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Muutoksia toimitusinsinöörien 
kelpoisuuteen

1.1.2017 TULI VOIMAAN LAKIMUUTOKSET, joiden myötä 
maanmittausinsinöörin (tai sitä edeltäneen teknikko) tutkinnon 
ammattikorkeakoulussa suorittanut henkilö voi toimia toimitusin-
sinöörinä kaikissa maanmittaustoimituksissa. Maanmittauslaitos 
on valmistautunut uusien säännösten voimaan tuloon; muuttu-
nutta lakia on ryhdytty soveltamaan hallitusti heti vuoden alusta.

TAUSTAA
Toimitusinsinöörien kelpoisuutta koskevaa muutosta on valmis-
teltu pitkään. Jo vuonna 2012 valmistui Maanmittauslaitoksessa 
raportti, joka ehdotti lakimuutoksia. Lakimuutosten valmistelussa 
on ollut erilaisia kuulemisia ja kannanottoja. Lopulta eduskunta 
hyväksyi KML 5 §:ää koskevan muutoksen keväällä 2016, ja uudet 
säännökset tulivat voimaan 1.1.2017 alkaen. 

Lakimuutoksen lopullinen sanamuoto on alkuperäistä eh-
dotusta varovaisempi, mutta tuo silti mukanaan muutoksia. 
Käytännössä muutos laajentaa AMK-tutkinnon suorittaneiden 
toimitusinsinöörien työkenttää.

Nykyisistä toimituslajeista esimerkiksi vesijätön lunastaminen, 
halkominen, uusjako, maantietoimitus, lunastustoimitus ja rata-
toimitus ovat toimituslajeja, joissa lainsäädäntö on aikaisemmin 
edellyttänyt toimitusinsinööriltä DI-tutkintoa. Jatkossa myös AMK-
insinöörin tai teknikon tutkinto tuo lakisääteisen kelpoisuuden. 

Vuoden 2016 loppuun asti Kiinteis-

tönmuodostamislaissa (KML) on 

erikseen lueteltu, minkä toimituslajin 

toimituksia maanmittausalan am-

mattikorkeakoulututkinnon (AMK) 

tai teknikon tutkinnon suorittaneet 

toimitusinsinöörit voivat suorittaa. 

Muita kuin näitä erikseen mainittuja 

toimituslajeja oli voinut suorittaa vain 

diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon 

suorittanut toimitusinsinööri. Käy-

tännössä DI-tutkintoa edellytettiin 

vaativimpien toimitusten toimitusin-

sinööreiltä, mm. halkomis-, maantie-, 

lunastus- ja uusjakotoimituksissa. 

Mauri Asmundela
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MUUTOKSEEN VALMISTAUTUMINEN
Maanmittauslaitoksessa todettiin, että lakimuutoksen hallittu 
soveltaminen edellyttää valmistautumista. Syksyn 2016 kuluessa 
valmisteltiin toimitusinsinöörien kelpoisuutta koskevat linjaukset, 
joista ilmenee mitä osaamista toimitusinsinööreiltä edellytetään 
ja miten osaaminen todennetaan. Linjaukset valmistellut pro-
jektiryhmä koostui Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon 
esimiehistä ja henkilöstön edustajista. Projektiryhmän työtä 
ohjasi ohjausryhmä, johon kuului mm. Maanmittauslaitoksen 
ylintä johtoa.

Projektiryhmä tutustui maanmittausalan oppilaitosten 
(Lapin ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
ja Aalto-yliopisto) koulutusohjelmien sisältöihin yhteistyössä 
kunkin oppilaitoksen kanssa. Erityisen mielenkiinnon kohteena 
oli tutkintoihin liittyvä juridiikan ja kiinteistöarvioinnin opintojen 
sisältö. Tutkintojen aikaisemmat sisällöt olivat vanhastaan tuttuja: 
projektiryhmään kuului useita henkilöitä eri tutkintotaustoilla. 

Tämän lisäksi määriteltiin miten työkokemuksen kautta 
hankittua osaamista määritetään ja miten toimitusinsinöörien 
kelpoisuuksia koskevia linjauksia käytännössä toteutetaan.

MITEN OSAAMISEN KÄY?
Muuttuneen lainsäädännön tarkoituksena ei ole, että vaativia 
maanmittaustoimituksia tehtäisiin nykyistä vähäisemmällä 
osaamisella. Tarkoituksena on, että diplomi-insinöörin tutkinnon 
lisäksi vaativimpiin toimituksiin voi pätevöityä muunlaisella 
osaamisen hankkimisella. 

Koulutuksen täydentäminen on yksi keino lisätä osaamista. 
Mutta opinnot eivät välttämättä yksin riitä osaamisen takaami-
seen. Vaativien maanmittaustoimitusten tekemiseen opitaan 
aina käytännössä vähitellen. Korkeakoulututkinnon suorittaneet 
diplomi-insinöörit ovat useimmiten aloittaneet toimitusinsinöö-
rin uransa niin sanotuista perustoimituksista. Työtehtävien sisältö 
kehittyy kohti vaativampia toimituksia vähitellen. Oppimiseen 
tarvitaan hiljaista tietoa ja omaa kokemusperäistä oppimista. 

Jatkossa työssä oppiminen ja urapolun kautta tapahtuvat 
vaiheittainen kehittyminen voivat entisestään korostua. 

MAANMITTAUSLAITOKSEN 
KELPOISUUSJÄRJESTELMÄN SISÄLLÖSTÄ
Vuoden 2012 ehdotusten sisältönä ja sitä kautta KML 5 §:n muu-
toksen tausta-aineistossa maanmittaustoimitukset on luokiteltu 
kolmeen vaativuustasoon: perustaso, vaativa taso ja erikoistunut 
taso. Tämä on lähtökohta Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöö-
rien kelpoisuustasoille.

Nyt kunkin kelpoisuustason toimitusinsinöörin tehtävän 
sisällön kuvaus päivitettiin osana Maanmittauslaitoksen tehtä-
vienkuvauskokonaisuutta. Lisäksi tehtävät on pisteytetty osana 
Maanmittauslaitoksen (ja valtion virastojen) palkkausjärjes-
telmää. Kuvausten ja pisteytysten myötä toimitusinsinöörien 
tehtäviin kohdistuvat muutostarpeet voidaan käsitellä osana 
normaalia Maanmittauslaitoksen johtamistoimintaa.

Perustason toimituksia ovat mm. useimmat tavanomaiset 
lohkomistoimitukset. Vaativan tason toimituksia ovat mm. 
yksityistietoimitukset, yksinkertaisimmat lunastukset ja osa hal-
komistoimituksista. Erikoistuneen tason toimituksia ovat mm. 
infrastruktuurin rakentamishankkeisiin liittyvät rata-, maantie- ja 
lunastustoimitukset sekä uusjaot. 

OSAAMISVAATIMUKSET ERI KELPOISUUSTASOILLA
Toimitusinsinöörien osaamisen katsotaan koostuvan teoriapoh-
jasta eli koulutuksesta ja työn kautta hankitusta osaamisesta eli 
työkokemuksesta.
Toimitusinsinöörin työhön perustutkintoja ovat: 
– Aalto-yliopiston maankäyttötieteen laitoksella suoritettu 

kiinteistötalouden DI-tutkinto 
– Lapin tai Metropolia ammattikorkeakouluissa suoritettu 

maanmittauksen AMK-insinöörin tutkinto tai
– aikaisemmin suoritettu maanmittausteknikon tai maanmit-

tausinsinöörin tutkinto.
Aikaisemmin vastaavia tutkintoja on voinut suorittaa muis-

sakin oppilaitoksissa (tai nimi on muuttunut), edellä mainitut 
oppilaitokset tuottavat maanmittausalan tutkintoja tällä hetkellä. 
Toimitusinsinöörin tehtävään suositeltava opintosuunta on kiin-
teistötekniikka. Siirryttäessä vaativalle tasolle kiinteistöarvioinnin 
ja -juridiikan opintojen merkitys korostuu. 

Teoriapohjaa voi täydentää jatko-opinnoilla, jotka tukevat 
toimitusinsinöörintyössä tarvittavaa osaamista. Jatkotutkintoina 
otetaan huomioon ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) 
tai akateeminen jatkotutkinto. Osaamista voi lisätä myös muilla 
koulutuksilla, esim. MML:n omilla koulutuksilla, oppilaitosten tai 
yritysten tarjoamilla koulutuksilla.

Työkokemuksessa kyse on omassa työssä hankittavasta 
osaamisesta, joka ilmenee oman työn tuloksellisuutena ja laa-
dukkaana toimintana muutenkin. Omassa työssä menestyminen 
avaa mahdollisuuksia kohti entistä vaativimpia työtehtäviä. Sen 
myötä voi syntyä uusia, vakuuttavampia näyttöjä. Tätä kehitystä 
tarkastellaan pidemmän ajan näyttönä, eikä esim. pelkästään 
yhden toimituskokouksen onnistumisen kautta.

Toimitusinsinöörin työssä edellytetään tiettyjen osaamisalu-
eiden hallintaa kaikilla kelpoisuustasoilla. Tällaisia osaamisalueita 
ovat mm. kiinteistöjärjestelmän tuntemus, maanmittausta kos-
kevan juridiikan hallinta, mittaus- ja paikkatietotekniikan riittävä 
hallinta, rekisterijärjestelmien tuntemus, modernien digitaalisten 
työtapojen hyvä hallinta, projektin johtamisen hallinta, yhteistyö-
taidot ja maanmittauksen historiankin tunteminen. 

Eri kelpoisuustasoilla korostuvat eri osaamisalueet. Perusta-
solla korostuu käytännön tekeminen, erikoistuneella tasolla mm. 
projektien johtaminen.

Perustason toimitusinsinööriltä edellytetään maanmittaus-
alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista. Erikseen 
linjattuina yksityiskohtina todetaan, että aikaisemmin suoritettu 
maanmittausteknikon tai -insinöörin tutkinto, YAMK-tutkinto, tai 
DI-tutkinto luonnollisesti tuovat kelpoisuuden. Perustasolle tule-
van uuden toimitusinsinöörin kohdalla ei aikaisempi työkokemus 
ole välttämätön, mutta sellainen luetaan eduksi.

Vaativan tason toimitusinsinöörin kohdalla suositus on, 
että em. perustason edellytysten lisäksi henkilöllä olisi näyttöä 
menestyksellisestä työstä perustason toimitusinsinöörin työssä. 
Lisäksi hyväksi luetaan, jos menestyksellistä työkokemusnäyttöä 
löytyy tämän lisäksi vaativan tason tai lähellä vaativaa tasoa 
olevien toimitusten suorittamisesta. Jos teoriapohja perustuu 
DI-tutkintoon, suositellaan esim. työharjoittelun riittävän työ-
kokemukseksi. 

Erikoistuneen tason toimitusinsinöörin kohdalla suosi-
tus on, että vaativan tason edellytysten lisäksi henkilöllä olisi 
näyttöä menestyksellisestä työstä vaativan tason toimitusinsi-



nöörin työssä. Lisäksi suositellaan, että henkilöllä olisi näyttöjä 
teoriaosaamisen menestyksellisestä soveltamisesta vaativissa 
käytännön tilanteissa. Tähän on voinut olla mahdollisuus esim. 
yksittäisissä erikoistuneen tason tai lähellä erikoistunutta tasoa 
olevien toimitusten suorittamisen yhteydessä. Näitä työkokemus-
näyttöjä suositellaan erikoistuneelle tasolle siirryttäessä kaikkien 
teoriapohjien (tutkintojen) tapauksissa.

MUUTOKSEN VAIKUTUKSET KÄYTÄNNÖSSÄ
Tällä hetkellä Maanmittauslaitoksessa työskentelee noin 100 
DI-tutkinnon suorittanutta toimitusinsinööriä. Heistä noin 80 
työskentelee arviointitoimitusten parissa ja noin 20 tilusjärjes-
telytoimituksissa. Lisäksi DI-tutkinnon suorittaneita henkilöitä 
on rekisterinpito- ja muissa asiantuntijatehtävissä.  

AMK-tutkinnon tai vastavan aiemman teknikkotutkinnon 
suorittaneet toimitusinsinöörit työskentelevät nykyisin pääosin 
perustoimitusten parissa. Heitä on näissä tehtävissä yhteensä 
noin 250 henkilöä. Myös tilusjärjestely- ja rekisterinpitotehtävissä 
on ammattikorkeakouluinsinöörejä tai vastaavia.

Viimeisten vuosien aikana Maanmittauslaitoksen DI-toimitus-
insinöörien rekrytoinnit ovat olleet erittäin vähäisiä, käytännössä 
kyse on ollut muutamasta yksittäisestä henkilöstä. Samaan aikaan 
on eläkkeelle jäänyt paljon DI-väkeä, heidän työpanoksensa 
on korvattu ”rivejä tiivistämällä”; eläkkeelle jääneiden työt on 
järjestelty muiden vastuulle. Tuottavuuden kasvu on siivittänyt 
tätä kehitystä merkittävästi, mutta myös Suomen taloustaan-
tumasta johtuva alhainen kysyntätilanne on siirtänyt korvaavia 
rekrytointeja tulevaisuuteen.

Lähitulevaisuudessa muutaman viime vuoden kehityslinja näyt-
täisi jatkuvan. Eli vaativien maanmittaustoimitusten tekemiseen ei 
ole tulossa merkittävää lisäresurssitarvetta. Töitä jatketaan hyvin 
pitkälle nykyisen henkilöstön voimin.

Toisaalta organisaatiotason osaamisen ylläpitäminen edellyttää 
myös henkilöstön uudistumista. Maanmittauslaitoksen tavoitteena 
on toteuttaa muutamia uusia DI-toimitusinsinöörienkin rekrytointeja. 

Toimitusinsinöörin koulutuksellista pätevyysvaatimusta koskeva 
muutos mahdollistaa joitakin yksittäisiä työ- ja henkilöjärjeste-
lyjä, eli lainsäädännön muuttumisesta on myös välitöntä hyötyä 
Maanmittauslaitokselle ja asiakkaille. Näissä tilanteissa muuttuneet 
kelpoisuusvaatimukset voivat avata välittömästikin uusia mahdol-
lisuuksia myös AMK-insinööreille.

TULEVAISUUDENKUVA
Pidemmällä aikajänteellä tutkintovaatimuksen muutos on osa 
työelämässä yleisemminkin käynnissä olevaa kehitystä; ”pelkkä” 
tutkinto ei ole riittävä tae osaamisesta, tutkinnon lisäksi osaami-
sesta ja sen ylläpidosta tulee olla näyttöjä. Maanmittauslaitoksen 
tavoitteena on, että maanmittaustoimitusten asiakkaat ja muut 
asianosaiset hyötyvät tästä kehityksestä. 
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Maanmittaustekniikan insinööriksi 
(YAMK)
Maanmittauksen ylempi AMK-koulutus 
Metropoliassa alkaa syksyllä 2017.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa 
valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin 
maanmittausalan kehitystehtäviin.

YAMK-tutkinnot antavat saman kelpoisuuden 
kuin yliopistojen maisteritutkinnot. Tutkinnon voi 
suorittaa 1-2 vuodessa työn ohessa.

Pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulutut-
kinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja 
tämän jälkeen hankittu, vähintään kolmen vuoden 
työkokemus asianomaiselta alalta. Tarkempiin 
tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintaperusteisiin ja 
pohjakoulutusvaatimuksiin voit tutustua 
www-sivuillamme: metropolia.fi/haku.

Ohjelma tulee olemaan tietomallipainotteinen. 
Sisältöinä mm. 3D-kiinteistörekisteri, RPAS (UAV), 
GIS BIM-mittauksissa, Smart City.

Lisätietoja antaa tutkintovastaava Jussi Laari: 
jussi.laari@metropolia.fi

Hakuaika: 15.3.-5.4.2017

Kirjoittaja Mauri Asmundela toimii Maanmittauslaitok-
sessa arviointitoimitusten johtajana. Hän toimi syksyn 
2016 aikana MML:n toimitusinsinöörien kelpoisuuden 
muutosta valmistelleen projektin projektipäällikkönä. 
Sähköposti mauri.asmundela maanmittauslaitos.fi.


