaikille esimiehille pakolliset osiot, joita 
toteutetaan säännöllisellä syklillä sekä lisäksi vapaaehtoisia, syventäviä 
osioita.  



Esimiestyön laatumalliin sisältyvä 
koulutus ja valmennus 

Suorituksen  
ja osaamisen 
johtaminen 

Tiimien 
johtaminen 

Henkilöstö-
juridiikka 

Työhyvin-
voinnin 

johtaminen 

JOKO 

MML:n 
toiminnan 

johtaminen 

Palkkaus-  ja 
palkitse-

minen 

Vuoro-
vaikutus ja 
viestintä 

Johtajana 
kehittyminen 
(mentorointi, 

coaching, 
henkilökierto

, tms.) 



Henkilöstö  

2010 2011 2012 
Henkilöstönmäärä htv 1887 1838 1779 
Miehet/Naiset % 45 / 55 45 / 55  45 / 55 
Kokoaikaiset/ Osa-aikaiset % 92 / 8 90 / 10  90 /10 
Keski-ikä v 49,7 49,9  50,3 
Koulutustaso % henkilöstöstä 95 95  96 
- Yliopistotaso 20 20  21 
- AMK-taso 37 37  38 
- Ammatillinen taso 38 38  37 



MML kiinnostava työpaikka  

2012 Avoimia työpaikkoja 37, joista mm-tehtäviä 5   



Henkilöstön tyytyväisyys 



Työhyvinvointi -sairauspoissaolot tpv/htv 



Kiitos! 
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