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erikoinen työ
Teksti Jussi Tossavainen

Mittaamaton on se työn määrä, 
mitä Maanmittauslaitoksessa 

tehdään. On tärkeitä hommia, joista 
talossakaan eivät kaikki tiedä. Näistä 
otamme selvää. Vuorossa on kirjaamo, 
ja siitä kertoo tietopalveluasiantuntija 
Minna Halonen.

Siis mikä on kirjaamo? Nimi viittaa 
kirjoihin, onko siellä kirjoja? ”Ei oikeas-
taan kirjoja, mutta kirjaamon käsikirja 
on”, Halonen kertoo. Onko kirjaamo vä-
hän kuin Korjaamo? ”Pyöräkorjaamo ei, 
mutta asioiden korjaamo kyllä.”

Lopetetaan näsäviisastelu ja anne-
taan Halosen Minnan kertoa kirjaamon 
todellisesta työstä seuraavasti: ”Kirjaa-
mo ei sanana kuvaa kauhean hyvin sitä, 
mitä tehdään ja mihin sitä tarvitaan. 
Sana viittaa asiakirjojen kirjaamiseen 
eli diariointiin, jolla tarkoitetaan asioi-
den ja niihin liittyvien asiakirjojen kir-
jaamista asianhallintajärjestelmään.

Asianhallintajärjestelmä on rekisteri 
vireillepannuista ja -tulleista asioista ja 
niihin liittyvistä toimenpiteistä, pää-
töksistä ja kutakin asiaa koskevasta kir-
jeenvaihdosta. Järjestelmään merkitään 
Maanmittauslaitokseen saapuvat ja läh-
tevät viralliset asiakirjat.”

Tieto on hyvässä hallinnassa
”Kirjaamotoiminta toteuttaa viran-

omaisten toiminnan julkisuutta ja hy-
vää tiedonhallintatapaa”, Minna kertoo. 

Asianhallintajärjestelmän ajanta-
saisella ylläpidolla taataan asiakkaan 
oikeusturva niissä tapauksissa, joissa 
asiakirja on jätettävä viranomaiselle 
määräaikaan mennessä. Asianhallinta-
järjestelmä toimii siihen merkittyjen 
asiakirjojen hakemistoina asiakirjojen 
koko elinkaaren ajan. 

Kirjaamo vastaa asianhallintajärjes-
telmän lisäksi kirjaamoon toimitetun 
postin jakelusta edelleen Maanmittaus-
laitoksessa.

Hömähtäen alalle
Kirjaamossa työskententelevät Minna 
Halosen lisäksi Eija Matilainen, Jouni 
Lyytinen, Seija Pulkkinen, Tuomo Pulk
kinen ja Marita Portin sekä tukena Mii
na Pelkonen. Mutta miten päädytään 
alalle ja työskentelemään kirjaamoon?

”Tietopalveluasiantuntijaksi ei taida 
koulutusta olla. Aikaisemmin olin arkis-
tonhoitaja-nimikkeellä ja siihen on ihan 
koulutuskin ja tutkinto. Itse hömähdin 
vahingossa tälle alalle jo alle kaksi-
kymppisenä. Olin yläasteella kanslistin 
sijaisena ja kunnan arkistonhoitaja pyy-
si minua järjestämään koulun arkiston. 
Sillä tiellä ollaan. Olin vähän aikaa Oh-
kolan mielisairaalassakin – töissä tosin”, 

Minna kertoo. Työura jatkui Järvenpään 
kaupungille, Partekille, Helsingin kau-
pungille ja mihin kaikkialle, kunnes 
Maanmittauslaitokselle vuonna 2008.

Totta kai arkistoalan ihmiset ovat 
tunnollisia myös kirjaamaan työmää-
rän ja toimeksiannot. Minna Halonen 
kertoo, että käsiteltävien sähköpostien 
määrä on noin 1 800 kuukaudessa. Eta-
napostia noin 170 kappaletta ja puhelui-
ta yli 50 kuussa. Lisäksi on muun mu-
assa turvakieltoposteja ja esimerkiksi 
tietopalvelupyyntöjä.

Mitä asioita pitää hallita työssä? 
”Kirjaamossa täytyy tuntea Maanmit-
tauslaitoksen organisaatio, prosessit ja 
keskeisten tiimien vastuuhenkilöt. Hyvä 
olisi tietää kaikesta vähän, jotta saapu-
neet asiakirjat pystyy jakelemaan edel-
leen oikeille tahoille.”

Ja nyt tulee yllätys: ”Työntekijöiden 
tietoisuus kasvoi huimasti organisaa-
tiomuutosten rekrytointien mukana. 
Melko varmasti melkein kaikki tietävät 
mikä kirjaamo on”, Minna läväyttää. Ja 
vielä: ”Asianhallinnassa on paljon asiaa 
ja järjestelmän käyttö on helppoa. Ai-
kuisten Oikeesti.” Mitäs siihen vasta-
väittämistä. ★

Kirjaamo on jokapaikan höyläämö
Mitä jäbä duunaa?
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Ole luova rohkea

Arvollamme Rohkeus ja kyky uuden luomiseen on suuri 
merkitys kaikilla elämänalueilla, myös Maanmittauslai-

toksen ulkopuolella. Rohkeutta ja kykyä uuden luomiseen edes-
auttaa luottamuksen ilmapiiri, johon meidänkin toimintamme 
tukeutuu. Luottamuksen vallitessa on turvallista olla rohkea ja 
luova.

Innovaatiojohtaja Antti Kosonen kertoo omia ajatuksiaan 
edellä mainitusta arvosta ja toteaa, että uutta ei luoda ilman 
rohkeutta. Uuden luominen ei aina onnistu kiireisessä elämän-
menossa. Ainakin itse huomaan, että järven pintaa mökin te-
rassilta katsellessa uudenlaiset ratkaisut nostavat helpommin 
päätään.

Mielenkiintoista on myös lukea, miten tärkeä uni on meil-
le. Sitä tarvitaan sopivasti, jotta voimme hyvin. Johtava asian-
tuntija Ulla Lanun kirjoittamasta jutusta selviää myös, mikä on 
se sininen valo, joka saattaa haitata untamme. Ei se ainakaan 
Nukku-Matin lamppu ole.

Mitä sitten olisi kesä-Viisari ilman ristikkoa? No ei sitten 
yhtään mitään. Siksipä Teuvo Pajukoski otti taas tilauksen vas-
taan, ja takasivuamme komistaa kesäristikko. Saapi täyttää yk-
sin tai yhdessä, mieluiten ehkä yhdessä.

Itse koettelen kykyäni uuden luomiseen rakentamalla por-
taita kesämökin ulkohuoneeseen. Näyttää onnistuvan tuo uusi 
aluevaltaus. Tuntuu tosi hyvältä. Kuten kesä. 

Kauniita kesäpäiviä toivoen
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Teksti Riikka Kivekäs/Paikkatietokeskus

Teksti Ilona Mäkinen/Mitpa

VERKKOSIVUJARGON SUOMEKSI

Muistathan, että
•Voit luoda oman näkymäsi läpinäkyvistä 

karttatasoista.
•Omat kohteet ja aineistot löytyvät omista 

tiedoista.

näkymiä 
ikkunassa

Vaikka Paikkatietoikku-
nassa on yli 50 organi-
saatiolta yli 1 000 kart-
tatasoa, käyttäjillä on 
usein tilanteita, joissa 
valmiit karttatasot eivät 
riitä. Henkilökohtaisia 
paikkoja tai julkaise-
mattomia aineistoja ei 
löydy valmiilta kart-
tatasoilta. Silloin itse 
tehty kartta on tarpeen. 

Tämä onnistuu helposti Paikkatietoikkunassa. 
Oletko kutsumassa vieraita mökille? Kuka tahansa voi mer-

kitä kohteita kartalle. Merkintään voi liittää kuvaavan tekstin 
– kuten reittiä selventävän ohjeen. Tehtyyn karttanäkymään voi 
tehdä linkin, jonka voi lähettää sähköpostitse vaikkapa tapahtu-
maan kutsutuille. 

Haluatko tallentaa juoksulenkkisi? Rekisteröitynyt käyttäjä 
voi tallentaa tekemiään karttamerkintöjä. Lisäksi hän voi piir-
tää kartalle pisteitä, viivoja ja alueita. Näihin käyttäjän omiin 
paikkoihin voi liittää tekstiä, kuvan tai linkin. Kohteille voi 
määritellä persoonallisen ulkoasun ja ne tallennetaan Paikka-
tietoikkunaan, jossa ne ovat myöhemmin käytettävissä. Omat 
kohteet voi myös määrittää julkisiksi, jolloin niitä voi käyttää 
verkkosivuille upotettavissa kartoissa.

Onko sinulla havaintopisteitä ympäri kaupunkia? Rekis-
teröityneet käyttäjät voivat lisätä Paikkatietoikkunaan omia 
aineistojaan. Zip-tiedostoiksi pakattuja aineistoja voi niiden 
lataamisen jälkeen käyttää kuten muitakin karttatasoja. Kym-
meniä tai satoja kohteita sisältävät aineistot kannattaa ladata 
sen sijaan että piirtäisi ne yksittäisinä kohteina. ★

Kirjoittaja on asiantuntija Paikkatietokeskuksen Paikkatietoinfra

struktuurin palvelut osastolla.

ITSE TEHDYLTÄ KARTALTA  
LÖYTYVÄT OMAT PAIKAT

Hakukoneoptimointi, sähköiset asiointipalvelut, mobiilikäyt-
töisyys, responsiivisuus – verkkosivustojargonissa kohisevat 
muotisanat. Verkkosivustojargonia voidaan puhua tunnista toi-
seen, mutta suunnittelu ei saa jäädä pelkän jargonin tasolle. 
Tärkeintä on se, mitä sanojen taustalta löytyy.

Responsiivinen verkkosivusto toimii eri päätelaitteilla 
koosta ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Sivuston on mu-
kauduttava erilaisiin näytönleveyksiin ja tarjottava käyttäjälle 
helposti tämän tarvitsemat tiedot ja palvelut kaikilla näytöillä. 
Kännyköiden ja muiden mobiilipäätelaitteiden määrä on jatku-
vassa kasvussa, ja myös Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla 
on selvästi näkyvissä mobiilikäyttäjien määrän nousu. Huhti-
kuun 2015 loppuun mennessä jo 10 % Maanmittauslaitoksen 
verkkosivujen kävijöistä käytti sivustoa mobiililaitteella. 

Verkkosivujen ja verkkopalveluiden 
suunnittelussa tulee ensisijaisesti ottaa 
huomioon se, miten sivut palvelevat parhaiten mahdollisim-
man montaa loppukäyttäjää. Yhä useampi ihminen olettaa saa-
vansa haluamansa palvelut verkosta ja yhä useampi yritys ja 
organisaatio niitä tarjoavatkin. Tulevaisuudessa myös me tar-
joamme palveluja verkossa nykyistä kattavammin, kun käyn-
nissä olevien verkkoprojektien tulokset alkavat näkyä. Yksi 
suurimmista haasteista onkin sovittaa asiakkaan ja laitoksen 
tarpeet yhtenäiseksi toimivaksi verkkopalveluksi. ★

Kirjoittaja on sovellusasiantuntija Mitpan Verkkopalvelusovelluksissa.

verkonkokijan
veneessä
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Tambet Tiits aloitti Viron Maanmit-
tauslaitoksen Maa-ametin pääjohtajana 
helmikuun 2015 lopulla. Tiits vieraili 
Maanmittauslaitoksella 9. – 10.4. Hel-
singissä.

Ennen nimitystä hän työskenteli yk-
sityisellä sektorilla, mutta Maa-amet on 
tuttu organisaatio Tiitsille jo 1990-lu-
vun alusta, jolloin hän johti kiinteistö-
rekisterin ja arvioinnin yksikköä. Koulu-
tukseltaan Tambet Tiits on maanmittari. 

”Kun Maa-amet perustettiin vuon-
na 1990 (ennen Viron itsenäistymistä 
1991), meidän piti rakentaa yhteiskunta, 
jossa maanomistus on turvattu”, pää-
johtaja Tiits kertoo. ”Aika oli haastavaa, 
mutta työntekijät olivat hyvin motivoi-
tuneita.”

Avointa yhteistyötä 
perustamisesta saakka
Yhteistyövierailut kantavat hedelmää, 
siksi naapurimaat niitä tekevät. Pää-
johtaja kehuu naapurusten lämmintä ja 
ammattimaista yhteistyötä, jota maiden 
välillä on tehty jo Maa-ametin perusta-
misesta lähtien.

”Pystymme keskustelemaan avoi-
mesti vahvuuksistamme ja heikkouksis-
tamme. Haemme täältä konsultointia ja 
haluaisimme kuulla Suomen maanmit-
tauksen ja kartoituksen nykytilasta ja 
kokemuksista”, Tiits kertoo.

Vain sähköisesti allekirjoitettuja 
asiakirjoja
Suomessa kuulee puhuttavan, että Vi-
rossa sähköiset palvelut ovat meitä 
edellä. Olisiko Tiitsiltä vinkkejä sähköis-
ten palvelujen kehittämiseen?

”Viro on saavuttanut sähköisen  
asioinnin saralla paljon. Esimerkiksi 
kaikki kunnista tulevat asiakirjat tulevat 
sähköisinä ja sähköisesti allekirjoitet-
tuina.”

Tiitsin mukaan aloittaessa puhtaalta 
pöydältä ei tarvitse muuttaa historiaa.

”Me otimme Suomesta mallia ja 
ehkä olimme hyviä oppilaita, kun saim-
me sähköisiä palveluita käyttöön niin 
nopeasti”, Tiits kertoo ja jatkaa: ”Mutta 
on meillä vielä Suomeltakin paljon opit-
tavaa.”

Tiits kertoo Maa-ametin seuraavan 

askeleen olevan laadun parantaminen. 
”Vaikka maanmittaustoiminnan kehitys 
Virossa on ollut nopeaa, pitää meidän 
seuraavaksi parantaa laatua ja tarkkuut-
ta. Suomessa ja Ruotsissa vieraillessani 
huomaan, että myös naapurimaamme 
kehittyvät koko ajan.” ★

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija Viestinnässä.

Teksti Suvi Staudinger/Yleishallinto

MOLEMMINPUOLISTA OPITTAVAA LAHDEN TAKAA
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Maa- ja metsätalousministeriön ja ym-
päristöministeriön uudeksi ministeriksi 
on nimitetty Keskustan Kimmo Tiilikai
nen. 48-vuotias Tiilikainen saa hoitaak-
seen vaativan tehtävän kahden ministe-
riön johdossa.

Hän toimi hetken ympäristöminis-
terinä myös Vanhasen II-hallituksessa 
vuosina 2007 – 2008 sijaistaessaan Pau
la Lehtomäkeä. Kansaedustaja Tiilikai-
nen on ollut vuodesta 2003, toimien 
muun muassa Keskustan eduskuntaryh-
män puheenjohtajana.

Yhdeksi ensimmäisistä tehtävistään 

ministerinä Tiilikainen mainitsee byro-
kratian karsimiseen tarttumisen, sillä 
tällä hetkellä se hankaloittaa etenkin 
viljelijöiden ja muiden maaseudulla 
asuvien elämää. 

Koulutukseltaan Kimmo Tiilikainen 
on maatalous- ja metsätieteiden maiste-
ri sekä metsänhoitaja. Tiilikaisella on li-
säksi luomuvihannestila Ruokolahdella. 

Harrastuksikseen uusi ministeri 
mainitsee jalkapallon ja lintujen tark-
kailun. ★

Kirjoittaja on viestintäharjoittelija Viestinnässä.

KIMMO TIILIKAISESTA MAATALOUS- JA YMPÄRISTÖMINISTERI
Teksti Emilia Mikola/Yleishallinto
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Teksti Markku Markkula/Yleishallinto

oma kynälakipalsta

Kiinteistötoimitusmaksu peritään valtiolle, kun kiinteistötoi
mituksen tai kiinteistönmuodostamislain, 554/1995, mukaisen 
toimenpiteen on suorittanut Maanmittauslaitoksen palvelukses
sa oleva virkamies. 

Maksua koskeva laki, 558/1995, perustuu omakustannus
arvon mukaisesti määrättävään maksuun, jonka määräytymis
perusteena ovat toimituksesta tai toimenpiteistä aiheutuvat 
kokonaiskustannukset tai keskimääräiset kokonaiskustannukset. 
Maanmittauslaitoksen suoritteista perittävän maksun ei siten 
tarvitse täsmälleen vastata suoritteen tuottamiseen kuluvia 
todellisia kustannuksia. Vastaava periaate sisältyy myös 
yleisesti valtionhallinnon maksuja koskevaan maksuperustela
kiin, 150/1992. Esimerkiksi lohkomisista ja lainhuudatuksista 
määrättävät kiinteät maksut perustuvat näihin maksulakeihin.

Päätös kiinteistötoimituksen kiinteistötoimitusmaksusta 
ja sen osittelusta (jakamisesta) asianosaisten kesken tehdään 
toimituksessa. Osittelua koskevasta päätöksestä voidaan 
valittaa maaoikeuteen. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään 
lopullisesti ja peritään vasta sen jälkeen, kun toimitus, mukaan 
lukien kiinteistötoimitusmaksun osittelua koskeva päätös, on 
lainvoimainen. Kiinteistötoimitusmaksun määräämistä koske
vaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Kiinteistö
toimitusmaksusta on voimassa se, mitä verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa, 706/2007, säädetään. 
Laissa tarkoitettu perustevalitus tehdään hallintooikeuteen.

Vähintään 1 000 euron suuruinen valtiolle tuleva kiin
teistötoimitusmaksu on eräissä tilanteissa peritty kolmessa 
erässä valtioneuvoston kiinteistötoimitusmaksusta säätämän 
asetuksen, 1560/2001, mukaisesti. Kiinteistötoimitusmaksun 
maksamiseen on lisäksi voinut saada lykkäystä valtioneu
voston asetuksen mukaisesti. Näiltä osin Maanmittauslaitos 
on esittänyt kiinteistötoimitusmaksua koskevia säännöksiä 
tarkistettavaksi.

Kolmena eränä perimistä ja maksun lykkäystä koskevat 
säännökset sisältyivät jo kumottuun vuoden 1972 maan
mittausmaksusta annettuun lakiin ja sen nojalla annettuun 
asetukseen, jotka ovat ajalta ennen edellä mainittua valtion 
maksuperustelakia ja valtion maksuperusteasetusta, 211/1992. 
Tämän vuoksi 1.1.1997 voimaan tullut kiinteistötoimitusmaksus
ta annettu laki on jäänyt tarpeettoman yksityiskohtaiseksi. 

Mahdollisuus kiinteistötoimitusmaksun perimiseen kolmes
sa erässä ja mahdollisuus maksulykkäyksen myöntämiseen 

eivät vastaa sitä perimistapaa, jota 
valtiolle perittäviin maksuihin yleisen sääntelyn perusteella 
sovelletaan. Valtion maksuperusteasetuksen 5 §:ään sisältyy 
säännös maksusuunnitelman tekemisen mahdollisuudesta. 
Koska asiak kaalle sopivasta maksuaikataulusta ja useana eränä 
perimisestä sopiminen on siten mainitun säännöksen nojalla 
mahdollista, kiinteistötoimitusmaksun perinnässä voidaan 
siirtyä yleisessä valtion maksuperustelainsäädännössä säännel
tyyn menettelyyn. 

Nykyistä yksityiskohtaisesti säänneltyä kiinteistötoimi
tusmaksujärjestelmää on selkeytettävä ja yksinkertaistettava 
myös siitä syystä, että kiinteistötoimitusmaksujen laskutus on 
siirtymässä valtiokonsernissa uuteen keskitettyyn järjestelmään 
(Kieku). Sääntelyä yhtenäistämällä laskutuksen keskitetyt uudet 
järjestelmät saadaan toimiviksi. Valtionhallinnon laskutuksen 
yhdenmukainen sääntely on myös maksuja maksavien kansa
laisten ja muiden asiakkaiden etu.

Kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksulain 
1.3.2014 voimaan tulleiden muutosten, 73/2014 ja 74/2014, 
yhteydessä (ns. ”Tomutus”) kiinteistötoimitusten maksu
järjestelmää on jo yksinkertaistettu sekä kansalaisten että 
valtionhallinnon kannalta. Nyt ehdotetun uudistuksen jälkeen 
Maanmittauslaitoksen julkisoikeudellisten maksujen perinnässä 
noudatettaisiin valtion maksuperustelakia ja sen nojalla 
annettuja säädöksiä siltä osin kuin kiinteistötoimitusmaksu
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ei ole poikkeavia 
säännöksiä. 

Kirjoittaja on oikeudellisista asioista ja lainsäädännön kehittämisestä 

vastaava johtaja Keskushallinnossa.

Läs denna artikel på svenska: Lantmäteriverkets intranät: Foo
rumit > Työtilat > MML Lehtientoimitus > Viisari

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUN PERINTÄÄ KOSKEVIA 
SÄÄNNÖKSIÄ ESITETÄÄN MUUTETTAVAKSI
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1) Kuka olet?

Olen Taina Tornberg, 
61-vuotias ”paljasjal-
kainen kuusamolai-
nen” ja osa-aikaeläke-
läinen. Työskentelen 
Kuusamon palvelu-
pisteessä.

Harrastuksinani 
voin mainita käsityöt, 
lukemisen ja mum-
mun omat mussukat.

2) Mitä teet?

Ammattinimikkeeni 
on toimitusvalmistelija. Työtehtäväni vaihtuivat vuonna 2014 
ja nykyisin tehtävänäni on Pohjois-Suomen alueen perustoi-
mitusten vireillelaitto sekä vuosittain joidenkin viikkojen ajan 
valtakunnallisen hakemuspostin käsittely. 

3) Parasta työssäsi?

Selkeä työnkuva, selvät tavoitteet. On ollut myös mukava saada 
uusia työkavereita PEVIVI-tiimistä ja Lapin alueelta.

4) Miten tulit töihin  
Maanmittauslaitokselle?

Valmistuin ammattikoulun kartanpiirtäjälinjalta vuonna 1973. 
Maanmittaustoimistot perustetiin edellisenä vuonna ja muun 
muassa Kuusamo sai oman toimistonsa, johon pääsinkin töi-
hin, kun toimistoon tarvittiin lisää kartanpiirtäjiä.

Olen ollut täällä työssä vuodesta 1974 lähtien. Kovasti on 
ollut muutoksia niin työtehtävien kuin organisaatioitten osalta.

5) Mitä sinulle tulee mieleen sanasta 
kesä?

Valo, lämpö, kukat ja tietysti itikat. ★

Kirjoittaja on toimitusvalmistelija PETOPohKuusamopetossa.

Teksti Taina Tornberg/Tuotanto

5 FAKTAA

Mielenkiintoisia keskusteluja on luvassa, kun Suna, Arvo, Ro
man, Anna… ja monet muut ovat mukana 10 vuotta täyttävässä 
Porin SuomiAreena-tapahtumassa 14. – 17.7. 

SuomiAreena on yhteiskunnallinen kesätapahtuma, jonka 
järjestävät MTV ja Porin kaupunki. Pori Jazzin aikaan järjes-
tettävä tapahtuma keräsi viime vuonna kolmen päivän aikana 
33 000 kävijää. Maanmittauslaitos on mukana ensimmäistä 
kertaa.

Tapahtuman kansalaistorilla kerromme Maanmittauslai-
toksesta. Teemamme liittyy paikkaan ja paikannukseen. Vierai-
ta aktivoidaan aiheeseen liittyvällä tekemisellä. Torstaina Tori-
lavalla on asiantuntijahaastattelussa rekisteripäällikkö Taisto 
Toppinen.

Perjantaina 17.7. klo 14 – 15.15 olemme keskustelutilaisuu-
dessa Porin kaupungintalon pihalla. Aiheena on ”Kuka (saa) 
omistaa maata Suomessa?”

Maanmittauslaitoksen roolina on tuoda keskusteluun fakta-
tiedot lukuisista rekistereistämme ja koota joukko mielenkiin-
toisia keskustelijoita mukaan. Keskustelua vetää Roman Schatz 
ja keskustelijoina Arvo Kokkosen lisäksi muun muassa kansan-
edustaja Suna Kymäläinen ja Imatran apulaiskaupunginjohtaja 
Anna Helminen. Keskustelua voi seurata SuomiAreenan omalta 
tv-kanavalta sekä samanaikaisesti että jälkikäteen. ★

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija Viestinnässä. 

Teksti Anne Pakarinen/Yleishallinto

SUOMIAREENALLA 
14. – 17.7.
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ARVOMME ESITTELYSSÄ
• Erilaisina yhdessä 

*Rohkeus ja kyky uuden  
luomiseen

• Halu palvella
• Luotettava kumppani

ITSENSÄ 
HAASTAMINEN VAATII 

ROHKEUTTA

Teksti Anne Pakarinen/Yleishallinto

Tilannehan on mielenkiintoi-
nen. Olemme viranomainen, 
jonka toimet ovat vahvasti 
lainsäädännöllä säänneltyjä. Ei 

kuulosta siltä, että voisimme olla kama-
lan rohkea, mutta sitäkin ollaan oltu!” 
kertoo Antti aivan ensimmäisenä.

”Suuret uudistushankkeet vaativat 
aina rohkeutta. Ne sisältävät joskus suu-
riakin riskejä, mutta silti ne on määrä-
tietoisesti toteutettu”, selventää Antti 
edellistä.

Esimerkkinä hän mainitsee toimitus-
tuotannossa käytössä olevan JAKO-jär-
jestelmän kehittämisen ja käyttöönoton 
keväällä 1998. Se muutti perustavalla 
tavalla koko toimitustuotannon ja olisi 
epäonnistuessaan merkinnyt vakavia 
ja pitkäaikaisia taloudellisia ongelmia 
koko laitokselle.

Tietoisesti muita edellä
Toisenlaista rohkeutta vaati taas datan 
avaaminen vuonna 2012. Siinä suuris-
ta tietoa tuottavista virastoista Maan-
mittauslaitos näytti suuntaa avaamalla 

maastotietovarantonsa vapaaseen käyt-
töön.

”Tuleva kehitys markkinoiden ja 
datapolitiikan muuttumisesta oli jo 
ennakoitavissa. Kyse oli lähinnä siitä, 
milloin olisi oikea aika toimia ja kuinka 
maksimoisimme yhteiskunnalliset hyö-
dyt. Toisaalta kyllähän siinä haluttiin 
myös tietoisesti olla muita edellä. Esi-
merkkimme onkin vaikuttanut ja monet 
muut virastot ovat seuranneet perässä. 
Ei avointa dataa käytettäisi eikä sitä oli-
si niin paljon saatavilla, jos me emme 
olisi sitä silloin avanneet”, sanoo Antti.

Tuoreempia organisaatiotason roh-
keita tekoja ovat valtakunnalliseen or-
ganisaatiomalliin siirtyminen vuoden 
2014 alussa. Myös uuden tutkimusta ja 
palvelutuotantoa sisältävään, Maanmit-
tauslaitoksen syntyminen tämän vuoden 
alussa osoittaa kykyä uuden luomiseen. 

”Paikkatietokeskuksen ja Mitpan pi-
täisi kyllä vahvistaa entisestään uuden 
kokeiluun kannustavaa ilmapiiriä.”

”Uudistuksissamme on näkynyt vah-
vasti myös halu oppia uutta. Moniosaa-

Innovaatiojohtaja Antti Kososen mielestä ”rohkeus ja kyky 
uuden luomiseen” ovat samassa arvossa hyvä pari, sillä uutta ei 
luoda ilman rohkeutta. Jokainen voi olla rohkea opetellessaan 
jotain uutta tai kertoessaan ideasta muille. Nykymaailmassa 
innovaatioita ei tehdä yksin vaan ryhmässä, jossa yhdellä on idea 
ja toisella kyky toteuttaa se.

”
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minen on ollut pitkään keskeinen hen-
kilöstön kehittämistavoite. Meillä on 
lisäksi paljon kehittämisorientoitunut-
ta väkeä. Uu sien 
toimintatapojen 
ja menetelmien 
käyttöönotto vaatii 
rohkeut ta kaikilta, 
sillä totuttujen työtapojen muuttaminen 
ei aina ole helppoa.”

Rohkeutta kolmella tasolla
Antti ryhmittelee rohkeita tekoja orga-
nisaation eri tasoille.

”Henkilökohtaisella tasolla rohkeus 
on esimerkiksi poikkeamista vanhoista 
rutiineista, ryhtymistä johonkin epämu-
kavalta tuntuvaan. Että ottaa rohkeasti 
uusia työtapoja käyttöön. Yksilötasolla 
se on itsensä haastamista. Rohkeutta on 
myös kertoa epäonnistumisista.”

”Esimiestasolla se voi olla vaikka 
oman prosessin näkökulmasta periksi 
antamista jonkin toisen prosessin hy-
väksi. Täytyy miettiä, mitä asiakas oi-
keasti tarvitsee. Ja pitää miettiä myös 

niitä asioita, joista voidaan luopua. 
Organisaatiotasolla jo aiemmin mai-

nitut uudistukset ovat hyviä esimerkke-
jä rohkeudesta. Se 
että uskalletaan 
tehdä uusia asioi-
ta, joiden loppu-
tuloksesta ei voi 

olla aivan varma. 
”Tuotantopuolella vaaditaan roh-

keutta hakea kulttuurien törmäyttä-
mistä ja ymmärrystä tutkimuksesta. 
Tutkimuspuolella puolestaan uuden 
oppimista siinä, mitä arkinen tuotanto 
oikeastaan on. Lyhyesti sanottuna eri 
toimintakulttuureihin tutustumista.”

Innovaatiojohtajan työ
Haastatteluaikaa ehdottaakseni yritin 
löytää Antin kalenterista sopivaa tyhjää 
rakoa. Kalenterissa näkyy säännöllisesti 
strategiatiimin kokoukset ja päivittäi-
set tapaamiset talon ulkopuolella. An-
netaanpa Antin hieman kertoa omasta 
työstään.

”Innovaatiojohtajan työtä on löytää 

KOKO AJAN ON OLTAVA 
HEREILLÄ SIITÄ,  

MITÄ YMPÄRILLÄ TAPAHTUU.
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Tarina arvoista ja strategiasta jatkuu 
Viisareissa läpi vuoden 2015.

keinoja toimia tehokkaammin. Innovaa-
tio voi olla tuote, teknologia, palvelu tai 
systeemi ja ne syntyvät meillä Maan-
mittauslaitoksessa arkityössä kussakin 
prosessissa.”

”Minä seuraan, mitä Maanmittaus-
laitoksen ympäristössä tapahtuu. Sieltä 
poimin niitä asioita, joihin me voimme 
osallistua ja samalla tehostaen omaa 
toimintaamme tai lisäten yhteiskunnal-
lista vaikuttavuuttamme. Toteutamme 
sen sitten omalla kehittämistoiminta-
mallillamme.”

Kerro esimerkki!
”Mahdollinen asunto-osakerekisterin 
perustaminen synnyttäisi asunto-osak-
keiden rekisteröinnille kiinteistöjen 
rekisteröintiä vastaavan prosessin. Yh-
teiskunnalliset hyödyt voivat olla huo-
mattavia, jos näis-
sä toiminnoissa 
löydetään syner-
giaa lainsäädäntöä 
ja prosesseja yhte-
näistämällä. Tai vaikkapa pohdinnat Ve-
rohallinnon kanssa siitä, millä lakimuu-
toksilla meidän rekisterit palvelisivat 
kiinteistöverotusta paremmin”, heittää 
Antti esimerkeiksi.

Innovaatiojohtaja näkee työssään 
erilaisia mahdollisuuksia, joihin Maan-
mittauslaitos voi tarttua. Koko ajan 
on oltava hereillä. On hyvissä ajoin 
muodostettava mielipide tuleviin asia-
kokonaisuuksiin ja oltava mieluummin 
muutama askel edellä. Sillä turvaamme, 
että olemme mukana luomassa omaa 
tulevaisuuttamme yhteiskuntaa hyö-
dyttäen.

Entä lopuksi, mitä rohkeaa ja inno-
vatiivista me teemme juuri tällä hetkel-
lä?

”Olemme hyvin rohkeasti lähteneet 
kehittämään avoimella lähdekoodilla 
palvelualustaa, joka tarjoaa julkishallin-
nolle helppokäyttöisiä työkaluja paik-
katietojen hyödyntämiseen. Näin kuka 
tahansa viranomainen pääsee hyödyn-
tämään paikkatietoa investoimatta val-
tavia summia omiin ohjelmistoihin. Täl-
lainen ajattelutapa on ollut aivan uuden 
toimintakulttuurin luomista julkisessa 
hallinnossa.”

Lopuksi Antti täsmentää vielä, ettei 
nykymaailmassa kukaan keksi yksin, 
vaan töitä tehdään ryhmissä. Se tar-
koittaa, että idea on uskallettava jakaa 
muiden kanssa, sillä ideat jalostuvat 
jaettaessa ja lopullinen keksintö on 

yhteistyön tulos.
Saman asian nosti 

esille myös Maanmit-
tauspäivien keynote-
luennossaan pääjohtaja 

Arvo Kokkonen toteamalla: jollakin on 
idea, mutta ne on toiset, jotka sitten ryh-
tyvät toimeen ja osaavat sen toteuttaa. ★

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija Viestinnässä.

UUDISTUKSISSAMME NÄKYY 

HALU OPPIA UUTTA.
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Teksti RiittaLiisa Niittymaa/Yleishallinto

TYÖSUHDEKEKSINTÖJÄ KOSKEVA 
OHJE PÄIVITETTY

Työsuhdekeksintöjä, hyödyllisyysmalleja ja patentteja koskevat ohjeet on päivitetty 1.1.2015. 
Päivityksessä otettiin huomioon Maanmittauslaitoksen uusi rooli tutkimuslaitoksena. 

Tammikuun alussa päivitetyssä 
työsuhdekeksintöjä, hyödylli-
syysmalleja ja patentteja kos-
kevassa ohjeessa selvitetään 

ja luodaan yhtenäinen toimintamalli 
työsuhdekeksintöjä koskeviin tilantei-
siin. Ohje määrittelee toimintatavat ja 
vastuut sellaisen työsuhdekeksinnön 
hallintaan ja suojaamiseen, joka syntyy 
Maanmit tauslaitoksessa tai on Maan-
mittauslaitoksen hallussa. Ohjeen tar-
koituksena on kannustaa työntekijöitä 
tekemään keksintöjä sekä ilmoittamaan 
niistä työnantajalle, jotta työn tuloksia 
voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

Työsuhdekeksintölaki 
Työsuhdekeksintölain tausta ja tarkoi-
tus on ratkaista työoikeuden ja immate-
riaalioikeuden ristiriita siitä kummalle 
– työnantajalle vai työntekijälle – kuu-
luvat oikeudet ”työn hedelmiin”. Työ-
oikeuden yleisten oppien mukaan työn 
tulos kuuluu työnantajalle ja immate-
riaalioikeuden yleisten oppien mukaan 
oikeudet keksintöön kuuluvat keksijälle. 

Työsuhdekeksintölakia sovelletaan 
työ- ja virkasuhteiseen henkilöstöön ja 
sitä sovelletaan silloin, kun työ- ja virka-
suhteessa oleva työntekijä tekee työnan-
tajan toimialaan liittyvän patentoitavan 
keksinnön. Työsuhdekeksintö on työ- tai 
virkasuhteen aikana Suomessa tehty 
keksintö. 

Työsuhdekeksintölain soveltuminen 
määräytyy kolmen kriteerin mukaan, 
joita ovat työsuhde-, patentoitavuus- ja 
toimialakriteerit. Keksinnön luonteesta 
riippuen työantajan saamien oikeuksien 
laajuus vaihtelee: mitä läheisemmin 

keksintö liittyy työ- tai virkasuhteeseen 
ja työtehtäviin, sitä laajemmat oikeudet 
työnantaja saa. 

Keksinnöt voidaan jakaa A-, B-, C-, 
ja D-keksintöihin. A-keksinnön ollessa 
kyseessä työnantajalla on oikeus ottaa 
kaikki oikeudet keksintöön, mutta C-
keksinnön kohdalla vain etuoikeus neu-
votella keksinnön oikeuksista.

Työntekijällä on velvollisuus tehdä 
kirjallinen keksintöilmoitus työantajal-
le, jos hän uskoo tehneensä työsuhtee-
seen liittyvän keksinnön. Työnantajan 
on puolestaan ilmoitettava neljän kuu-
kauden kuluessa ilmoituksen vastaanot-
tamisesta oikeuksien tai tietyn oikeuden 

ottamisesta keksintöön. Tämän jälkeen 
työnantaja päättää muun muassa kek-
sinnön suojauksesta, salassapidosta tai 
tehokkaasta julkaisemisesta.

Keksinnön suojaaminen patentilla
Patentoinnin edellytyksenä on absoluut-
tisesti uusi keksintö, joka on keksinnöl-
linen, teollisesti käyttökelpoinen, mo-
nistettava ja jolla on tekninen luonne.

Patentin hakijana ovat keksijät ja/tai 
työantaja, jolle oikeudet ovat siirtyneet. 
Keksijällä on aina oikeus tulla mainituk-
si keksijänä.

Mikäli Maanmittauslaitos on päättä-
nyt ottaa edes osan keksinnön oikeuksis-
ta, se vastaa patentoinnin aiheuttamista 
kustannuksista. Keksijät avustavat työn-
antajaa patenttihakemuksen laadinnassa.

Näin patenttihakemus etenee
Työsuhdekeksintöön perustuvien oi-
keuksien ottamisesta ja hyödyntämises-
tä sekä patenttihakemuksen tekemisestä 
päättää pääjohtaja sen johtajan esitte-
lystä, jonka vastuulle keksintö kuuluu.  

Patentin hakemisesta ja siihen liit-
tyvistä toimenpiteistä vastaavat asian-
omaisen Keskushallinnon alaisen yk-
sikön johtaja ja keksijä tai keksijät. 
Oikeudellisten asioiden johtamisesta 
vastaava Keskushallinnon johtaja tai  
Oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö 
ratkaisee esittelystä Maanmittauslai-
tokselle patentinhaltijana kuuluvat asi-
at.

Työntekijällä on oikeus saada työ-
suhdekeksintölain mukaan kohtuulli-
nen korvaus keksinnöstään. Pääjohtaja 
on tehnyt päätöksen kohtuullisista kor-
vauksista. Hän voi myös käyttää kor-
vausasiassa tapauskohtaista harkinta-
valtaa. Ohjetta ja pääjohtajan päätöstä 
sovelletaan 1.1.2015 jälkeen tehtyihin 
keksintöilmoituksiin. ★

Kirjoittaja on johtava hallintolakimies 

Oikeuspalveluissa.   

Vuoden 2015 alusta voimaan tul-
lut Työsuhdekeksintöjä koskeva 
ohje ja sen liitteenä olevat kek-
sintöilmoituslomake ja pääjohta-
jan päätös keksijöiden palkitse-
misesta on saatavilla suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi intrasta: 
Palvelut ja ohjeet > Oikeuspalve-
lut ja viestintä > Oikeuspalvelut > 
Työjärjestys ja erillismääräykset.

TYÖSUHDEKEKSINTÖ ON TYÖ- 
TAI VIRKASUHTEEN AIKANA 

SUOMESSA TEHTY KEKSINTÖ. 
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Maanmittauslaitos käyn-
nisti keväällä MML ter-
veys 2015 – mittarit kun-
nossa? -ohjelman, jonka 

tavoitteena on innostaa koko henkilös-
töä huolehtimaan omasta terveydestään 
ja hyvinvoinnistaan.

Ohjelma on tarkoituksella varustet-
tu kysymysmerkillä. Ajatuksena on, että 
jokainen meistä on itse paras henkilö 
arvioi maan omaa hyvinvointiaan ja ter-
veyttään, kuten myös päättämään mil-
laisiin toimiin on valmis sitoutumaan 
oman terveytensä ja hyvinvointinsa 
edistämiseksi.

Ohjelma antaa tietoa – ja toivotta-
vasti myös innostusta – viedä saatua tie-
toa osaksi omaa elämää siltä osin, kuin 
kukin kokee sen tarpeelliseksi ja mah-
dolliseksi. Tietoa jaetaan teemoittain. 

Huhtikuun teemana ”Unen 
vaikutus ihmisen hyvinvointiin, 
muistiin ja työssä jaksamiseen”
Vuoden 2015 MML Terveys -teemat 
painottuvat aivoihin, rentoutumiseen ja 
fyysisen kunnon merkitykseen. Aiheet 
on saatu syksyn 2014 työtyytyväisyys-
tutkimuksesta. Sen mukaan henkilöstö 
kokee oman hyvinvointinsa ja työssä 
jaksamisensa kannalta tarpeelliseksi 

nostaa esille ”unen ja rentoutumisen 
sekä fyysisen kunnon merkityksen ja 
näiden yhteyden aivojen hyvinvointiin 
ja jaksamiseen.”

Huhtikuussa pidettiin kaksi saman 
sisältöistä luentoa unen vaikutuksesta 
ihmisen hyvinvointiin, muistiin ja työs-
sä jaksamiseen. Luennoitsijana toimi 
unitutkija, dosentti Tarja Stenberg Hel-
singin yliopiston ”Uni-tiimistä” (Sleep-
Team).

Mitä uni on ja miksi se on niin 
tärkeää?
Unitutkija Stenberg on itse hyvä nukku-
ja, hän voi nukkua missä ja milloin vain 
ja kuinka pitkään tahansa. Sama ei vali-
tettavasti onnistu meiltä kaikilta. Siksi 
on tarpeen miettiä, mitä uni on, miksi 
se on niin tärkeää ja miten elimistöm-
me unta säätelee. Unettomuuden syiden 
tiedostaminen voi auttaa, kun uni ”kar-
kaa” ja on aika miettiä, kuinka unen saisi 
takaisin. 

Toisin kuin usein luullaan, uni ei 
Stenbergin mukaan ole passiivinen tila, 
vaan aivoissa tapahtuu paljonkin unen 
aikana. 

Unen tärkeydestä kertoo se, että 
kaikki eliöt nukkuvat tai niillä on lepo-/
aktiivisuusrytmi. Unen tärkeyttä kuvaa 
myös se, että joka kerta antautuessam-

me uneen olemme vaaratilanteessa, 
sillä nukkuessamme olemme täysin 
puolustuskyvyttömiä ja alttiita mahdol-
lisille hyökkäyksille tai uhkille. Tämän 
riskin kaikki eliöt maan päällä kuitenkin 
ovat valmiita ottamaan. Jos ihminen ei 
saa nukkua, se kuolee.

Unen vaikutus terveyteen ja 
hyvinvointiin
Stenberg käsitteli luennollaan aiheita, 
joista meillä kaikilla on ainakin jonkin 
verran tietoa jo ennestään. Luennolla 
kerrottiin, kuinka paljon ihminen tar-
vitsee unta, miten unen tarve vaihtelee 
eri ikäkausina ja mitä yksilöllisiä eroa-
vuuksia vuorokausirytmissä ja sen vai-
kutuksista energiatasoon ja virkeyteen 
on olemassa.

Kiinnostavimpia aiheita olivat unen 
vaikutukset keskushermostoon ja sitä 
kautta esimerkiksi oppimiseen. Väsynyt 
ihminen ei jaksa oppia, vaikka kuinka 
yrittäisi ja päättäisi. Unella on myös 
vaikutusta fyysiseen terveyteen; soke-
riarvoihin ja kolesteroliin. Siten unet-
tomuus ei ole pelkästään psyykkiseen 
hyvinvointiin vaikuttava asia, sillä unet-
tomuus tai liian vähäinen uni pitkään 
jatkuessaan altistaa myös diabetekselle 
ja verisuonisairauksille. 

Uni tukee immuunijärjestelmääm-

Teksti Ulla Lanu/Yleishallinto

MML Terveys 2015  
– mittarit kunnossa?
Mittareita, mittareita – eikö niitä ole jo tarpeeksi tässä laitoksessa ja mitä nyt taas mitataan? 
Tulosmittareita, maanmittareita vai minuako… ja onko näillä joku yhteys keskenään? Yhteys 
löytyy, sillä erilaiset mittarit kertovat terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta mittareilla myös 
vaikutetaan.
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me. Muun muassa flunssan aiheuttama 
väsymys kertoo siitä, että elimistö tar-
vitsee lepoa voidakseen taistella tuleh-
dusta vastaan. Jos emme tätä elimistön 
lähettämää viestiä kuuntele, ei immuu-
nijärjestelmä välttämättä jaksa taistella 
tulehduksia vastaan ja sairaus pitkittyy 
tai pahenee.

”Sininen valo” eli miksi ei 
kannata tehdä töitä tietokoneella 
iltamyöhäiselle tai katsoa 
televisiota juuri ennen sänkyyn 
menoa?

Tällaisena joustavan työajan aikana on 
helppo paneutua työpostiin vielä ennen 
nukkumaanmenoa tai ryhtyä tekemään 
töitä iltasella, jotta seuraava päivä sujui-
si hyvin. Tai sitten lysähdämme TV:n ää-
relle väsyneenä. Lopulta raahaudumme 
sänkyyn – jossa uni ei tulekaan. Miksi 
uni katoaa, vaikka tunnemme itsemme 
rättiväsyneeksi?

Tähän saimme Stenbergiltä selityk-
sen nimellä ”sininen valo”. Sinistä valoa 
on tietokoneissa ja televisiossa ja sillä 
on vahva vaikutus uni- ja valvejärjestel-
mään. Toisin sanoen sininen valo pitää 
valvejärjestelmää yllä. 

Ihmisen aivokuoressa on niin sa-
nottu aistitiedon portti, jota kutsutaan 
nimellä talamus. Tämä portti sulkeutuu 
unessa, mutta valitettavasti juuri sini-
nen valo heikentää portin sulkeutumis-
ta. Koska portti ei sulkeudu aivokuores-
sa, myöskään uni ei voi tulla. Kyseessä 
on aivojen fysiologinen järjestelmä, joka 
säätelee unta. 

Tämä herätti monet meistä luennol-
la olleista ymmärtämään, miksi myöhäi-
nen tietokoneella työskentely tai TV:n 
katselu ei olekaan hyvä juttu.

Miten unen puute vaikuttaa?
Unen puute, esimerkiksi vuorokauden 
valvominen, vaikuttaa suorituskykyyn 
samoin kuin yhden promillen humalati-
la. Unen puute ennustaa myös käyttäy-
tymistä, jolla on negatiivisia vaikutuksia 
terveyteen. Näitä ovat kofeiinin runsas 

käyttö sekä alkoholin ja tupakoinnin 
lisääntyminen. Myös esimerkiksi roko-
tusvaste on heikompi valvoneilla.

Mistä apu unirytmin 
palauttamiseen?
Stenbergin mukaan unen kannalta tär-
keää on säännöllinen vuorokausirytmi 
– myös viikonloppuna – koko perheelle. 
Lisäksi tietokoneen käyttöajoista tuli-
si sopia perheen kesken – käytön tulisi 
päättyä viimeistään tunti ennen nukku-
maanmenoa. 

Työn tauotus työpäivän aikana edes-
auttaa elimistön tasapainoa ja sitä kaut-
ta unta. Hyvä on myös, jos työtä ei joudu 
keskeyttämään koko ajan. On myös tär-
keää huolehtia liikunnasta, ravinnosta 
ja mukavasta unihygieniasta, kuten hy-
västä sängystä, puhtaista vuodevaat-
teista ja raikkaasta ilmasta.

Univelka poistu vain nukkumal-
la. Jos sinulla on univelkaa, nuku. ★

Kirjoittaja on johtava asiantuntija 

Henkilöstöjohtamisen tuessa.

Stenbergin koko luentomateriaali on 

nähtävillä OsaaMaanalustalla.

Nostamme myös jatkossa esille hen-
kilöstön tärkeiksi kokemia terveystee-
moja. Tavoitteena on innostaa henki-
löstöä kiinnittämään huomiota omaan 
terveyteen ja hyvinvointiin ja sitä kaut-
ta tukea työkykyä ja toimintakykyä 
laajemminkin. Vastaathan työtyytyväi-
syyskyselyyn syksyllä, näin 
voit vaikuttaa ensi 
vuoden teemoihin.

MML terveys -teema toukokuus-
sa: Raitis ilma ja aivot. Liikunta, 
uni ja rentoutuminen. Lisätietoja 
intrasta: Palvelut ja ohjeet > Työ-
hyvinvointi > MML terveys 2015 - 
Mittarit kunnossa?
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Teksti Suvi Staudinger/Yleishallinto

Kolmiulotteinen  
kiinteistönmuodostus etenee

Kuvassa esimerkki kiinteistöstä, jossa 3D-kiinteistönmuodostuksella voitaisiin muodostaa nykyistä paremmin todellisuutta vastaa va 
kiinteistö. Kun kohteet rekisteröitäisiin sellaisina kuin ne fyysisestikin ovat, olisi kokonaisuutta helpompi hallita.
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T
ähän asti kiinteistön omis-
taja on Suomessa aina omis-
tanut maata, mutta niin ei 
välttämättä ole enää jatkos-
sa. Perinteiset kiinteistöt 

eli peruskiinteistöt on määritelty kak-
siulotteisesti: pituus kertaa leveys. Kol-
miulotteisiin (three-dimensional, 3D) 
kiinteistöihin tulisi mukaan myös kor-
keusulottuvuus.

3D-kiinteistö voi pitää sisällään 
vaikkapa parkkiluolan maan alla eli pe-
ruskiinteistön alapuolisen kiinteistön 
tai asuintalon kauppakeskuksen katolla 
eli peruskiin-
teistön ylä-
puolisen kiin-
teistön. Kaikki 
3D-kiinteistöt 
lohotaan pe-
ruskiinteistöistä. 

Maanmittauslaitoksen maa- ja met-
sätalousministeriölle tekemän selvityk-
sen mukaan eniten kolmiulotteisista 
kiinteistöistä hyötyisivät rakennuttajat, 
kiinteistöjen omistajat ja hankkeiden ra-
hoittajat. Kun kohteet rekisteröitäisiin 
sellaisina kuin ne fyysisestikin ovat, oli-
si kokonaisuutta helpompi hallita eikä 
monimutkaisia hallinnanjakosopimuk-
sia välttämättä tarvittaisi.

Asemakaava kaiken pohjana
Tavallisiin maanomistajiin tai kerros-
taloasujiin 3D-kiinteistöjä koskevalla 

lainsäädännön muutoksella ei olisi vai-
kutusta, sillä perinteiset kiinteistöt tuli-
sivat olemaan pääsääntö jatkossakin. 

Asemakaava määrittelisi, voiko kol-
miulotteisia kiinteistöjä muodostaa. 
Asemakaava ei kuitenkaan velvoittaisi 
perustamaan 3D-kiinteistöjä, jotka säi-
lyvät erityistapauksina.

”Asemakaavassa voitaisiin määritel-
lä erilaisia päällekkäisiä pääkäyttötar-
koituksia joko metrimääräisinä lukuina 
tai kerroslukuina”, visioi apulaiskau-
pungingeodeetti Annamari Räty Espoon 
kaupungilta. Räty on aktiivisesti muka-

na käyttöönottoprojektissa.
Kolmiulotteinen kiinteis-

tönmuodostus edellyttäisi 
3D-kiinteistöt mahdollis-
tavan asemakaavan lisäksi  
niin sanotun sitovan tont-

tijaon, joka osoittaa, miten tontit pitää 
lohkoa ja mille alueelle tontin rakennus-
lupa myönnetään. 

Kunnat mukaan alusta asti
Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuk-
sen käyttöönottoprojektia Maanmit-
tauslaitoksessa vetävä Paavo Häikiö sa-
noo, että nyt on aika tarjota tarvittavat 
tiedot hankkeesta kaikille kiinteistöre-
kisteritietoja hyödyntäville tahoille.

”Olemme juuri aloittaneet keskuste-
luja kuntien kiinteistönmuodostamises-
sa käyttämien sovellusten ohjelmisto-
toimittajien kanssa, jotta kunnat saavat 

tietojärjestelmiinsä tarvittavat muutok-
set ajoissa”, Häikiö kertoo. 

Käyttöönottoprojektin sidosryhmä-
lista on pitkä. ”Yksi esimerkki viestinnän 
kohteista ovat kuntien rakennusvalvon-
tayksiköt, joiden tulee tietää, halutaanko 
kohteesta 3D-kiinteistö”, Annamari Räty 
toteaa.

”Lisäksi esimerkiksi paloturvalli-
suusmääräykset ovat kiinteistöjen ra-
jalla erilaiset kuin kiinteistöjen sisällä. 
Nyt pitäisi ratkaista, muutetaanko mää-
räyksiä ja miten, kun kiinteistöraja kul-
keekin rakennuksen sisällä.”

Yksityiskohtaisissa kysymyksissä ja 
eri sidosryhmien kanssa selvitettävissä 
asioissa työtä riittää helposti ensi vuo-
teen ja vielä sen jälkeenkin.

Maanmittauslaitoksen prosessit 
ennallaan
Vähintään yhtä tärkeää on selvittää ja 
tehdä Maanmittauslaitoksessa tarvitta-
vat muutokset todennäköisesti toteutu-
vassa uudistuksessa. 

”Yleisellä tasolla 3D-kiinteistöjä 
käsitellään Maanmittauslaitoksessa 
samoilla prosesseilla kuin nykyisiä-
kin kiinteistöjä”, Häikiö sanoo. Lisäksi 
kiinteistötunnuksen rakenne säilyy en-
nallaan ja  peruskiinteistön omistaja voi 
luovuttaa 3D-määräalan. ★ 

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija 

Viestinnässä.

Lainsäädäntöön muutoksia odottaessaan Maanmittauslaitos valmistautuu 
kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen käyttöönottoon vuonna 2017. Uudistuksen 
seurauksena Maanmittauslaitoksen lisäksi lukuisat muut tahot joutuvat tekemään 
muutoksia järjestelmiinsä ja toimintatapoihinsa.

ALUEEN ASEMAKAAVA 
RATKAISEE, VOIKO 
KOLMIULOTTEISIA 

KIINTEISTÖJÄ MUODOSTAA.
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Kesäsuunnitelmia
Viisari lähestyi lukijaamme Niinaa Alajärvellä kysellen kesäsuunnitelmista. Niina puolestaan sai ehdottaa seuraavaa kirjoittajaa ja niin edelleen.  
Tällaisia tarinoita saimme:

KIRPPUTORIHAASTE MUKANA  
MATKAILUSSA
Kesällä töiden jälkeen on mukava pulahtaa uimaan viileään ja kirkasve-
tiseen Alajärven Valkealampeen. Pyöräilykauden olen aloittanut huhti-
kuussa. Kilometritavoitetta ei ole, tarkoituksena on ehtiä ulkoiluttamaan 
yli 40 vuotta vanhaa mummomallista Tunturiani muutaman kerran vii-
kossa.

Lomalla kierrän Suomea, lukkoon on lyöty reissut Vaalaan, Kuopioon 
ja Kemiönsaareen. Haaveissani on myös matka Gotlantiin, mutta katso-
taan, maltanko laisinkaan poistua kauniista kesä-Suomesta.

Kirpputoreja olen kiertänyt pitempään, mutta viime vuonna lisäsin 
tähän harrastukseen lisähaastetta: tavoitteenani on käydä ajan saatossa manner-Suomen jokai-
sessa kunnassa ainakin yhdellä kirpputorilla. Vaikka kuntia on jäljellä 290, en anna sen masen-
taa. Tässä harrastuksessa tulee tutustuttua kuntiin ihan uudenlaisesta näkökulmasta.

Niina Haapamäki, Alajärvi

Seuraavaksi kirjoittajaksi Niina ehdotti Dan Stenstrandia Lapinjärveltä, koska hän halusi jonkun 
entisen tikeläisen kirjoittavan. 

SOMMARPLANER
I sommar har jag tänkt tillbringa lite mera tid 
med familjen vid sommarstugorna. Ena som-
marstugans bastu borde förnyas och där kan 
det bli aktuellt redan i sommar att göra grun-
den för en ny bastu. 

Barnen har bestämt att vi i sommar skall 
fara till Duudson Parken i Seinäjoki. Resten av 
sommaren kommer säkert att gå till allt smått 
pysslande hemmaknutarna och på jordbruket. 
Om det blir en het sommar kommer vi säkert gå o simma varje dag 
till byns simställe. 

Med vänliga sommarhälsningar, 
Dan Stenstrand, Lappträsk

Dan heitti pallon Mikko Suomiselle Turkuun. Mikko halusi tarkistaa 
onko varmasti hänestä kyse, sillä Maanmittauslaitoksessa on myös 
toinen Mikko Suominen. Kyllä oli, se toinen sattuu nimittäin olemaan 
Danin työkaveri Lapinjärvellä.

Tekstin koostanut Anne Pakarinen/Yleishallinto 

Kuvat kirjoittajien kotialbumeista, kartta  ©Maanmittauslaitos 2015
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Kesäsuunnitelmia
Viisari lähestyi lukijaamme Niinaa Alajärvellä kysellen kesäsuunnitelmista. Niina puolestaan sai ehdottaa seuraavaa kirjoittajaa ja niin edelleen.  
Tällaisia tarinoita saimme:

KESÄ”SUUNNITELMIA”
Tänä kesänä käydään enemmän kalastamassa. Tänä kesänä retkeillään 
enemmän. Tänä kesänä vähän matkustellaankin. Tänä kesänä rullaluistelen 
ja kuntoilen muutenkin. Tänä kesänä lintuharrastuskaan ei hyydy kevään 
sesongin jälkeen. Tänä kesänä käydään tapaamassa sukulaisiakin. Tänä ke-
sänä luovun pitkistä kalsareista ennen juhannusta.

Siinä muutamia meikäläisen jokakeväisiä kesäsuunnitelmia. Jos vanhat 
merkit pitävät paikkansa, ja miksi eivät pitäisi, noista suunnitelmista ei 
taida taaskaan yksikään toteutua ja kesä mennee jo totutusti pitkälti golfin 
ja juniorijalkapallon parissa. Ehdottoman hyviä ja rakkaita harrastuksia ja 
mukavia kesänviettotapoja molemmat! 

Jos jonkun noista muista suunnitelmista soisi toteutuvan, niin tuon kalsarijutun! Jää nähtä-
väksi. ?

Mikko Suominen, Turku

”Ehdotan seuraavaksi kirjoittajaksi randomisti Joensuusta kirjaamissihteeri Mira Turusta. Joen-
suu ja kirjaamiset kun ovat melko vieraita itselleni”, kirjoitti Mikko.

SUUNTANA TALLINNA
Kesällä tulee oltua aika lailla töissä. Lomapäiviä ei ole ko-
vin montaa kertynyt. Olen tästä huolimatta kesälle suun-
nitellut kaupunkilomaa Helsinkiin ja Tallinnaan. Tallinnas-
sa olen käynyt vain kerran elämässäni, joten nyt ajateltiin 
lähteä koko perheen kanssa. Uskon, että poikani on ihan 
innoissaan tulevasta ensimmäisestä laivamatkastaan. 

Tarkoitus olisi käydä sekä Tallinnan että Helsingin 
eläintarhassa ja jossain sisäleikkipuistossa. Toivon kovas-
ti, että reissulla olisi lämmin ja kaunis kesäsää. Olisihan se 
toki hienoa sekin, että koko kesä olisin lämmin ja lähes sateeton. 

Kesässä parasta on valon määrä, kaunis luonto, lämpimät ilmat, järvessä 
uiminen sekä grillaaminen ystävien kanssa. Jo näiden takia kesää odottaa joka 
talven jälkeen malttamattomasti…

Mira Turunen, Joensuu
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Teksti Anne Pakarinen/Yleishallinto

NUORET ON NIIN NÄPPÄRIÄ
Kesätyöntekijät ovat tulleet jo aikapäiviä sitten ja perehdytys on hyvässä vauhdissa. Hyvin 
perehdytetty työntekijä oppii ja vakituiset voivat lomailla rauhassa. Mutta tiesitkö, että jokainen 
meistä on perehdyttäjä, tahtoi sitä tai ei?

harjoittelija loma
perehdyttäjä ymmärrys

MITÄ HYÖTYÄ?
Hyvin suunnitellun perehdyttämisen ja 
työnopastuksen hyödyt:
• onnistunut perehdytys luo myöntei-

sen kuvan Maanmittauslaitoksesta
• hyvä kesätyökokemus lisää nuorten 

halua jatkaa samalla alalla ja saman 
työnantajan palveluksessa

• myönteinen asennoituminen työhön 
ja työyhteisöön sekä työhön sitoutu-
minen lisääntyvät

• työtehtävät opitaan nopeammin ja 
tehokkaammin

• tunnetaan oikeat ja turvalliset työta-
vat, tiedostetaan työhön liittyvät ris-
kit ja osataan varautua niihin

• tapaturmat, vahingot ja virheet vä-
henevät

• henkinen kuormitus vähenee ja työn 
hallinnan tunne kasvaa, kun työtehtä-
vät ja työympäristö ovat tuttuja

• vakituiset työntekijät pystyvät irtaan-
tumaan lomallaan työasioista näh-
dessään niiden sujuvan heidän poissa 
ollessaankin.

Vaikka uusien työntekijöiden 
ja kesäharjoittelijoiden pereh-
dyttämisen hoitaa suurim-
maksi osaksi tehtävään ni-

metty perehdyttäjä, huomaamme kaikki 
olevamme perehdyttäjiä, kun luem me 
ensimmäisen lauseen laitoksen pereh-
dytyksen määritelmästä:

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia 
toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä 
oppii tuntemaan työpaikkansa ja sen ta
vat, työpaikan ihmiset sekä työnsä ja sii
hen liittyvät odotukset. 

Jokainen työntekijä perehdyttää siis 
jo pelkällä omalla olemuksellaan ja ta-
voillaan olla ja tehdä työtä.

Siihen sisältyy työkokonaisuuden hah
mottaminen, työn edellyttämät tiedot ja 
osaaminen, työvälineiden tunteminen ja 
oikeat käyttötavat sekä ymmärrys työhön 
liittyvistä terveys tai turvallisuusvaa
roista ja turvallisista työtavoista. Pereh
dyttäminen koostuu yleisestä työpaikan 
perehdyttämisestä sekä varsinaisen työn 
tekemisen opastuksesta.

Kesäkokemukset otetaan 
hyötykäyttöön
Maanmittauslaitokseen on palkattu tänä 
kesänä noin 120 harjoittelijaa. Suurin 
osa heistä työskentelee Tuotannossa ja 

paljon myös maastotöissä. Toimitustuo-
tannon hyvä puoli harjoittelijalle onkin 
juuri se, että siinä pääsee tarkkailemaan 
monen eri tekijän työskentelyä. Harjoit-
telija pystyy poimimaan sieltä itselle 
sopivimmat tavat tehdä töitä tai toimia 
asianosaisten kanssa. 

Joskus asiakokonaisuuden hahmotta-
minen ei tapahdu aivan hetkessä, jolloin 
työskentely eri ihmisten kanssa voi olla 
hyödyllistä, sillä toinen osaa selittää jon-
kun kohdan kuulijalle ymmärrettäväm-
min kuin toinen.

Harjoittelun loppupuolella käydään 
vielä läpi kesän kokemukset ja otetaan 
palaute hyötykäyttöön. Nuorilla on 

usein tekniset asiat hyvin hallussa ja 
heiltä kannattaakin ammentaa oppia ja 
uusia ajatuksia eri sovellusten käyttöön. 

Harjoittelijoiden osaaminen on myös 
huomattu. Nuoret ovat laitteiden kans-
sa niin näppäriä, kertoi eräs työntekijä. 
Erään työntekijän harrastuskin on alka-
nut harjoittelijoiden innoittamana: Kaksi 
harjoittelijaa oli kuulemma koko kesän 
puhunut suunnistuksesta, joten syksyllä 
insinööri oli sitten itsekin lähtenyt ilta-
rasteille ja ”sille tielle jäänyt”. ★

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija Viestinnässä.
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M
inulle tulee välillä 
päähänpinttymiä. 
Viime aikoina olen 
pohtinut sitä, kuka 
tarvitsee maanmit-

taustoimitusten asiakirjoja; niitä perin-
teisiä paksuja paperinippuja tai sähköi-
siä pdf-tiedostoja. 

Viisaat maanmittarit vastaavat mi-
nulle yks´kantaan: yksittäiset toimi-
tusasiakkaat, yhteistyökumppanimme, 
lunastusviranomaiset, valitusoikeusis-
tuimet jne. Asiakirjat on aina tehty ja 
tehdään jatkossakin kuten aina ennen-
kin. Tehdään erinäisiä pöytäkirjoja, lu-
kuisia selitelmiä ja laskelmia. Viran-
omainen tekee viranomaispäätöksiä, 
joiden dokumenteilla on juridinen mer-
kitys. Älä turhaan pohdi itsestään selvää 
asiaa Seija – ja vielä siellä Pasilanmäel-
lä.

No, mutta kun pohdin. 
Minä ja sukulaiseni olemme olleet 

mukana erinäisissä maanmittaustoimi-
tuksissa. Niissä tulee nippuja paperei-
ta. Pöytäkirjat erityisesti ovat mukavia, 
niissä on sitä sivuvolyymiä ja itsestään 
selvyyksiäkin löytyy. En oikein itsekään 
jaksa lukea – vain ammattimielessä kat-
son. 

Rakas veljeni totesi tieyksikkölaskel-
man saatuaan, että onpa mukava katsel-
la, kun naapurin Heikki saa paljon suu-
remmat maksut kuin hän itse. Heikin 
tieyksiköt kun olivat kolme kertaa suu-

remmat kuin veljeni. Veljeni 
päivä oli pelastettu. 

Minä vain hymähtelin. 
Ajattelin mielessäni, että 
onpa mukavaa, kun Maan-
mittauslaitoksen asiakir-
joista saa selville koko kylää 
ja jokaista koskevat kunnossapitokus-
tannukset. Siinä onkin Teboilin baarin 
ukkokaartille puheenaihetta aamukah-
ville. Ihmettelyä riittää… avoimessa hal-
linnossa. Puhumattakaan pöytäkirjoista, 
jos saisivat ne käsiinsä.

Jos minä saisin asiakkaana päättää, 
ottaisin yksilöidyn sähköisen tietokoos-
teen omaa kiinteistöäni koskeneista 
muutoksista. Se olisi korkeintaan iPad-
näytön kokoinen. 

Klikkaamalla sivun ylänurkassa ole-
vaa pientä kuvaketta pääsisi kohdetta 
kuvaavalle kartalle. No, jos olisin suur-
ten manttaalien nainen ja mukana suu-
ressa lunastustoimituksessa, isompikin 
värillinen maastokartta kiinteistöraja-
tietoineen olisi poikaa. 

Ja tietysti haluaisin nämä kohden-
netut tiedot helposti sähköisesti. Kam-
motus olisi avata sähköinen asiointi ja 
nähdä siellä linkit Maanmittauslaitok-
sen nykyisiin asiakirjalakanoihin – uu-
sienkin toimitusten asiakirjojen osalta. 
Toki arkiston vanhat asiakirjat ymmär-
rän. Kuitenkin pidän vähän greisinä sitä, 
että sähköinen väline veisi selaamaan 
vanhamuotoisesti laadittuja asiakirjoja. 

Kun näitä asioita pohdiskelin, kuulin 
viisailta, että Maanmittauslaitoksessa 
on tekeillä uusi sähköinen asiointijär-
jestelmä. Hyvä niin. Mikähän seuraava 
päähänpinttymäni mahtaa olla? ★

Juhannusruusuja odotellessa Seija Koti-
lainen 

Kirjoittaja on johtava asiantuntija,  TkT, Mitpa/

Informaatiopalvelut ja tuotannon tukipalvelut 

yksikössä.

Tarvitaanko 
toimitusasiakirjoja?

oma kynä

harjoittelija loma
perehdyttäjä ymmärrys

KU
VA

 A
N

TE
RO

 A
AL

TO
N

EN

Viisari 2 / 2015 19



Teksti ja kuvat Anne Pakarinen/Yleishallinto

Asiakas ehdottaa saarelle toista nimeä. Itse 
huomaan niemennokan kirjoitusasun olevan 
erilainen eri kartoissa. Mitä tehdä? Ken vois 
auttaa? Tiedän että paikannimiä ei niin 
vain muutella, mutta kuinka toimia oikein? 
Otetaan selvää. 

Paikannimistöasioita Maanmittauslaitoksessa koordi-
noi MARA-MATI eli Maastotietotuotteiden vastuualue 
koordinaattorinaan Teemu Leskinen. Teemu kertoo, että 

nimistötietojen käsittely uudistettiin keväällä 2014, koska esi-
merkiksi tekniikka oli vanhentunut, aineiston tietomallissa oli 
puutteita ja tuotannon vastuut ja roolit olivat epämääräisiä. 

Asiakkaille muutokset näkyvät aiempaa 
käyttökelpoisempina tuotteina ja palveluina 
esimerkiksi uudistuvan paikkaluokituksen 
myötä. Nimistötietojen käsittelyprosessin 
osalta Teemu vinkkaa haastattelemaan ni-
mistöyhdyshenkilöitä sekä käväisemään 
Kotimaisten kielten keskuksessa eli Kotuksessa.

Tampereella tapaankin nimistöyhdyshenkilöt Sinikka Tapi
on ja Birgit Sepän. Ilmenee että palautetta paikannimistä tulee 
niin kirjeitse kuin sähköpostillakin ja talon sisällä palautetta 
on merkitty suoraan myös Sinikan ja Birgitin hoitaman alueen 
excel-työlistaan. Kuinka palautteeseen reagoidaan?

”Oikeastaan suoraan korjaamme vain selvät kirjoitusvir-
heet, kuten poistaisimme ylimääräisen p:n Kuopppamäestä”, 
sanoo Sinikka, ”muuten lähetämme aina, oman tutkinnan jäl-
keen, muutosehdotukset Kotuksen tutkittaviksi.”

Esimerkkinä katsomme Virtain Ruoppaita, kahta saarta, 
joille paikallinen asukas oli ehdottanut muutakin nimeä. Maas-
tokartoittaja oli kirjannut ehdotuksen ylös. Birgit oli liittänyt 
Kotukseen lähtevään aineistoon karttoja alueesta. Kotus ei löy-
tänyt perusteita antaa saarille rinnakkaista nimeä, joten asia 
jäi siihen.

Harvat pääsevät muokkaamaan paikannimirekisteriä 
”Vain nimistöyhdyshenkilö pääsee muokkaamaan nimiä pai-
kannimirekisteriin. Karttanimirekisteri on sitten ihan toinen 

asia. Siinä on ne nimet, jotka näkyvät maas-
tokohteista kussakin mittakaavassa”, kertoo 
Birgit. ”Karttanimiä maastotietotuotannon 
kartoittajat voivat muuttaa, siis esimerkik-
si siirrellä niitä kartografisesti parempiin 
paikkoihin.”

Nimistöyhdyshenkilöt tekevät myös sidosryhmäyhteistyö-
tä esimerkiksi kuntien kanssa. ”Sovimme aineistojen vaihdosta 
ja kerromme nimistönhuoltamisesta. Muistutamme olemaan 
Kotukseen yhteydessä jo kaavaa suunniteltaessa”, kertoo Sinik-
ka. 

Helsingin Vuorikadulla Kotuksessa huolletaan sekä suo-

APUA!  
KARTASSA ON VÄÄRÄ PAIKANNIMI – MITÄ TEEN?

KOTUS TUTKII 
MUUTOSEHDOTUKSET.

Kotimaisten kielten keskuksen nimistöasiantuntijat työn touhussa: Elina Wihuri (vas.) JAKO-mtj:n paikannimisovelluksen parissa ja Leila 
Mattfolk arkistossa. 
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men- että ruotsinkielisiä nimiä. Saamen kielien mukaisia pai-
kannimiä huoltaa Oulun yliopisto. 

Tapaan Kotuksen aulassa nimistöasiantuntija Elina Wi
hurin. Elina vie minut ensin Nimiarkistoon, joka muuten 
täytti juuri 100 vuotta. Sen pääaineistoa ovat paikannimi-, 
henkilö-, nimi- ja asiakirjanimikokoelmat ja karttakokoelmat. 
Myös nimistökirjallisuutta löytyy. Paikalle saapuu myös ruot-
sinkieliset paikannimet käsittelevä Leila Mattfolk.

Näytän Elinalle Virtain Ruoppaita. Elina kertoo, että hän 
aloittaa tutkimisen Nimiarkiston nimikorteista. Tässä ta-
pauksessa arkistosta ei löytynyt tietoja lisänimeksi ehdotetus-
ta Peurasaarista. Elina kertoo, että usein asian selvittäminen 
on ohi tunneissa. Joskus menee pidempään, kun täytyy saa-
da vas tauksia kunnista tai soitella useammalle paikalliselle 
asukkaalle.

”Selvittämisessä auttaa, jos mukana on alkuperäinen palau-
te ja mahdollisimman paljon tietoa taustoista ja palautteen an-
tajan suhteesta paikkaan”, kertoo Elina.

Kotuksessa arkistoidaan palautteet ja niihin annetut vas-
taukset. Ne kirjataan omaan järjestelmäänsä, jotta samaa asiaa 
ei turhaan tutkita uudelleen, mutta siihen voidaan palata aina 
tarvittaessa.

Valokuvat nimistötutkijan apuna
Leila kertoo, että ruotsinkielisten paikannimipalautteiden kä-
sittely on hieman ruuhkautunut, koska aineistot ovat Ritarika-
dulla remontissa olleen Svenska litteratursällskapetin tiloissa. 
Nimiarkistossa Kotuksessa Leilalla on käytössä vain nimikort-
tien kopiot. Toisaalta arkistosta löytyy jotain melko erikoista, 
nimittäin valokuvia paikoista. Hetkinen, mitä hyötyä niistä oi-
kein on? 

Leila naurahtaa ja kertoo, että joskus esimerkiksi paikan 
muodosta jo näkee, mistä se on saanut nimensä.

Palautteen kulku pähkinänkuoressa
Kerrataanpa vielä nimistöpalautteen käsittely. Ensin on siis pa-
laute. Sitten Maanmittauslaitoksen nimistöyhdyshenkilö lähet-
tää sähköpostitse palautteen taustatietoineen ja liitekarttoineen 
Kotukseen tutkittavaksi. Kotus antaa vastauksen Maanmittaus-
laitokselle. Jos muutos menee läpi, nimistöyhdyshenkilö muut-
taa nimen paikannimirekisteriin. Entä sen jälkeen? 

”Minä pääsen täällä Kotuksessa koneeltani käsiksi samaan 
paikannimisovellukseen ja näen listauksesta, mitä paikanni-
miä on korjailtu”, kertoo Elina ja nappaa alkuvuoden aikana 
tulleista neljästäkymmenestä muutoksesta yhden esimerkin. 
”Tarkistan, että paikannimi on korjattu niin kuin kuuluikin ja 
hyväksyn sen. Eli muutan paikannimen ’statuksen’ rekisterissä 
’tarkistetuksi’. Sitten rekisteröin muutoksen suoraan paikanni-
mirekisteriin.” 

Näin se siis hoituu. Prosessi on selkeä ja vastuut tiedossa. ★

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija Viestinnässä.

Nimipulman iskiessä ota yhteyttä nimistöyhdyshenkilöön:
Teemu Leskinen (koordinaattori), Helsinki
Jari Andersin, Porvoo, Lahti, Helsinki
Helena Hypén, Mikkeli
Minna Palonurmi, Turku
Pirjo Sinisilta, Hämeenlinna
Sinikka Tapio ja Birgit Seppä, Tampere
Ritva Turpeinen, Kouvola
Susanna Koskela, Seinäjoki
Barbro Henriksson, Vaasa
Riitta Lauronen, Joensuu
Anne Pouttu, Jyväskylä
Jaana Vuorenmaa, Kuopio
Jarmo Annunen ja Arja Tiitinen, Oulu
Jukka Eskelinen, Kajaani
Asko Oikarinen ja Ulla Huttunen, Rovaniemi

Kuva kertoo: Smörklimp eli Voimöykky.Sinikka Tapio näyttää, että palautteiden käsittelyn prosessi on tarkasti kuvattu. 
Taustalla Birgit Seppä.
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Isäntä Eero Mikkola Somerolta 
ja Jussi Syväjärvi Salon 
palvelupisteestä keskustelevat 
rajalinjasta.
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L
ähdimme Salosta Somerolle 
kahdeksan jälkeen Jussin au-
tolla, johon hän oli pakannut 
muun muassa rajapyykit, 
kepsin, lekan ja poran. Saa-

vuimme toimituksen tilanneen isännän 
Eero Mikkolan talolle yhdeksän paik-
keilla. Vastaan rynnisti susikoira Taika, 
joka isosta koostaan huolimatta osoit-
tautui hellyttäväksi karvaturriksi. 

Pikku hiljaa paikalle kokoontuivat 
tilusvaihdon kaikki osapuolet sekä raja-
naapurit. Nuorin osallistuja oli viisikuu-
kautinen vauva.

Aluksi pidettiin kokous, joka alkoi 
talon isännän pitämällä alustuksella. 
Sitten Jussi kertoi, mitä tullaan teke-
mään ja miten. Odotin korvat höröllä, 
koska Jussi alkaa luetella lakipykäliä 
ja lukea kiinteistönmuodostamislakia 
sisälukuna. Sitä hetkeä ei kuitenkaan 
tullut, onneksi. Jussi puhui ihan mei-
dän maallikkojen kieltä ja mainitsi vain 
kaksi lakipykälää, nekin lyhyesti. Asiat 
saatiin selviksi, mikä miellytti minua 
kovasti, selkeäkielisyyden ja asiakasläh-
töisyyden ystävä kun olen.

Onneksi on arkistokartat ja 
satelliitit
Sitten alkoi maasto-osuus eli maasto-
katselmus. Mukaan lähti myös Taika. 

Eero Mikkolan mönkijän peräkärryyn 
kasasimme yhdessä rajapyykit ja mui-
ta välineitä. Matkaa metsäpalstalle oli 
meikäläisen vauhdilla noin 10 minuut-
tia. Sitten alkoi rajapyykkien tarkistus. 
Jussi oli jo valmiiksi käynyt katsomassa 
ja kartoittamassa sijainteja, joten en-
nakkotilanne oli hyvin hallussa. Jussin 
lisäksi asiakkaat olivat tehneet omat 
mittauksensa. Näitä sitten rajapyykkien 
kohdalla vertailtiin ja rajapyykin oikeas-
ta paikasta keskusteltiin. Matka jatkui 
rajapyykiltä toiselle.

Rajalinjaa ja -pyykkejä etsittäessä 
nosteltiin maanpeitteitä ja löydettiin 
muun muassa muovia, josta tehtiin ai-
kanaan ilmakuvauksia varten maastoon 
niin sanottuja signalointimerkkejä eli 
valkoisia ristejä rajamerkkien kohdalle. 
Tuli esiin ennestään tuttu nautinta-sana. 
Muita merkkejä rajalinjojen aiemmista 
suunnista nautintanäkökulmasta olivat 
ruosteiset piikkilanka-aitojen jäänteet. 
Niistä ei toki rajalinjoja vedetty vaan 
päätökset Jussi teki kepsin, aiempien 
toimituskarttojen ja muiden nautinta-
merkkien perusteella. Vanhin Jussin 
käytössä ollut kartta oli vuodelta 1923.

Maastossa voi sattua yllätyksiä
Olin varustautunut maastoon kumi-
saappailla ja sadeviitalla. Maasto oli 

osin vaikeakulkuistakin. Ei yllättänyt 
sade, mutta kyykäärmerouva kyllä näh-
tiin. Se oli asettunut taloksi juuri raja-
pyykin kohdalle. Jussia ja Taika-koiraa 
suojeltiin siltä tömistämällä koko ko-
meus pois, sillä rajapyykin kohdalla piti 
porata pyykille reikä kallioon, mikä olisi 
varmaan myös karkottanut tuon luonto-
kappaleen. 

Kaupunkilaisena vähän tuo kyykäär-
me pelotti, oli aika pullea ja pitkä – tosin 
vähän kankeaa menoa sillä oli. Onneksi 
maanmittareilla on mukanaan kyypak-
kaus, toivottavasti aina taskussa saata-
villa.

Sain itsekin osallistua konkreettises-
ti työhön, kun hakkasin lekalla pyykkiä 
maahan. Ei se ihan oikea-oppisesti se le-
kahomma mennyt, vähän liian alhaalta 
sitä hakkasin, mutta sainpahan kuiten-
kin pyykin iskettyä maahan. Lopputulos 
on tärkein.

Yhteistyö sujuu keskustellen
Oli mukavaa huomata, että maanmit-
taustoimitus sujuu keskustellen. Välil-
lä ollaan eri mieltä rajalinjasta, mutta 
keskustelemalla ja tutkimalla aiempien 
toimitusten asiakirjoja rajan paikka sel-
viää.

Kun rajat oli tarkistettu ja toimi-
tuksen maasto-osuus valmis, joimme  

Teksti ja kuvat Mervi Laitinen/Yleishallinto

Antoisa visiitti 
maanmittaustoimitusten maailmaan

Paljon on tullut maanmittaustoimituksista kirjoiteltua, mutta ennen toukokuun alkua ei 
ollut hajuakaan käytännön toteutuksesta. Onnekseni toimitusinsinööri Jussi Syväjärvi Salon 
palvelupisteestä otti minut mukaansa vapaaehtoiseen tilusvaihtoon Somerolle. Sain nähdä, 
mitä maanmittarin työ käytännössä on. Ajattelen nykyään entistä lämpimämmin satelliitteja, 
kepsiä (GPS) ja arkistokarttoja.
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neljän hengen porukalla toimituskahvit. 
Samalla Jussi veti yhteen toimituksessa 
tehdyt asiat ja kävi läpi kustannukset 
sekä niiden jakautumisen asiakkaiden 
kesken. Tässä toimituksessa alue ylitti 
juuri yhden hehtaarin alueen ja toimi-
tusmaksu oli hieman korkeampi kuin 
asiakkaat olivat odottaneet. Mutta se ei 
tahtia haitannut, kun toimitus saatiin 
tehtyä asiakaslähtöisesti ja kaikkia osa-
puolia tyydyttävällä tavalla.

Päivän saldo viestintätyöntekijälle? 
Oli antoisaa ja hyödyllistä olla oikeas-
ti mukana toimituksessa. Mukavaa oli 
myös tavata kasvokkain meidän asiak-
kaitamme – ei vain puhelimitse. Tästä 
kokemuksesta oli muuten suoranais-
takin hyötyä jo heti seuraavan viikon 
lopulla Pohjois-Suomen Erämessuilla. 
Kiitos Jussi, että otit keltanokan mat-
kaan. ★ 

Kirjoittaja on viestintäpäällikkö Viestinnässä.

Onneksi on kepsi ja arkistokartat. Jokainen kantoi kortensa kekoon.

Jussilla oli syytä hymyyn onnistuneen toimituksen jälkeen.
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T
apahtumia on monenlaisia: on niitä, joissa koh-
taamme alan ammattilaisia ja niitä, joissa koh-
taamme muitakin kansalaisia. Kansalaisten ko-
kemus Maanmittauslaitoksesta voi koko elämän 
aikana jäädä osallistumiseksi yhteen maanmit-
taustoimitukseen tai vaikkapa käyntiin messu-

osastolla karttoihin tutustumassa.

Olemassaolon oikeutusta perustelemassa
Toukokuussa osallistuimme Pohjois-Suomen Erämessuille Ou-
lussa. Messuporukassa oli mukana väkeä Pasilasta, Oulusta, 
Rovaniemeltä, Jyväskylästä ja Kajaanista, ja työtä tehtiin yli tu-
losyksikkörajojen yhteisten tavoitteiden eteen. Muutama päivä 
messuosastolla kirkasti monia asioita.

Messuosastoilla voimme osoittaa halumme palvella ja olla 
aidosti lähellä asiakasta. Osastolla saa myös rakentavaa palau-
tetta, jonka turvin voimme kehittää palvelujamme entistä asia-
kaslähtöisemmin.

Esimerkiksi Oulussa osastolle saapui mieshenkilö, joka ky-
syi suoraan: mitä hyötyä Maanmittauslaitoksesta on, miksi me 
oikein olemme olemassa. Käänteisesti ajatellen kysymykseen 
oli helppo vastata eli mitä tapahtuisi, jos Maanmittauslaitosta 
palveluineen ei olisi olemassa. Onneksi meillä on maanmit
tauslaitos.fi-sivut, joiden avulla voimme helposti esitellä, mik-
si me olemme olemassa. Kyseiselle asiakkaalle sivuilta löytyi 
akuuttiin tarpeeseen tuleva iloinen yllätyskin, kauppahintati-
lasto.

Tuottavuutta ei aina voi mitata euroissa
Yksi suurimmista haasteistamme tänä infoähkyn aikakautena 
on tehdä palvelumme ja toimintamme näkyviksi kansalaisille. 
Tähän tarkoitukseen messut ja tapahtumat ovat oiva keino. Toi-
minnan pitää olla tuottavaa, ja sitä se onkin. Sen tuottavuutta 
on vain vaikea mitata euroissa.

Messuilla myydään karttatulosteita, joiden tuotto on help-
po laskea. Myös kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat erittäin 
tuottavia. Näiden kohtaamisten sato korjataan Maanmittauslai-
toksen ulkoisen kuvan kohentumisena ja tunnettuuden lisään-
tymisenä. Ei huono. ★

Kirjoittaja on viestintäpäällikkö Viestinnässä.

Teksti ja kuvat: Mervi Laitinen/Yleishallinto

MESSUT OVAT KOHTAAMISPAIKKA
Messuilla ja tapahtumissa tehdään työtä, joka tukee arvojamme ja auttaa tavoitteidemme 
saavuttamista. Parhaiten messuilla toteutuvat Halu palvella- ja Luotettava kumppani -arvot. 
Ne ovat tuhannen taalan paikka viestiä Maanmittauslaitoksen palveluista ja olemassaolon 
oikeutuksesta.

TULOSSA: PAIKKATIETOMARKKINAT
Paikkatietomarkkinat tänä vuonna Messukeskuksessa 
4. – 5.11. Osastojen varaukset ovat alkaneet.  
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi  
Kerro kaverillekin.

Messuillakin työnilo kukoistaa. Vas. Tuomo Kiviniemi, Sanna Ranta ja 
Antti Myllymäki.

Asiakkaita osastolla kävi tasaiseen tahtiin.
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Teksti Marjut Partanen/Yleishallinto ja Laitosturvallisuustiimi

Töitä pitää pystyä tekemään  
ja  

tietojen on säilyttävä eheinä

Pääjohtaja on nimennyt 1.1.2015 alkaen Laitosturvallisuustiimin, joka huolehtii 
turvallisuuskäytäntöjen kehittämisestä, toteuttamisesta, ohjeistuksesta ja 
valvonnasta. Tiimi tukee henkilöstöä kaikissa turvallisuusasioissa ja kaikki 
turvallisuuteen liittyvät palautteet, huomiot ja aloitteet ovat tervetulleita. Intrassa 
julkaistava TurvaTorstai on tiimin ”näyteikkuna”.

KU
VA

 IL
AR

I R
ÄS

ÄN
EN

turvallisuus
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Ari Huvinen, Lahti, maanmittarin poika Nastolas-
ta, jolle nollapää ja laskutoimitukset tulivat tutuiksi jo ennen 
kouluun menoa. 

”Maanmittauslaitoksessa työskentelin ensimmäisen kerran 
mittamiehenä vuonna 1980. Tietojärjestelmien kesyttämisen 
aloitin 1986 FORTRAN-koodarina automaatioprojektissa. Wild 
B8 -stereokojeita modernisoin diplomityön verran vuonna 
1990. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin paimensin 
IT-infrastruktuuria parisenkymmentä vuotta. KEKE- ja ATK-
koulujen jälkeen aloitin 2014 ICT-tuotantopalvelut tulosyksi-
kön johtajana ja vuoden 2015 alusta lisäksi laitosturvallisuus-
tiimin vetäjänä.”

Airi Kärki, Tampere, Pohjois-Karjalan kasvatti, joka 
huolehtii jaksamisesta golfaten ja hiihtäen. 

”Työsuojelupäällikön takki päällä vastaan työsuojelutoimin-
nasta yhteistyössä työsuojeluhenkilöiden kanssa. Hyödynnän 
mielelläni työnantajan suomaa mahdollisuutta monipaikkai-
seen työhön. Vastuullani on tuoda tiimiin henkilöstöturvalli-
suuden asiantuntemusta.”

Miina Pelkonen, Pasila, äiti ja asiakirjahallin-
topäällikkö, joka vastaa asiakirjahallinnon ohjauksesta, tiedon-
ohjaussuunnitelman ajantasaisuudesta, asiakirjahallintoon liit-
tyvästä koulutuksesta ja arkistosiirroista. 

”Toimin myös tarvittaessa kirjaamon tukena Pasilassa. Lai-
tosturvallisuustiimissä tehtäväni on huolehtia asiakirjaturval-
lisuudesta. Tähän kuuluu esimerkiksi asiakirjajulkisuus sekä 
tietosuoja ja se, että asiakirjojen suojelu poikkeusoloissa on 
suunniteltua.”

Tuija Lehtinen, Pasila, äiti ja elintarviketieteili-
jä, jolle tietoturvallisuus on sydämen asia. 

”Urani aikana olen oppinut, että käytettävyys on tietotur-
vallisuudessa tärkeintä. Valtion virkamiesjoukkoon liityin opis-
keluaikana vuonna 1987. Maanmittauslaitokseen tulin vuoden 
2013 alussa ja edelleen on joka päivä mukava tulla töihin. Va-
paa-aikaani vietän perheen parissa, huonekaluja kunnostaen tai 
käsitöitä tehden.”

Marjut Partanen, on Laitosturvallisuustii-
mille nimetty viestintäasiantuntija.

Olli-Pekka Tieksola, Vallila, isä, tietotek-
niikan ylioppilas ja motoristi, jolla tekniikka on hallussa. 

”Laitosturvallisuustiimissä vastaan teknisestä tietotur-
vallisuudesta sekä IT-palvelutuotanto-prosessia koskevan 
ISO27001:2013 sertifikaatin ylläpidosta ja kehittämisestä.”

Minna Romppanen, Joensuu, äiti ja tieto-
jenkäsittelytieteen maisteri, jolla on opintoja lisäksi Teknilli-
sestä korkeakoulusta, oikeustieteellisestä ja valtiotieteellisestä.

”Harrastan ulkoilua ja perheen kanssa puuhastelua, en-
tisöintiä ja moottoripyöräilyä. Jatkuvuuden tukemisen, val-
mius- ja varautumistehtävien lisäksi käytän osan työajastani 
hallinnonalan yhteiseen tietoturvallisuus-, kyber- ja varautu-
mistyöhön ja olen mukana valtionhallinnon yhteistyöryhmissä. 
Sekatyömiehen rooli sopii minulle hyvin!”

Kuvasta puuttuvat

Matti Lisitsin, Hämeenlinna, vauhdikas ris-
kienhallintapäällikkö, jonka tehtävinä on riskikartan ylläpito, 
riskienhallinnan kehittäminen sekä riskienhallinnan viiteke-
hyksen ja riskienhallintaohjelmiston ylläpito. 

”Riskienhallinta on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, 
jolla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan toimintaa uhkaavia 
riskejä, arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta sekä 
laaditaan toimenpiteet riskien toteutumisen varalle.”

Petri Aarni, Masala, tekniikan harrastaja, jolle tut-
tua ovat myös tietotekniikka, tutkimus ja arkkitehtuuri. 

”Tehtäväni on vastata Paikkatietokeskuksen ICT- ja koko-
naisturvallisuudesta. Laitosturvallisuustiimissä minun vas-
tuullani on tilaturvallisuus ja ylipäätään fyysinen turvallisuus.”

Tiimin jäsenet kuvan järjestyksessä
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Juhani Kakkuri syntyi Kurikassa 
vuonna 1933. Sanonta ”minkäs ih-
minen sille voi, jos on etevä” ku-

vaa hyvin eteläpohjalaisuutta. Juhani 
Kakkurikin ”halusi menestyä ja päästä 
eteenpäin”.

Kurikan nelivuotisen keskikoulun 
jälkeen hän pääsi lukioon Helsinkiin, 
koska hänellä oli Helsingissä täti. Juha-
ni kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1955. 

Ei tullut taiteilijaa, tuli tiedemies
Lukion jälkeen ei opintojen suunta ollut 
itsestään selvä. Juhani asui lukioaikana 
taidemaalari Lassi Tokkolan alivuokra-
laisena ja kulki tämän kanssa maalaus-
reissuilla Kuusamoa myöten. ”Meina-
sin, että rupian taidemaalariksi.” Täti, 
joka oli taiteilija, varoitti: ”Vaikka olisit 
kuinka hyvä, sinulla ei olisi koskaan ra-
haa.”

Juhanin piti saada kesätöitä opis-
kelurahojen tienaamista varten. Hänen 
tätinsä tunsi Kukkamäet – rouvan ja 
professorin. ”Täti oli sopinut rouva Kuk-
kamäen kanssa, että hänen miehensä 
ottaa minut kirjuriksi Lappiin, ja kun 
rouvat olivat näin sopineet, niin Kuk-
kamäen piti tietenkin ottaa. Ja niin olin 
kolmiomittauksissa Kukkamäen kirjuri-
na.” 

Juhani päätyi opiskelemaan mate-
maattis-luonnontieteelliseen tiedekun-
taan Helsingin yliopistoon pääaineena 
geodesia tai oikeastaan geofysiikka. Väi-
töskirjatyöstään Helsingissä hän sanoo: 

”Professorit olivat siihen 
aikaan vähän kenkkumai-
sia.” 

Juhani pääsi kuitenkin 
Kukkamäen avulla ”akatee-
mikko Väisälän porukkaan” Turkuun ja 
väitteli 39-vuotiaana tähtikolmiomit-
tauksen käytännöllisistä sovelluksista. 
”Käytännöllisiä sovelluksia tuli, sillä 
Amerikkalaiset käyttivät samaa mene-
telmää, kun he rupesivat ampumaan sa-
telliittejansa maata kiertäville radoille.”

Tieteenteon ja perhe-elämän 
yhdistäminen ei onnistunut
”Ei kai se nyt oikein hyvin yhdistynyt”, 
kertoo Juhani Kakkuri työn ja perheen 
yhdistämisestä, erosin vuonna 1979. Se 
oli minun syyni, kun vaimo joutui aina 
olemaan yksin. Kesät olin kenttätöissä 
Lapissa ja loput ajat tähtitornissa. Paha 
mieli minulla siitä on ollut.” Lapsiin ja 
lapsenlapseen on hyvät yhteydet.

Anna toiselle vapaus osoittaa 
luovuuttaan
Juhani Kakkuri on ollut virkaiältään 
toiseksi pisin Geodeettisen laitoksen 
ylijohtaja, vain Ilmari Bonsdorff oli joh-
tajana pidempään. Ylijohtajan työn ja 
tutkijan työn yhteensovittamisessa ei 
ollut vaikeutta. Periaatteena oli tehdä 
yhtä työtä kerrallaan.

”Ylijohtajana annoin toiselle vapau-
den osoittaa luovuuttaan. Ohjasin väi-
töskirjoja sillä tavalla, että asianomai-

nen löysi itse ratkaisun. Toinen tapa on, 
että katsoo olkapään yli ja selittää itse 
kaiken.”

Eläkkeellä kirjailijaksi
”En nyt ainakaan golfpelaajaksi rupea. 
Tein päätöksen, että rupean kirjailijak-
si”, tuumaa Juhani Kakkuri eläköitymi-
sestään. 

Esikoiskirja ”Lootuksen kukkia ja lo-
hikäärmeitä” kertoi hänen Kiinan-mat-
koistaan. Hänellä oli kaksi kiinalaista 
väitöskirjan tekijää. ”Tälläkin hetkellä 
täällä on useita kiinalaisia ja suhteita 
Kiinan yliopistoihin.” Lisäksi Kakkuri 
on julkaissut kymmenkunta elämänker-
taa ja tietokirjaa.

”Minä maalaan edelleen”, Juhani 
Kakkuri kertoo. ”Maalaamiani muoto-
kuvia on Kanadassa, Saksassa ja Englan-
nissa.” ★

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija

Viestinnässä.

KERRAN TUTKIJA  
– AINA TUTKIJA
Emeritusprofessori Juhani Kakkurin, 81 vuotta, 
tavoittaa Paikkatietokeskuksen kirjastosta. Siellä 
hän käy lähes päivittäin – uuden luominen jatkuu. 
Geodeettisen laitoksen ylijohtajana hän toimi 
vuosina 1977 – 98 eli 21 vuotta.

Teksti ja kuva Amie Aalto/Yleishallinto

JUHANI KAKKURIN UUTUUSTEOS
Juhani Kakkurin uusin kirja on nimel-
tään ”Jämpti mies, Tauno Johannes 
Kukkamäen elämä”. Kirja julkaistaan 
Suomen Tiedeseuran sarjassa Bidrag 
till kännedom af Finlands natur och 
folk.
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HYVIN
 

TEHTY

Suunnan 
näyttäjät

Elettiin kesää 2011. Tikeläiset – siis 
maa- ja metsätalousministeriön 

tietopalvelukeskuslaiset – valmistau-
tuivat futispeliin Mustikkamaalla, kun 
ministeriön miehet hurauttivat paikalle 
virastopyörillä. Vau! Tikeläiset innostui-
vat ideasta ja ehdottivat pyöriä omaan 
taloon.

Jopoja hankittiin kaksin kappalein. 
Niillä on ajeltu virastojen välisten fu-
tispelien lisäksi toisiin toimipisteisiin, 
lounaalle ja tietysti lähialueen kokouk-
siin. Jo Tike-aikana asioitiin kilometrin 
päässä Pasilassa, ja vuodenvaihteen yh-
distymisen jälkeen väliä on suhattu en-
tistä ahkerammin.

Matti Lankinen, idean isä, lupautui 
vastamaan pyörien huollosta. Toistai-
seksi on riittänyt pesu ja ketjujen ras-
vaus, koska Jopossa on vähän liikkuvia 
ja hajoavia osia. Helppohoitoisuuden 

lisäksi pyörämallin valinnassa kiinni-
tettiin huomiota siihen, että satulan 
kor keuden saa säädettyä nopeasti ilman 
työkaluja. Toinen Jopo lähti omille teil-
leen syksyllä 2012, mutta punaisesta 
kaunottaresta pidetään kiinni lisälukon 
avulla.

Pyörän yhteiskäyttö onnistuu, kun 
avainta säilytetään helposti saavutetta-
vassa paikassa ja pyörä varataan kalen-
terista. Aina kesän kynnyksellä Matti 
muistuttelee työkavereitaan pyörän 
olemassaolosta, koska lyhyillä kaupun-
kimatkoilla pyörä on kätevin kulkupeli. 
Vallilan toimipaikan pitkillä käyvillä 
rullaa paremmin potkulaudoilla. ★

Kirjoittaja työskentelee Pasilan Green Office 

tiimissä.

Teksti Suvi Weckman/Mitpa

JOUHEVASTI JOPOLLA

Jyväskylässä Taulumäellä tiiminve-
täjien verkosto on ottanut vetovas-
tuun toimipaikan yhteisistä asioista 

ja iltapäiväinfojen järjestämisestä.
Tiiminvetäjät istahtavat parin kuu-

kauden välein saman pöydän ääreen 
keskustelemaan ajankohtaisista aiheis-
ta. Maaliskuussa asialistalla oli piirtu-
rin mahdollinen siirto yläkertaan, toimi-
tilat, vuokrasopimuksen umpeutuminen 
ja tulevat infotilaisuudet.  

Palaverissa päätettiin, että ensin 
järjestetään toimitiloja koskeva iltapäi-
väinfo ja alustajaksi kutsutaan Mikael 
Holm. Samassa palaverissa suunniteltiin 
myös seuraavan infotilaisuuden aiheita 

ja esille nousivat Maanmittauslaitoksen 
taloustilanne, rautateiden rajaamistoi-
mitukset ja kesäkuussa järjestettävä 
TYHY-retki. Tähän tilaisuuteen esitteli-
jäksi päätettiin kutsua Tuula Manninen 
ja Kari Anttila.

Tiiminvetäjäpalaverissa sihteerivuo-
rossa oleva henkilö huolehtii iltapäi-
väinfojen järjestelyistä ja kutsuu paikal-
le esittelijät. Infotilaisuuksia on neljästä 
kuuteen vuodessa ja ne pidetään kahvi-
tauon yhteydessä. ★

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija 

Viestinnässä.

Teksti Marjut Partanen/Yleishallinto

NÄIN MEILLÄ, MITEN TEILLÄ?
Organisaatiomuutokset ovat muuttaneet toimipaikkojen arkea ja toimipaikoissa on pitänyt miettiä 
uusia toimintatapoja yhteisten asioiden hoitamiseen. Olisiko Taulumäen malli sellainen, jota voisi 
hyödyntää myös muualla?

Iltapäiväinfoissa kahvin lomassa 
tarjoillaan tietoa toimipaikan yhteisistä 
asioista
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Koonnut Marjut Partanen/Yleishallinto

Tule mukaan Kilometrikisaan
Maanmittauslaitos on tänäkin vuonna 
mukana leikkimielisessä Kilometrikisa
kilpailussa, jossa osallistujat kartuttavat 
oman joukkueensa kilometrisaldoa.  
Kisan tarkoituksena on edistää työmat
kapyöräilyn suosiota. 

Lähde sinäkin MML:n koko maan 
yhteiseen joukkueeseen kisaamaan ja 
haastamaan joko itsesi tai työkaverisi! 
Mukaan mahtuvat kaikki halukkaat 
kilometrisaldosta riippumatta – rikotaan 
sadan osallistujan raja!
• www.kilometrikisa.fi
• joukkueen tunnus ”MML2015”

Pasilassa pyöräilykauteen 
valmistauduttiin Green 
Office tiimin järjestämässä 
pyöräpajassa toukokuun alussa. 
Iltapäivän aikana tehtiin pyö
rien perushuoltoa ja ratkottiin 
vaihteiden toimimattomuuden 
syitä. Pyöräpaja herätti kiinnos
tusta myös paikalla käyneiden 
Liikenneviraston polkijoiden 
keskuudessa.

ASTRA/es-projekti käynnistää 
Intran kehittämisen
Maanmittauslaitoksen Intra ei ole saa
vuttanut työvälineenä sitä asemaa, jota 
sen käyttöönotolta alun perin odotettiin. 
Intraa käytetään tiedottamisen lisäksi 
dokumentinhallinnan välineenä, mutta 
erityisesti tässä käyttötarkoituksessa 
sen rooli on jäänyt epäselväksi.

Intran jatkokehittäminen edellyttää, 
että laitoksen asianhallinnasta, sen 
nykytilasta ja erilaisista dokumen
tinhallintajärjestelmistä on olemassa 
mahdollisimman hyvä kokonaiskuva.

 

Tämän kokonaiskuvan muodostamiseksi 
on asetettu asiakirjahallinnon ja intran 
kehittämisen esiselvitysprojekti, eli 
ASTRA/esprojekti. Projektissa luodaan 
edellytykset dokumentinhallinnan 
käytäntöjen yhtenäistämiselle sekä 
määritellään suuntaviivoja Intran 
kehittämisen jatkoprojektille.

Tutustu projektiin tarkemmin 
Intrassa: Etusivu > Foorumit > Työtilat > 
ASTRA_es

Maanmittauspäivät  
uudistuivat
Huhtikuun 16. – 17. Espoon Dipolissa 
pidetyt päivät keräsivät kiitosta. Ava
jaisjuhlallisuudet oli sijoitettu torstai
iltaan ja varsinaiset luennot pidettiin 
osin viidessäkin rinnakkaisessa sarjassa 
perjantaina. 

Eniten kuulijoita keräsivät asunto
politiikkaa käsitelleet puheenvuorot. 
Myös Maanmittauslaitos oli mukana 
luentoaiheiden suunnittelussa. Päivien 
järjestelyistä vastasi Maankäyttö ry. 

 
Ensi vuonna tavataan Jyväskylässä 
8. – 9.3.2016.

Ota Lync käyttöön heti  
tänään!

Lync on näppärä väline pikaviesteihin 
ja yhteydenottopyyntöihin. Lyncin 
käyttöönotto on helppoa, kirjoitat vain 
oman nimesi eli etunimi.sukunimi@
maanmittauslaitos.fi ja sinne menit, 
suoraan Lynciin. 

Lyncissä henkilöt haetaan kuten 
sähköpostissa ja viesti kirjoitetaan 
alapuolelle. Viesti lähtee liikkeelle 
enternäppäimestä. Lynciin voi lisätä 
myös kuvan.
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Mate ry:lle uusi puheenjohtaja
Markkinointiassistentti Ulla Mikkanen 
valittiin Mate ry:n uudeksi puheenjoh
tajaksi. 

Viisari myös verkossa
Verkossa Viisari osoitteessa:
maanmittauslaitos.fi > Julkaisut >  
Lehdet > Viisari

Ethän ole intrassa kasvoton
Tulethan mukaan int
ran profiilit kuntoon 
talkoisiin lisäämällä 
kuvasi ja toimipaik
kasi omiin tietoihisi. 
Kuva voi olla kotial
bumistasi, kunhan 
siitä tunnistaa sinut. 

Kuvan voit lisätä valitsemalla Omat 
jutut > Oma profiili > Muokkaa > Kuva

Jos et ole merkannut itsellesi 
toimipaikkaa profiilisi tietoihin, ei sinulla 
näy Omien toimipaikkojen tiedotteet 
laatikkoa intran etusivulla. Toimipaikka 
lisätään valitsemalla Omat jutut > Oma 
profiili > Toimipaikka

Varoitus verkkovakoilusta

Viestintäviraston Kyber
turvallisuuskeskus on 

tiedottanut verkko
vakoilutoiminnan 

lisääntyneen viime 
aikoina huomatta

vasti. Maanmit
tauslaitoksen 
työntekijöitä 

kehotetaan kiinnittämään erityistä huo
miota epäilyttäviin sähköpostiviesteihin 

ja verkkoselailuun:
• Jos saat sähköpostin, joka sisältää 

epäilyttäviä liitetiedostoja tai linkkejä, 
poista viesti näitä avaamatta. 

• Älä hyväksy verkkosivustoilta tulevia 
latauspyyntöjä. Jos käyttämäsi sivusto 
ohjaa sinut tahtomattasi selvästi 
oudolle sivustolle, ilmoita tästä ICT
tukeen.

• Jos havaitset tietokoneesi tai matkapu
helimesi toimivan poikkeavasti, ilmoita 
tästä ICTtukeen. 

Juha Hyypästä kunniatohtori

Professori Juha Hyyppä on kutsuttu 
Upsalan yliopiston kunniatohtoriksi 
ansioistaan laserkeilausmenetelmien 
kehittäjänä metsäarvioinnissa. Hyyppä 
työskentelee osastonjohtajana Paikka
tietokeskuksen Kaukokartoituksen ja 
fotogrammetrian osastolla.

Kunniatohtoriksi nimitys tapahtuu 
vuosittaisen tohtoripromootion yhtey
dessä Upsalassa 3. lokakuuta. Hyyppä 
luennoi tilaisuudessa.

Kesäkisat kutsuvat
Maanmittauslaitoksen kesäkisat 
pidetään Mikkelissä 21. – 22.8. Tarjolla 
on taas monenlaista yhteistä kisaa ja 
yhdessäoloa. 

Seuraa siis intraa ja ilmoittaudu 
mukaan – pyydä kaverikin.

Hyvää kesää!
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Hallitusohjelma linjaa  
hallinnonalamme toimintaan

Strateginen hallitusohjelma julkaistiin 
27.5. Maa ja metsätalousministeriön 
hallinnonalan sopeuttamistoimet ovat 
vuosina 2016 – 2020 yhteensä 70 milj.
euroa, josta 13 milj. euroa kohdistuu 

hallinnonalan hallintoon. 
Hallitusohjelman sisältö tarkentuu 

hallituksen toimintasuunnitelmassa, 
jossa on tarkoitus avata enemmän 
yksittäisiä toimenpiteitä ja niiden 
vaikutuksia. 
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