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1 YLEISTÄ
Maanmittauslaitoksessa sovelletaan näitä yhtenäisiä henkilöstöetujen ja muistamisen
periaatteita.
Maanmittauslaitos tukee henkilöstönsä työssä jaksamista mm. kehittämällä osaamista ja
tarjoamalla liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Hyvästä työstä ja suoriutumisesta palkitaan paitsi palkkausjärjestelmän henkilökohtaisella palkanosalla ja tulospalkkiolla myös
ei-rahallisen palkinnan muodoilla.
Maanmittauslaitoksen henkilöstön etujen kokonaisuus on edellä mainittuja asioita laajempi. Palvelussuhteeseen, työhyvinvointiin, rahapalkitsemiseen ja palautteenantoon jäsennelty kokonaisuus on tiivistelmänä alla olevassa asetelmassa.

PALVELUSSUHDE
Joustava työaika
Pitkät vuosilomat *
Osaamisen kehittäminen,
laaja keinovalikoima
Monipaikkainen työ
Henkilökunta-alennus
myytävistä tuotteista

ARVOSTUS JA TUNNUSTUS
Kehittymisen tuki
Pikapalkitseminen
Ansio- ja kunniamerkit
Merkkipäivien muistaminen

TYÖHYVINVOINTI
Puolivuotiskeskustelu
Fyysinen työympäristö,
ergonomia
Laadukas työterveyshuolto
Henkilöstöruokailun tuki *
Työhyvinvointimääräraha
-

RAHAPALKITSEMINEN
Kilpailukykyinen palkkaus:
Tehtäväkohtainen palkanosa
Henkilökohtainen palkanosa
Tulospalkkio

* Valtioyhteisön yhteisiä

Tämän dokumentti keskittyy seuraaviin kokonaisuuksiin:
- investoinnit ja toimenpiteet, joilla vaikutetaan hyvinvointiin, osaamiseen ja ilmapiiriin
- tunnustuksen antaminen ja ei-rahallinen palkinta, palkitaan sitoutumisesta ja toteutuneesta ja todetusta hyvästä aikaansaannoksesta
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2 HENKILÖSTÖINVESTOINNIT
Maanmittauslaitos investoi henkilöstöönsä eri tavoin. Investoinneilla edistetään henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä sekä ennen kaikkea MML:n toiminnan
tavoitteiden toteutumista.
Eniten MML investoi toimintansa tavoitteista lähtevään henkilöstön kehittämiseen. Tutkintojen suorittamisen lisäksi sovelletaan laajaa keinovalikoimaa mm. oppimispolut, mentorointi, vierihoito, koulutusohjelmat, koulutuspäivät, työ- ja tehtäväkierto sekä osallistuminen kehittämishankkeisiin tai projekteihin.
Fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia tuetaan yhteisin liikunta- ja kehittämistapahtumin, työhyvinvointipäivin ja erilaisin ryhmäliikuntamuodoin.
2.1

Kehittymisen tuki
Henkilöstön kehittäminen perustuu aina toiminnan tavoitteisiin ja tuleviin tarpeisiin sekä
esimiehen kanssa laadittuun henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan, joka
dokumentoidaan.
Tutkintojen ja koulutusohjelmien aloittamisesta on sovittava aina etukäteen esimiehen
kanssa - myös siitä, missä ajassa valmistuu. MML tukee vain kouluttautumista, mistä on
asianmukaisesti sovittu etukäteen.
Edellä olevien ehtojen täyttyessä tutkinnon suorittamiseen saa käyttää työaikaa seuraavasti. Työaika kirjataan Turreen ”Koulutus oppilaana” -toiminnolle:
o
o
o

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto:
 4 vuotta x enintään 15 työpäivää/lukuvuosi.
Alemman korkea-asteen tutkinto:
 4 vuotta x enintään 15 työpäivää/lukuvuosi
Keskiasteen tutkinto:
 3 vuotta x enintään 15 työpäivää/lukuvuosi

On mahdollista erikseen sopia esimiehen kanssa joustavan työajan käytöstä pakollisille
luennoille osallistumiseksi työpäivän aikana.
Tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta ja pitempikestoisesta täydennyskoulutuksesta (mm.
laajat koulutusohjelmat, joissa työnantajan tuki merkittävä) tehdään kirjallinen sopimus,
jossa sovitaan valmistumisajankohdasta, koulutuskustannusten takaisin perimisestä, jos
opinnot jäävät kesken (muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä) tai jos työntekijä
siirtyy yksityisen työnantajan palvelukseen. Kirjallinen sopimus jatko- ja
täydennyskoulutuksesta löytyy L-levyltä Pohjat\Henkilöstöhallinto -kansiosta.
Työntekijä osallistuu työajalla työhön liittyviin ja kehittymissuunnitelmaan kirjattuihin koulutusohjelmiin, kursseille ja koulutuspäiville. Kurssimaksut, matkat ja päivärahat tiliöidään
omalle vastuualueelle.
Tieteellisten jatkotutkintojen tukemisen ja toteuttamisen periaatteista on tämän dokumentin
liitteenä erillinen ohje (liite 1).
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2.2

Työhyvinvoinnin tuki
Maanmittauslaitoksen työhyvinvointia edistävä tuki on monipuolista ja tarjoaa
osallistumismahdollisuuksia yhdenvertaisesti. Aktiviteettejä on tarjolla kaikille
kohderyhmille - miehille ja naisille, nuorille ja vanhemmille työntekijöille.
Maanmittauslaitoksen toimipaikassa on käytettävissä määräraha, joka on tarkoitettu
työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työhyvinvointirahan määrä vahvistetaan
vuosittain toimipaikan henkilömäärän perusteella (toteutunut henkilömäärä 31.12.)
Työhyvinvointiraha on käytettävissä seuraavan listan vaihtoehtoisten palveluiden
ostamiseen, järjestämiseen ja/tai tapahtumiin osallistumiseen:










liikuntatilojen vuokrat
ryhmäliikunnan järjestäminen (esim. jumpat)
liikunta- ja kulttuurisetelit
elokuva- ja teatteriliput
näyttelyiden, urheilukilpailujen, yms. pääsymaksut
hierontapalvelut
työhyvinvointipäivät
joulujuhla
toimipaikan omat henkilöstötilaisuudet (kahvitilaisuudet, toimipaikan
maastokauden avajaiset ymv.)

Toimipaikan toimipaikkaryhmän järjestämä työhyvinvointipäivä:
 Toimipaikkaryhmä suunnittelee ja toteuttaa toimipaikan
työhyvinvointipäivän.
 Käytettävissä on yksi työpäivä vuodessa. Jos osallistumismahdollisuus
jätetään käyttämättä, on ko. päivä työntekijälle normaali työpäivä.
 Osallistuminen tapahtumiin ei ole luonteeltaan esimiehen määräyksestä
tehtävä virkamatka. Päivärahaa ja majoittumismenoja ei makseta.
Toimipaikassa toimii toimipaikkaryhmä. Ryhmä voi olla myös yhteinen toisen toimipaikan
kanssa. Ryhmän yhteyshenkilönä on toimipaikan työsuojeluhenkilö (valtuutettu,
varavaltuutettu tai asiamies), joku toimipaikan henkilöstön esimiehistä, sekä
tarkoituksenmukainen määrä ja edustus toimipaikan prosessien henkilöistä, esimerkiksi
tiimin-, palvelu- tai tutkimusryhmien vetäjiä, jotka ovat innostuneita toimipaikan yhteisten
asioiden hoitamisesta.
Toimipaikkaryhmä valmistelee suunnitelman, mihin yllä olevan listan kohteista vuosittainen työhyvinvointimääräraha käytetään. Määrärahan kohdentamisessa otetaan huomioon tasapuolisuusnäkökohdat: naiset ja miehet, nuoret ja ikääntyvät ym. Määrärahan
käyttöä seurataan laitostasolla. Toimipaikkaryhmät seuraavat määrä- rahojen käyttöä ja
huolehtivat ettei työhyvinvointitoimintaan myönnettyä määrärahaa ylitetä. Toimipaikat
lähettävät väliraportin määrärahojen käytöstä Yleishallintoon, henkilöstöjohtamisen
tukeen MML YHA HR:n sähköpostiin tammi-elokuulta syyskuun 15 päivään mennessä.
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Yleishallinto, Henkilöstöjohtamisen tuen vastuualue koordinoi työhyvinvointimäärärahan
käyttöä. Toimipaikkaryhmät toimittavat määrärahan käyttösuunnitelmat MML YHA HR sähköpostiin 15.1. mennessä
Työhyvinvointimenoista pyydetään toimittajalta verkkolasku. Laskulla tulee näkyä ao.
toimipaikan nimi ja lisäksi kustannusten kirjaustiedot.
Kustannusten kirjaustiedot:
 Vastuualue
4020 04 9621 Henkilöstöjohtamisen tuki
 Kieku-toiminto
9999 61 4200 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta
 Suorite
4020 79 0021 Paikallinen työhyvinvointi
Laskujen asiatarkastus tehdään Yleishallinnossa, henkilöstöjohtamisen tuen
vastuualueella. Laskut hyväksyy Henkilöstö- ja talouspalvelut tulosyksikön johtaja.
2.3

MML:n yhteiset liikunta- ja kulttuuritapahtumat:


Liikunta- ja kulttuuritapahtuman järjestelyvuorossa olevan toimipaikan käytössä on
MML:n tapahtumajärjestelymääräraha.
 Laitoksen kisojen budjetti on vuodessa 18 500 euroa, jakaantuen seuraavasti:
 talvikisat
5 800 €
 lentopallokisat
6 500 €
 kesäkisat
6 200 €



Lisäksi ko. toimipaikan työhyvinvointitoimintaan myönnetään kisojen järjestelypalkkio
nk. porkkanaraha ”kiitoksena” kisojen järjestämisestä.
 talvi- ja lentopallokisat
2 000 €
 kesäkisat
3 000 €
 järjestelypalkkion käyttökohteista päättää toimipaikan työhyvinvointiryhmä,
koko toimipaikan henkilökunnan kesken



Työntekijä voi halutessaan käyttää kaksi työpäivää vuodessa osallistuakseen MML:n
järjestämiin yhteisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.



Työntekijä sopii osallistumisesta oman esimiehensä kanssa. Toimipaikkaryhmä
järjestää yhteiskuljetuksen tapahtumaan edullisimmalla mahdollisella tavalla. Laskulla
tulee näkyä ao. toimipaikan nimi ja lisäksi kustannusten kirjaustiedot.
Kuljetusmenojen kirjaustiedot:
 Vastuualue
4020 04 9621 Henkilöstöjohtamisen tuki
 Kieku-toiminto
9999 61 4200 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta



Osallistuminen tapahtumiin ei ole luonteeltaan esimiehen määräyksestä tehtävä
virka- matka. Päivärahaa ja majoittumismenoja ei makseta.



Jos osallistumismahdollisuus jätetään käyttämättä, ovat ko. päivät työntekijälle normaaleja työpäiviä.



Työpäivänä liikuntatapahtumassa sattunut tapaturma on työtapaturma. Jos tapaturma
sattuu MML:n liikuntatapahtumassa lauantaina ja henkilö ei ole työtehtävissä ko.
tapahtumassa, ei se ole työtapaturma. Jos työntekijä käyttää yhteisiin tapahtumiin
osallistumiseen lomapäiviä tai saldovapaapäiviä, sattunut tapaturma ei ole
työtapaturma.
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3 EI - RAHALLINEN PALKINTA
3.1

Pikapalkinta


Pikapalkinnan tarkoituksena on terävöittää palautteen antamista ja hyvien suoritusten
huomioimista. Se on julkinen kiitos hyvästä työstä vahvistettuna pienellä esinelahjalla
tai tarjoilulla.



Pikapalkinnasta pyydetään toimittajalta verkkolasku. Laskussa tulee olla merkintä pikapalkinnan saajasta (tiimi tmv.) ja kustannuksen kirjaustiedot.
Pikapalkintamenojen esinelahjan kirjaustiedot:
 Vastuualue
4020 04 9621 Henkilöstöjohtamisen tuki
 Kieku-toiminto
9999 61 4200 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta
Tarjoilun kirjaustiedot:
 Vastuualue
 Kieku-toiminto



Kohteena voi olla erinomaisesti kunnostautunut tiimi, palvelu- tai tutkimusryhmä tai
rajattu joukko henkilöitä näistä. Kohteena ei voi olla yksittäinen henkilö.



Perusteena on poikkeuksellinen ja/tai oma-aloitteinen toiminta. Se voi olla Maanmittauslaitoksen strategiaa, arvoja tai tavoitteita esimerkillisellä tavalla tukenut toiminta,
kuten
o
o
o
o
o
o
o
o

3.2

4020 04 9621 Henkilöstöjohtamisen tuki
4020 60 0009 Muut yhteiset, yksikkö

yhteistoiminta tai joustavuus yli tiimi- tai prosessirajojen
osaamisen kasvattaminen ja/tai monipuolisen osaamisen hyödyntäminen
toimintatapojen parantaminen
sovittuun suuntaan otetut edistysaskeleet
uudistusten menestyksellinen käyttöönottaminen
kriittisen asiakaspalautteen johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet
työilmapiiriä parantavat toimenpiteet
tai jokin muu vastaava peruste



Aloitteen pikapalkinnasta voi tehdä kuka tahansa henkilöstöön kuuluva toiminta- tai
tulosyksikön johtotiimille tai esimiehelle. Aloitteessa kuvataan huomioinnin arvoinen
toiminta, perustellaan ehdotus ja määritellään palkittava tiimi tai henkilöryhmä.



Pikapalkinnasta perusteluineen tiedotetaan koko henkilöstölle sopivalla tavalla.

Päätökseen saatu projekti
 Projektikäsikirjassa on mainittu päätökseen saadun projektin palkitsemiskeinot, joita ovat
mm:
o
o
o
o


projektijuhla
käynti teatterissa, konsertissa, urheilukilpailuissa, tms.
yhteinen liikuntatapahtuma
vierailu MML:n toisessa yksikössä tai muussa kohteessa

Projektin palkitsemiskustannukset kirjataan ko. projektin menoiksi ja perustelut
ilmoitetaan laskun lisätiedoissa.
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4 TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN, HUOMAAVAISUUDEN OSOITTAMINEN
4.1

Työelämän tunnustukset
30 v valtion virkasuhteessa palvelleille virka-ansiomerkki. Luovutustilaisuus järjestetään
keskitetysti Helsingissä helmi-maaliskuussa.

4.2

4.3



40v MML:ssä palvelleille MML:n viiri (hopealaatta kaiverruksin).
Luovutustilaisuus järjestetään keskitetysti Helsingissä helmi-maaliskuussa.



MML:n kultaiset ja hopeiset ansiomerkit tunnustuksena ansiokkaasta työstä MML:n
palveluksessa tai ansiokkaasta toiminnasta maanmittausalan hyväksi. Pääjohtaja
myöntää ansiomerkit Maanmittauslaitoksen vuosipäivän 14.11. yhteydessä.



Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan Ritarikuntien kunniamerkit.



Esimiehet tekevät ehdotuksen ansiomerkkihakemuksista (kultaiset ja hopeiset
ansiomerkit, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan Ritarikuntien kunniamerkit)
toiminta- tai tulosyksikön johtajalle, joka päättää hakemuksen puoltamisesta.
Varsinaisen hakemuksen tekee pääjohtaja.



Kunniamerkit ja ansiomerkit pääjohtaja jakaa MML:n järjestämässä
joulukahvitilaisuudessa Helsingissä. Jos luovutus keskitetyissä tilaisuuksissa ei sovi
merkin saajalle, merkki voidaan luovuttaa muussa sopivassa tilaisuudessa.

Merkkipäivät 50 ja 60 v


Pääjohtajan korusähke. Henkilöstöjohtamisen tuen vastuualue hoitaa sähkeiden
lähettämisen ja ilmoittaa vuoden alussa esimiehille kyseisenä vuonna 50 ja 60 v
täyttävien nimet.



Kukat ostetaan ja päivänsankarin valitsema esinelahja hankitaan MML:n hankintatiimin
ylläpitämästä lahjavalikoimasta. Lahjalista löytyy intrasta Oikeuspalvelut ja viestinnän
sivuilta kohdasta markkinointi. Lahjan tilauksessa tulee huomioida kahden viikon
toimitusaika. Lahja tilataan sähköpostiosoitteesta MML Karttavarasto. Kulut tiliöidään
voimassa olevan tiliöintiohjeen mukaisesti.



Päivänsankari voi halutessaan järjestää ja kustantaa kahvitilaisuuden.

Eläkkeelle lähtö


Pääjohtajan adressi. Esimies tilaa adressin MML YHA HR - sähköpostista.



Kahvitilaisuus, jos eläkkeelle lähtevälle sopii. Ensisijaisesti työntekijän oma esimies on
mukana tilaisuudessa.



Kukat ostetaan ja eläkkeelle lähtevän valitsema esinelahja hankitaan MML:n
hankintatiimin ylläpitämästä lahjavalikoimasta. Lahjalista löytyy intrasta Oikeuspalvelut
ja viestinnän sivuilta kohdasta markkinointi. Lahjan tilauksessa tulee huomioida kahden
viikon toimitusaika. Lahja tilataan sähköpostiosoitteesta MML Karttavarasto. Kulut
tiliöidään voimassa olevan tiliöintiohjeen mukaisesti.



Työtovereiden on mahdollista muistaa eläkkeelle lähtevää, mutta siihen liittyvät
käytännön toimenpiteet eivät kuulu kenenkään tehtävärooliin. Joku pois lähtijän työtoveri
voi halutessaan hoitaa lahja-asiaa, mutta osallistuminen työtovereiden lahjaan on
vapaaehtoista.
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4.4

4.5

4.6

Tutkinnon suorittaminen


Toimipaikan kahvitilaisuus keskiasteen, alemman korkea-asteen, ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittamisesta, jos tutkinnon
suorittaneelle sopii.



Kukat ostetaan ja työntekijän valitsema esinelahja hankitaan MML:n hankintatiimin
ylläpitämästä lahjavalikoimasta. Lahjalista löytyy intrasta Oikeuspalvelut ja viestinnän
sivuilta kohdasta markkinointi. Lahjan tilauksessa tulee huomioida kahden viikon
toimitusaika. Lahja tilataan sähköpostiosoitteesta MML Karttavarasto. Kulut tiliöidään
voimassa olevan tiliöintiohjeen mukaisesti.

Pasilan senioritilaisuus


Vuosittainen pääkaupunkiseudun yhteinen senioritilaisuus.



Muissa toimipaikoissa erillisiä tilaisuuksia ei järjestetä. Eläkeläisiä voidaan
tavanomaista vieraanvaraisuutta noudattaen kutsua toimipaikan omiin henkilöstö- ja
sidosryhmätilaisuuksiin.

Sidosryhmätilaisuudet


Maanmittauslaitoksen järjestämät tilaisuudet, mitkä pidetään talon ulkopuolisille
sidosryhmille järjestämisestä vastaa tarvittaessa paikallinen esimies.



Sidosryhmätiilaisuuden kustannuksista pyydetään verkkolasku. Laskussa tulee olla
merkintä sidosryhmätilaisuudesta ja kustannuksen kirjaustiedot.



Tarkemmat ohjeet Keskushallinnon järjestämistä pääjohtajan sidosryhmätilaisuuksista
sisältyvät intraohjeeseen.
Sidosryhmätilaisuusmenojen (tilavuokrat ja tarjoilut) kirjaustiedot:
 Vastuualue
4020 04 9621 Henkilöstöjohtamisen tuki
 Kieku-toiminto 4020 60 0009 Muut yhteiset, yksikkö (tilavuokrat ja tarjoilut)
 Kieku-toiminto 9999 60 0200 Sidosryhmäyhteistyö ja edustaminen (muut menot)

4.7

Kuolemantapaus


Palveluksessa olleen henkilön kohdalla: Pääjohtajan adressi. Esimies ilmoittaa MML
YHA HR - sähköpostiin. Kukat omaisille. Jos osallistutaan muistotilaisuuteen, viedään
MML:n kukkalaite. Jos omaiset eivät halua muistamista (hiljaiset hautajaiset), ei em.
huomaavaisuutta osoiteta.



Eläkkeellä olleen henkilön kohdalla adressi. Jos osallistutaan muistotilaisuuteen,
viedään MML:n kukkalaite. Jos omaiset eivät halua muistamista, ei em.
huomaavaisuutta osoiteta.
Menojen kirjaustiedot:



Vastuualue
4020 04 9621 Henkilöstöjohtamisen tuki
Kieku-toiminto 9999 60 0200 Sidosryhmäyhteistyö ja edustaminen
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LIITE 1 TIETEELLISTEN JATKOTUTKINTOJEN TUKEMISEN JA TOTEUTTAMISEN
PERIAATTEET
JOHDANTO
Maanmittauslaitos on tuotanto- ja tutkimusorganisaatio maa- ja
metsätalousministeriön hallinnon alalla. Korkeakoulut ja yliopistot toimivat
tutkimuslaitoksina, joissa tuotetaan myös Maanmittauslaitoksen toiminnan
kannalta tärkeää uutta tieteellistä tietoa. Maanmittauslaitos tukee tieteellistä
tutkimusta, jos se on paras tapa hankkia laitoksen tarvitsemaa uutta tietoa tai
osaamista.
Paikkatietokeskus FGI on laitoksen tutkimusyksikkö, jonka toiminnan luonne
poikkeaa olennaisesti laitoksen muista toimintayksiköistä. Tutkimusyksikössä
tutkijan rooliin kuuluu edetä urallaan ja tutkijat tavoittelevat lähtökohtaisesti
tohtorin tutkintoa. Paikkatietokeskuksen tutkijoiden kohdalla on omat
menettelytapansa jatkotutkintojen suorittamisen suhteen (kappale 3.3.).
Paikkatietokeskuksessa tieteellinen jatkotutkinto suoritetaan muun
tutkimustyön rinnalla, osana muuta työsuoritusta, mikäli rahoitus
jatkotutkinnon tutkimukseen on saatu kokonaisuudessaan laitoksen
ulkopuolelta.
Tieteelliset jatkotutkintoaloitteet käsitellään toimintayksikön johtotiimissä.

TILAUSMALLI
Tilausmallia käytetään silloin, kun uuden tieteellisen tiedon tarve on todettu
Maanmittauslaitoksen toiminnan kannalta välttämättömäksi ja lisensiaatti- tai
väitöskirjatutkimus katsotaan parhaaksi tavaksi toimia.
Tilauksen lähtökohtana voi olla Maanmittauslaitoksessa työskentelevän
henkilön esitys tutkimuksesta ja sen toteuttamistavasta tai
Maanmittauslaitoksen tarjouspyyntö alan asiantuntijoille, tutkimuslaitoksille,
korkeakouluille tai yliopistoille.
Esitykset tutkimuksen tekemisestä tai tarjouspyynnön valmistelusta
käsitellään toimintayksikön johtotiimissä.

TUKEMISMALLI
Maanmittauslaitos voi tukea sellaista palveluksessaan olevan henkilön
aloitteesta tehtävää tutkimusta, joka ei etene edellä kuvatulla tilausmallilla
toteutettavaksi. Tällöinkin tutkimuksen on tuotettava Maanmittauslaitoksen
näkökulmasta hyödynnettävää tietoa.
Tutkimuksen käynnistyminen edellyttää, että alustavien, ao. korkeakoulun
kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi siitä keskustellaan esimiehen ja
tulosyksikön johtajan kanssa. Jatko-opiskelijaksi aikova toimittaa johtajan
pyytämät asiakirjat tukemiskäsittelyä varten.
Toimintayksikön johtotiimin käsittelyn jälkeen voidaan edetä palkallisia
koulutuspäiviä, virkavapauksia tai työstä vapautuksia hyödyntäen alla
kuvatuilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Niiden lisäksi tutkimuksen tekijä voi
hyödyntää esimerkiksi joustavaa työaikaa, saldovapaita, lomarahavapaita tai
säästölomia. Oleellista on, että henkilön perustehtävien tavoitteista sovitaan
vuosittain, ja että niiden toteutumista seurataan.
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Tutkimuksen etenemisestä raportoidaan esimiehelle ja asianomaiselle
johtotiimille vuosittain.
MML:n ulkopuolisen tahon myöntämä rahoitus ei välttämättä takaa MML:n
osallistumista tutkimuksen rahoitukseen. Vain yhtä tutkimusprojektia/ henkilö
tuetaan alla kuvatuilla tavoilla.

Kirjallinen sopimus jatko- ja täydennyskoulutuksesta
Jatko- ja täydennyskoulutuksesta tehdään aina kirjallinen sopimus
Maanmittauslaitoksen esimiehen ja kouluttautujan välillä. Sopimus löytyy Llevyltä.

Palkalliset koulutuspäivät tieteelliseen jatkotutkintoon
Maanmittauslaitos myöntää palkallisia koulutuspäiviä 15 työpäivää vuodessa
enintään neljänä vuotena.
Osapuolet sopivat tutkimuksen osa-alueiden valmistumisajankohdista.
Toteutumisesta raportoidaan esimiehelle.
Jos tutkimuksen tekemiseen saadaan rahoitusta MML:n ulkopuolisesta
lähteestä ja MML myöntää palkatonta virkavapautta tai vapautusta
työsuhteisesta tehtävästä, korvaa se edellä mainitun tukikäytännön
seuraavasti:
- Jos ulkopuolisesta lähteestä saatua rahoitusta vastaavasti on myönnetty
palkatonta virkavapautta tai vapautusta työsuhteisesta tehtävästä yhteensä
vähintään 60 työpäivää tai Maanmittauslaitoksen jo myöntämä ko. palkallinen
vapaa (palkalliset koulutuspäivät) ja em. palkaton vapaa on yhteenlaskettuna
vähintään 60 työpäivää, MML:n tukea ei myönnetä enää.
- Jos ulkopuolisesta lähteestä saatua rahoitusta vastaavasti on myönnetty
palkatonta virkavapautta tai vapautusta työsuhteisesta tehtävästä alle 60
työpäivää, MML myöntää palkallista koulutuspäiviä enintään erotuksen
suuruiselle osuudelle.

Palkaton virkavapaus
Työ rahoitetaan kokonaan ulkopuolisin resurssein (esim. stipendit, julkiset
tutkimusrahoituslähteet, vuorotteluvapaa), eikä rahoitus kanavoidu MML:n
kautta. On myös mahdollista, että henkilö hakee palkatonta opintovapaata,
mistä löytyy säännökset opintovapaalaista ja -asetuksesta.
Päätettäessä palkallisesta tai palkattomasta virkavapaudesta tai
vapautuksesta työsuhteista tehtävästä tehdään päätökset myös







työtilojen ja laitteiden käyttämisestä
käytettävistä MML:n aineistoista
tietoturvallisuudesta huolehtimisesta
siitä, tuetaanko aineistojen hankintaa muilta tiedon tuottajilta
käännöspalveluista
julkaisemisesta
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Paikkatietokeskuksen tutkijoiden palkalliset koulutuspäivät tieteelliseen jatkotutkintoon
Jatkotutkintoon liittyvä tutkimus rahoitetaan kokonaan ulkopuolisin varoin ja se
on osa tutkijan säännönmukaisia työtehtäviä. Jatkotutkintoprosessi käynnistyy
yliopiston tai korkeakoulun hyväksyttyä tutkimusaiheen ja asia etenee
oppilaitoksen menettelytapojen mukaan. Jatkotutkintoon liittyvään
tutkimukseen käytettävissä oleva työaika riippuu siihen saadusta
rahoituksesta ja sen myöntäjän asettamista edellytyksistä.
Maanmittauslaitos myöntää palkallisia koulutuspäiviä 15 työpäivää vuodessa
enintään neljänä vuotena.

