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Esityksen sisältö

• Taustat ja valmistelu (3 diaa)

• Toimitusinsinöörin kelpoisuuden sisältö (3 diaa)

• Maanmittauslaitoksen rekrytoinnit 2017 ja eteenpäin (1 dia)



Laki muuttui 1.1.2017 

Lähtökohta

• KML 5 §:n muutos tuli voimaan alkaen 1.1.2017; lainsäädäntö muuttuu niin, että kaikkiin 

toimituslajeihin pätevyysvaatimus on maanmittauksen DI-tutkinto tai AMK/YAMK –tutkinto, 

tai vastaava aikaisempi teknikon tutkinto. 

• Toimitusinsinöörien osaaminen on aikaisempaa enemmän MML:n vastuulla. 

Tarve linjauksiin

• Maanmittauslaitos iso työnpaikka; toimitusinsinööri tehtävissä noin 350 henkilöä:

• melkein 100 DI –toimitusinsinööriä; pääasiassa arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset

• noin 250 AMK –toimitusinsinööriä; pääasiassa perustoimitukset 

 Syksyn 2016 aikana kelpoisuuksia MML:n toimitusinsinööri suunniteltiin ja linjattiin

• Mukana henkilöstöä, esimiehiä ja johto



Paljon tavoitteita…

Tavoitteita asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta:

• Maanmittaustoimitusten toimitusinsinöörit ovat jatkossakin osaavia, toimitusmenettelyn laatu pysyy hyvänä tai paranee.

• Maanmittauslaitos hyödyntää henkilöresurssejaan tarkoituksenmukaisesti, mikä osaltaan varmistaa toiminnan 

kustannustehokkuuden jatkossakin.

• Maanmittauslaitos näyttäytyy asiakkaalle selkeästi ja ”yksillä kasvoilla”.

Tavoitteita ydinprosessien ja johtamisen näkökulmasta: 

• Toimitusinsinöörien osaamista hyödynnetään MML:ssa järkevästi ja tehokkaasti.

• Osaamistarpeen lähtevät asiakaskysynnästä. 

• Kelpoisuusjärjestelmää sovelletaan yhdenmukaisesti.

• Kelpoisuusjärjestelmä on yksinkertainen (ei liian monimutkainen).

• Kelpoisuusjärjestelmä toimii täysin yhteen PALMA -palkkausjärjestelmän kanssa.

• Kelpoisuusjärjestelmä tunnetaan hyvin toimitustuotannon esimiesten keskuudessa.

Tavoitteita MML henkilöstön näkökulmasta: 

• Kelpoisuusjärjestelmä tunnetaan riittävän hyvin henkilöstön keskuudessa.

• Kelpoisuusjärjestelmä on kaikille avoin ja henkilöstöratkaisujen perustelut läpinäkyviä. 

• Kelpoisuusjärjestelmä tukee urapolku –ajattelua, mutta toisaalta ei luo epärealistisia tulevaisuuskuvia.



Miten asiaa lähestyttiin?

Oppilaitosyhteistyötä; kerrottiin & kuultiin

• Aalto yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu

• Tutkintojen sisällöt; paljon tuoreita uudistuksia

• Tavoitteena yhteinen ymmärrys asiassa

Osaamisen kehittämisen muut keinot

• Täydennyskoulutus, esim. YAMK

• Muut koulutukset ja kurssit

• Osaamisen kehittyminen työkokemuksen kautta; hiljainen tieto & kokemusperäinen oppiminen

• Työelämäpolku



Osaamis- eli kelpoisuustasot

Perustaso vihreä ellipsi Vaativa taso sininen ellipsi Erikoistunut taso punainen ellipsi

Yksittäisen tehtävän ”vaativuus”

Moottoritiehankkeen 

lunastus

Riidaton ja 

yksinkertainen 

rajankäynti

Laaja lohkomistoimitus 

tiekäsittelyineen

Pieni lunastus metsämaalla / 

yksinkertainen vj-lunastus

Laaja ja erikoisarvoja 

sisältävä halkominen

Yksityistietoimitus, jossa 

päätetään tieoikeudesta 

korvauksineen, ei erityistä 

riitaa tai erityisiä 

arviointikysymyksiä

Yksinkertainen halkominen, 

”tontinpuolitus”

Useimmat ns. tavanomaiset 

lohkomiset

Uusjako

Yksityistietoimitus, jossa linjataan uutta tietä ja käsitellään 

laajasti korvauksia (esim. tien siirto erimielisissä olosuhteissa)

Useimmat kiinteistönmääritys 

toimitukset



Osaaminen on monimuotoista
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Teoriapohja (koulutus) & työssä opittua (näytöt työkokemuksesta)  

versio 17.11.2016

PERUSTASO VAATIVA TASO ERIKOISTUNUT TASO

Minimitaso: maanmittauksen AMK-tutkinto * ** Minimitaso: maanmittauksen AMK-tutkinto * ** Minimitaso: maanmittauksen AMK-tutkinto * **

Hyväksi luetaan: vapaaehtoiset opinnot tukevat osaamista Suositeltava: vapaaehtoiset opinnot tukevat osaamista Suositeltava: vapaaehtoiset opinnot tukevat osaamista

Hyväksi luetaan: jatko-opintoja, jotka tukevat teoriapohjaa Hyväksi luetaan: jatko-opintoja, jotka tukevat teoriapohjaa Hyväksi luetaan: jatko-opintoja, jotka tukevat teoriapohjaa

Minimitaso: (työkokemus ei välttämätöntä) Vaihtoehtoisesti: maanmittauksen YAMK -tutkinto Vaihtoehtoisesti: maanmittauksen YAMK -tutkinto

Suositeltava: 
osallistunut toimitusmenettelyyn esim. 

työharjoittelussa
Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka 

Hyväksi luetaan: tehtävää tukeva työkokemus Suositeltava: Näytöt menestyksellisestä työstä perustasolla Vaihtoehtoisesti: kiinteistötalouden DI -tutkinto

Hyväksi luetaan:

Menestyksellisiä näyttöjä vaativan tason / 

lähellä vaativaa tasoa olevien toimitusten 

suorittamisesta

Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka 

Huom. * 
Aikaisempi maanmittausteknikon tutkinto 

rinnastetaan AMK -tutkintoon
Suositeltava:

Näytöt menestyksellisestä työstä vaativalla 

tasolla

Huom **

YAMK -tutkinto (AMK -tutkinto tai ei AMK -

tutkintoa "alla") ja kiinteistötalouden DI -tutkinto 

luonnollisesti tuovat kelpoisuuden myös.

Vaihtoehtoisesti: kiinteistötalouden DI -tutkinto Lisäksi:
Näyttöjä teoriaosaamisen menestyksellisestä 

soveltamisesta vaativissa käytännön tilanteissa.

Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka Hyväksi luetaan:

Menestyksellisiä näyttöjä erikoistuneen tason / 

lähellä erikoistunutta tasoa olevien toimitusten 

suorittamisesta

Suositeltava:
osallistunut toimitusmenettelyyn esim. 

työharjoittelussa

Hyväksi luetaan: tehtävää tukeva työkokemus



Toimitusinsinööri rekrytoinnit MML:ssa

• Vuodet 2013….2016 vain muutamia yksittäisiä rekrytointeja

• Taustalla matala kysyntä & voimakas tuottavuuden kasvu

• Voimakasta eläkepoistumaa hoidettu ”rivejä tiivistämällä”

• Samalla palvelutasoa (läpimenoaikoja) parannettu merkittävästi

• Perustasolle tehty useita uusrekrytointeja talvella/keväällä 2017

• Kysyntä näyttää juuri nyt pieniä piristymisen merkkejä 

• MML:n askeleet, kohti asiakasprosesseja

• Vaativa ja Erikoistunut taso ei ole kaivannut lisäresursseja vielä…

• Muutama määräaikainen työnkierto -järjestely

• Eläköityminen jatkuu lähivuosina voimakkaana, toimitusinsinöörirekrytointeja tulee 

väistämättä kaikille tasoille.



Kysymyksiä? Kommentteja?

Kiitos!


