
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus

1082/2013

Maanmittauslaitoksesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Maanmittauslaitoksesta annetun lain
(900/2013) 6 §:n 1 momentin ja 11 §:n nojalla:

1 §

Maanmittauslaitoksen henkilöstö

Maanmittauslaitoksen keskushallinnossa
on ylijohtaja ja maanmittausneuvoksia, jotka
avustavat pääjohtajaa Maanmittauslaitoksen
johtamisessa.

Tuotantotoimintayksikön ja tukitoimin-
tayksikön päällikkönä on ylijohtaja. Yleishal-
lintoyksikön päällikkönä on hallintojohtaja.

Maanmittauslaitoksessa on lisäksi virka-
suhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa hen-
kilöstöä.

2 §

Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajan, maanmittausneuvoksen ja hal-
lintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyt-
tämä monipuolinen kokemus ja käytännössä
osoitettu johtamistaito.

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on sovel-
tuva korkeakoulututkinto, tehtävän edellyt-
tämä monipuolinen kokemus ja käytännössä
osoitettu johtamistaito.

Maanmittaus- ja muita kiinteistötoimituk-
sia ja kirjaamistehtäviä suorittavalta virka-
mieheltä vaadittavasta kelpoisuudesta sääde-
tään erikseen.

3 §

Nimittäminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.
Ylijohtajan, maanmittausneuvoksen ja hal-

lintojohtajan nimittää pääjohtaja.
Keskushallinnon virkoihin nimittää pää-

johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin mää-
rätä.

Muihin tuotantotoimintayksikön, tukitoi-
mintayksikön ja yleishallintoyksikön virkoi-
hin nimittää ja ottaa työsopimussuhteisen
henkilöstön yksikön ylijohtaja tai hallintojoh-
taja, jollei tätä toimivaltaa ole työjärjestyk-
sessä annettu yksikön muulle virkamiehelle.

4 §

Sijaisen määrääminen

Ylijohtajan, maanmittausneuvoksen ja hal-
lintojohtajan sijaisen määrää pääjohtaja.

Muista sijaisuuksista määrätään työjärjes-
tyksessä.

5 §

Päätöksenteko Maanmittauslaitoksessa

Pääjohtajan tehtävänä on:
1) päättää Maanmittauslaitoksen yleisistä

toimintalinjoista ja laitoksen kannalta merkit-
tävistä kehittämishankkeista;



2) päättää Maanmittauslaitoksen talousar-
vioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuun-
nitelmasta;

3) päättää Maanmittauslaitoksen toimin-
nallisista tavoitteista.

Maanmittauslaitokselle kuuluvat muut
kuin 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee
pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen
toimivalta on työjärjestyksessä taikka Maan-
mittauslaitoksen muussa määräyksessä an-
nettu.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Henkilö, joka on Maanmittauslaitoksen vi-
rassa tämän asetuksen voimaan tullessa, on
edelleen kelpoinen virkaansa sekä muuhun
vastaavaan Maanmittauslaitoksen virkaan
asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen
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