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MERENKULKULAITOKSEN HENKILOSTOSTRATEGIA 

 1. 	HENKILÖSTOSTRATEGI 	TARKOITUS  

flki1ÖstöStrategiafl  tarkoituksena  on  olla  merenkulkulaitok

-sen  johdon, esimiesten  ja  henkilöstöhallinflon erityishenki-

löstön ohjeena  ja  apuna laitoksen  henkilöstöhalliflflOfl 

 kehittämisessä, toteutuksessa  ja  seuranflasSa. Merenkulkulai

-toksen 	kjiöstÖStrategiaafl  ja sen  liitteenä olevaan 

 toimintaohjeeseen  on  kirjattu ne  asiaryhmät,  jotka sisälty-

vät  merenkulkuhallinflon henkilöstöpolitiikkaan  ja  -hallin- 

toon. 	flkilÖstöStrategiaSsa  on  korostettu niitä  asiaryhmiä,  

joihin  on 1990 -luvulla kiinnitettävä erityistä huomiota.  

jlö s tÖstrategisten  periaatteiden  määrittelyllä  ja 

 julkistamisella laitoksen palveluksessa oleville ilmaistaan, 

miten heidän asioitaan  on  tarkoitus hoitaa.  

flkilÖStöStrategialla  yhtenäistetään  henkilöstöhallinflOn 

 käytännön toteutusta eri työyksiköissä. Sitä voidaan käyttää 

hyväksi tulosyksiköiden  henkilöstöhallinflOn  tehtävien 

 organisoinfliSSa. 

Henkilöstöstrategia  kytketään kiinteästi  merenkulkulaitOkSen 

 toimintaan  ja sillä  tuetaan laitoksen toiminnan  päätavoit

-teiden toteutumista.  

MerenkulkulaitokSen  henkilöstö muodostuu  keskusviraStoSsa, 

merenkulkupiireiSsä,  aluksilla  ja  muissa työpaikoissa 

 työskenteleviStä  toimihenkilöistä  ja  työntekijöistä.  

flkjiöstöstrategiaSta  johdetut toimenpiteet kohdistetaan 

 koko  henkilöstöön. HenkilöStöpolitiikkaa  kehitettäessä  ja 

 toteutettaessa otetaan myös huomioon  henkilöStöhalliflflon 

senhetkirien  tila  ja  henkilöstön omat tarpeet  ja  odotukset.  

2. 	MERENKULKULAITOKSEN TOIMINTAYMPARISTO 

2.1.  Laitokselle asetetut tavoitteet  

- NerenkulkulaitOsta  kehitetään  1990 -luvulla  ilikelaitoksen 

 suuntaan, laitoksessa otetaan käyttöön  nettobudjetOiflti 
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- merenkulkulaitokSen  merkitys merenkulun  elinkeinopoliitti-

sissa kysymykSiSSä  kasvaa;  

-  merenkulkuhallituksen  liikenneosastOSta  muodostetaan 

 valtiovarustamO; 

- katsastustoilninflassa  siirrytään  keskeisiltä  osin  virka

-mieskatsastukSiin 

- kauppa_alusluettelOn  hoito  ja  merenkulun  tukien  käsittely 

siirtyy  merenkulkuhallitUksell 

- alusrekisteri keskitetääfl merenkulkulaitOkseen  ja  venere-

kisteri  perustetaan;  

- veneväylästöä  koskevat  asiat  keskitetään  valtionhallinnoS

-sa  merenkulkulaitOkseefl 

- merellisten  organisaatioiden yhteistyötä kehitetään. 

 2.2.  Tekninen kehitys  

Nerenkulkualan  nopealla teknisellä  kehityksellä  on 
 myös 

 laajakantoiset  vaikutukset laitoksen 	nkjiöstöstrategiafl 

 toteuttamiseen. Uusien  monitoimimurtajien  valmistuminen, 

uusien  pa ikanmää r ityS järjestelmien  ja elektronisen  merikar-

tan  kehittäminen,  merenmittaustekniikan  kehittyminen sekä 

kanavien  itsepalvelu  ja  kaukokäyttö  vaikuttavat kaikkiin 

 henkilöstöhallinflon  ratkaisuihin. Myös  toimistoautOmaation 

etenemisellä  on  suuret vaikutukset henkilöstöhallinnon 

ratkaisuihin. 

 2.3. ReunaehtOja  

Valtion henkilöstöä vähennetään lähivuosina.  Merenkulkulai 

 toksen  henkilöstöä  on supistettaVa 6,2 %:lla  vuoteen  1995  

mennessä vuoden  1991  alun  tasosta.  

HenkilöStömenoja  leikataan  4 %:lla  vuosina  1993-95.  Laitok-

sen toimintaan  osoitettula  määrärahoja leikataan  28 
 mmk:lla  
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 vuonna  1993.  HenkilöstömeflOt  eivät saa lisääfltyä  V. 1994-

1995.  

Laitoksen kustannusvastaavuUtta parannetaan  200  mmk:lla 

vuosina  1994  ja  1995  joko tuloja lisäämällä  tai  kustannuksia 

leikkaamalla.  

Samaan aikaan  on  toiminnan tuottavuuden parannuttava  2 

 %:lla  vuosittain. 

MerenkulkUlaitOkSen nkjiöstästrategian  on  kyettävä 

vastaamaan myös muihin merenkulkulaitOkselle asetettaviin 

reunaehtoihin.  

2.4.  JohtamisjärjeStelmä 

Merenkulkulaitoksen  j  ohtamisjärj estelmänä  on  tulosj ohtami-

nen. Tulosjohtamisen  perustana ovat kaikilla tasoilla 

käytävät tuloskeskustelUt niihin sisältyvifle kehityskeskus-

teluineen. ArviOinnit kuuluvat tärkeänä osana tuloskeskuste- 

luihin. 

Keskustelut ajoitetaan vuosittaiSeen tuloskauteen luontevas-

ti siten, että seuraavan kauden tulokset voidaan määrittää 

laitokselta vaadittujen tulosten perusteella. Päättyneen 

tulosvuoden arviointiin painottuva tulosarviointikeskustelu 

voidaan yhdistää samaan keskusteluun,  jos  edellisen kauden 

tulostiedot ovat valmistuneet.  Se  voidaan myös käydä 

erillisenä keskustelufla, jolloin voidaan samalla tarkastella 

kuluvan tuloskauden työn edistymistä. TuloskeskuSteluiSta 

laaditaan muistio (tulostoimenkuva), jonka pääasiallisefl 

sisällön muodostavat tavoitteet, tulokset  ja  henkilökohtai- 

nen kehittämisohjelma. Keskustelijat allekirjoittavat 

yhdessä tehdyn asiakirjan. 

TuloskeskUStelUjen  tarkoituksena  on  esimiehen  ja  alaisen 

yhteistyönä kehittää yhä parempia edellytyksiä tuloksekkaal

-le  toiminnalle. Samalla luodaan edellytyksiä alaisen 

henkilökohtaiSel1.e kehittymiSelle  ja  kasvulle. Myös esimies 



saa virikkeitä oman toimintansa kehittämiseksi. Tuloskeskus-

telujen yhtenä osana  on  arvioida yhdessä henkilön saavutta-

mia tuloksia  ja  henkilön  ja  myös esimiehen kehittymistarpei

-ta. KehittyfleeSSä tuloskeskusteluSSa  alaisella  on  mandolli-

suus antaa palautetta esimiehelle tämän johtamistavasta. 

Tavoitteena  on  varmistaa jokaisen toimiminen vahvuuksiaan 

käyttäen, haluttuun suuntaan  ja  oikeaksi koetulla paikalla.  

2.5. MerenkulkulaitokSen  henkilöstö  1990 -luvun alussa 

MerenkulkUlaitokSen henkilötyöVuosien  määrä oli vuonna 

 1991  yhteensä  2285. AlusheflkilöStöfl  osuus henkilötyövuO

-sista  oli  35 %  ja luotsien  osuus  17 %.  

Naisten OSUUS  henkilöStöStä oli  17 %. 

Oman  henkilöstön lisäksi varsinkin merenkulkulaitOkSen 

piirihallinnoSSa  on  työskennellyt runsaasti velvoitetyölliS-

tettäviä  ja työllisyysmäärahoista  palkattuja. Heidän 

yhteismääränSä oli  n. 170  vuonna  1991. 

MerenkUlkulaitOksen henkilöstöstä  n. 450  oli merikapteenei

-ta.  Muuta opisto-  tai korkeakoulutaSOiSen  tutkinnon suorit-

tanutta henkilökuntaa oli niinikään  n. 450.  

Vakinaisesta henkilökunnasta  40 % on 40 -luvulla syntyneitä. 

 30-luvulla syntyneitä  on 20 %  ja  50 -luvulla syntyneitä  28 

%.  Henkilöstön rekrytointipOhian  ja 
 muualle hakeutuvien 

määrän vähenemisen johdosta merenkulkulaitoksen henkilöstön 

keski-ikä nousee jatkuvasti. Keski-ikä  on  tällä hetkellä  

45  vuotta. 

Sairauspäiviä  oli vuonna  1991  henkilöä kohden noin 
 11,5. 

 Samana vuonna palveluksesta poistui  61  vakinaista henkilöä. 

Näistä  12  jäi yksilölliselle varhaiseläkkeelle  ja 
 16 

työkyvyttömYYSeläkkee  ile. 
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3. NERENKULKULAITOKSEN  STRATEGIA  JA  VALTION HENKILÖSTÖPOLITII

-KAN  JA  -HALLINNON KEHITTANINEN 

MerenkUlkulaitOkSen  johtokunnan vahvistaman laitoksen 

 strategisen  suunnitelman mukaan laitoksen henkilöstöpoli-

tiikkaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmi - 

en  kanssa. 

valtioneuvosto  on 7.3.1991  tehnyt periaatepäätöksen valtion 

henkilöstöpOlitiikan  ja  -hallinnon kehittämisestä. Nerenkul-

kulaitos ottaa kaikissa henkilöstöhalliflf1011isissa ratkai-

suissaan huomioon tämän valtioneuvoston periaatepäätöksen.  

4. MERENKULKULAITOKSEN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN  JA  -HALLINNON 

TAVOI TTEET  

4.1.  Laitoksen henkilökunnan palvelussuhteita yhtenäistetään. 

Tämä tarkoittaa sitä, että laitoksen henkilökunta olisi 

nykyiseen työsopimussuhteeseen verrattavaSsa palvelussuh-

teessa valtioon  ja  sitä, että henkilökunnan palvelussuhteen 

ehdot määräytyisivät yhden neuvottelujärjeStelmän mukaan. 

palvelussuhde olisi kehitteillä olevan valtion yhtenäisen 

palvelussuhteen  mukainen. 

Laitoksen virkanimikkeiStöä kehitetään. 

Laitoksen henkilökunnan liikkuvuutta  ja  tavoitettavuutta 

 eri tehtäviin edistetään. Pyrkimyksenä  on  mandollisimman 

pitkälle turvata laitoksen henkilökunnan palvelussuhteen 

jatkuvuus oloissa, joissa valtion  ja  siten myös merenkul-

kulaitoksen henkilökunnan määrä vähenee.  

4.2.  Henkilöstön palvelussuhteen ehdot kehitetään kilpailukykyi-

siksi  ja  aktiivista sekä tuloksellista työskentelyä kannus- 

taviksi.  

Palkkausta kehitetään yksinkertaiSefluflan  ja  vapaamuotoiseni

-man,  tulokseen perustuvan henkilökohtaisen palkkauksen 

suuntaan. 



4.3.  Henkilöstön ammattipätevyyttä parannetaan suunnitelmallises

-ti  vastaamaan tehtävien kehityksen  ja  sovittujen tulosta-

voitteiden haasteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilös- 

tökoulutuksen suunnitelmalliSUUtta  lisätään, omaehtoisen 

koulutuksen mandollisuuksia parannetaan, kansainvälisen 

yhteistyön lisääntyminen otetaan koulutuksessa huomioon  ja  

henkilöstön koulutus ulotetaan  koko  työelämän kaarelle. 

Lisäksi merenkulkulaitOkSen johdon  ja  asiantuntijoiden 

mandollisuuksia toimia vaiheittain johto-, asiantuntija- 

ja koulutustehtäVisSä  lisätään. 

organisaatiomuutokSen  ja tulos j oht amisjärjestelmän  läpivie-

miseksi järjestetään kaikilla tasoilla asennekasvatusta  ja  

koulutusta.  

4.4.  Laitoksen työoloja, työyhteisöjä  ja  yhteistoimintaa työpai-

koilla kehitetään. Tämä tarkoittaa sitä, että työyhteisöjen 

ilmapiiriä parannetaan, etenkin johto-  ja esimiestehtävissä  

työskentelevien henkilöstölohtamiSen  ja  yhteistoiminnan 

taitoja kehittämällä sekä henkilöstön yhteistoiminnan 

taitoja kehittämällä. Lisäksi parannetaan yhteistoiminnan 

muita edellytyksiä  ja  yhteistoiminnan menettelytapoja. 

Henkilöstön työterveyshuoltOOfl, henkiseen työsuojeluun  ja 

varhaiskuntoutUkseen  kiinnitetään erityistä huomiota.  

4.5.  Henkilöstön hankinnan  ja valinnan  menetelmiä parannetaan. 

Henki löstövalinnoiSsa vahvistetaan tosiasiallisen ammatti-

taidon  ja kehityskyvyn  sekä tuloksellisen työskentelyn 
 ja 

 muiden tärkeiden edellytysten merkitystä. MerenkulkUlaitOk 

 sen  palveluksessa olevien urakehitystä tuetaan. 

Merenkulkulaitoksen tehtäväalueet  ovat perinteisesti hyvin 

miesvaltaisia.  Monet tehtäväalueista  edellyttävät eri-

tyisosaamiSta, joka hankitaan vuosien opiskelulla. Etenkin 

merenkulkualan oppilai  tokset  kiinnostavat perinteisesti 

poikia. Yli kandeksaakymmentä prosenttia laitoksen tehtävis- 

tä hoitaakin mies. 
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TyöyhteiSöfl  toimivuudelle  on  eduksi,  jos  työyksikössä  on  

sekä miehiä että naisia. Tämän vuoksi laitos suhtautuu 

tasapuolisesti  ja  ennakkoluulottomasti eri sukupuolta 
oleviin henkilöihin tehdessään henkjlövalifltOja. 

Myös merihenkilöstöfl hankinnan  ja valinnan  menetelmien 

kehittämisellä edistetääfl sukupuolten tasa-arvoa  ja  naisten 

hakeutumista  ja  pääsyä vastuullisiin tehtäviin.  

4.6.  Laitoksen tulosyksiköidefl itsenäistä toimivaltaa  ja  vastuuta 

henkilöstöhallinnosta lisätään  ja  mandollisuuksia omaleimai-

seen henkilöstöPOlitiikkaan parannetaan  koko  laitosta 

koskevien yhteisten periaatteiden puitteissa. Toiminnasta 

vastaava johto-  ja esimiestaSo  vastaa yksikkönsä henkilöstö- 

hallinnolliSiSta  ratkaisuista.  

5. VUOROVAIKUTUS  

Menestyksekkään  henkilöstöhallinnon edellytyksenä  on 

 laitoksen johdon, esimiesten  ja  henkilöstön säännöllinen  

ja  luonteva vuorovaikutus. Tämä toteutuu esimiehen  ja 

 alaisen välisissä keskusteluissa  ja  välittömässä yhteistyös-

sä, työyksikkökokOuksissa  ja yhteistyötoiminnaSsa. HenkilöS-

töedustus  laitoksen johtoelimiSSä vahvistaa yhteistoimintaa. 

MerenkUlkulaitoS  suhtautuu myönteisesti henkilöstönSä 

ammatilliseen järjestäytYmiSeefl  ja  luo osaltaan suotuisat 

toiiuintamandolli suudet merenkulkulaitOkSen  ja  ammatillisten 

järjestöjen yhteistyölle.  

6. SEURANTA  

Me  renkulkulaitOksen yhteistoilflifltasoPimuksen  mukaan yhtel  s - 

toiminnan tavoitteena  on  muun muassa edistää valtion 

henkilöStöPOlitiikan yleisten päämäärien toteutumista  ja 

 parantaa työyhteiSön toimintaa  ja työoloja. 

Merenkulkulaitoksen yhteistyötoiluikunta  seuraa tämän 

nkj1östöstrategiafl toteutumista laitoksessa  ja  tekee 

tarpeelliseksi katsomiaan muutosehdotuksia strategiaan  sen 

pitämiseksi ajantasaiSena. 
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LuTE  I  

TOI MINTAOHJE  

1.  Työolot  ja henkilöstöPalVelUt 

Työoloja  kehittämällä pyritään aikaansaamaan turvallinen, 

terveellinen  ja  viihtyisä työympäristö, ehkäisemään ennalta 

tapaturma-  ja annuattitautivaarat  sekä luomaan edellytykset 

mielekkäälle työnteolle, sosiaalisille eduille sekä virkistys- 

ja  vapaa-ajan toiminnalle. 

- 	Työoloja  kehitetään johdon  ja  henkilöstön yhteistyönä. 

Henkilöstön työoloihin vaikuttavista ratkaisuista tulee 

etukäteen neuvotella asianomaisten henkilöstöjärjeStöjen 

edustajien kanssa. Hankittaessa uusia  työkoneita  ja  -laittei-

ta  on  päätöksistä tiedotettava riittävästi  ja  varmistettava 

riittävän opetuksen avulla laitteiden  tarkoituksenmukaiflen  

ja  turvallinen käyttö. 

Työoloja  kehitetään saattamalla huonokuntoiSet, epäkäytän-

nölliset  ja epäterveelliSet työpisteet  ajan tasalle sekä 

ottamalla työsuojelunäkökohdat ensiarvoisen tärkeinä huomioon 

uusia työpisteitä suunniteltaessa. Erityisoloissa (esim. 

ikkunattomat  ja  maan  alla  olevat tilat, joissa ilmaii kosteus, 

lämpötila  tai  valaistus poikkeavat normaalista) työskentelevi-

en työaikaa  on  mandollisuuksien mukaan rajoitettava sijoitta- 

• 	malla  työntekijä osaksi päivää muualle. 

jokaisella tulisi olla käytössään työtä helpottavat, turvalli-

set  ja  nykyaikaiset työ-  ja suojavälineet.  Yksin työskentele-

vien työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä 

huomiota. 

Työpisteiden  suunnittelussa kiinnitetään huomiota  ergonomi- 

sun  seikkoihin. Tapaturma-alttiissa työpisteessä työskentele-

vien työsuojelukoulutukseen  on  kiinnitettävä huomiota. 

Suojainten käyttö sekä vaarallisten aineiden käsittely  ja 

säilytys  tulee selvittää työhönopastuksen yhteydessä. 
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Kussakin työyksikösSä  on  oltava työyksikön kokoon  ja  toiminnan 

luonteeseen nähden tarpeellinen määrä ensiaputarvikkeita, 

ensiapukoulutuksen saaneita työntekijöitä  ja  mandollisuuksien 

mukaan ensiaputilat. 

'ryöpaikkasuojeluSsa  kiinnitetään huomiota rakennusten palotur-

vallisuuden parantamiseen. TyökohteiSSa tulee olla riittävät 

sammutinvälineet  ja asianmukaisifl opastein  varustetut poistu-

mistiet. Hätätilanteiden varalle tulee antaa työyksiköittäifl 

toimintaohjeet. 

Väestönsuojelua  varten tulee olla ajan tasalla pidettävät 

suunnitelmat, jotka  on  saatettava henkilöstön tietoon. Väes-

tönsuojelu-  ja palokoulutusta  on  annettava riittävässä määrin. 

Erityisesti riskiryhmiin kuuluville työntekijöille tulisi 

järjestää määräaikaisia lääkärintarkastUksia. Samoin vamman, 

sairauden, iän  tai  muun syyn vuoksi työrajoitteisten henkilöi-

den työn sisältö  ja  työolot tulisi muotoilla heidän edellytyk- 

siään  vastaaviksi. 

varsinaista sairaanhoitoa  ja  kuntoutusta tarvitsevat ohjataan 

erikoispalvelUihin. Sama koskee mielenterveydefl häiriöistä 

kärsiviä. Alkoholi-  ja  muut päihdeongelfllaiSet tulee ohjata 

hoitoon mandollisimman aikaisesSa vaiheessa. 

Tupakointi työpaikoilla  on  järjestettävä siten, että tupakol-

mattomien oikeus puhtaaseen, savuttomaafl ilmaan turvataan. 

Samoin  on meneteltävä  alusten vapaa-ajan tilojen suhteen. 

Tupakointiin tarkoitetut tilat mandollisine aikarajoituksifleefl 

tulee työpisteittäin selvästi määritellä. Tupakointia koskevi-

en ohjeiden  on  oltava henkilöstön nähtävillä  ja  niiden 

noudattamista  on  valvottava. 

Laitos tukee  ja  edistää henkilöstön oma-aloitteista harras-

tus-  ja virkistystoimintaa ja  pyrkii kehittämään henkilöstö- 

palveluja. Päämääränä  on  tällöin henkilöstön fyysisen, 

psyykkisen  ja  sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen sekä 

viihtyvyyden  ja  laitoksen eri työyksiköiden  välisen 
 kanssa- 

käymisen parantaminen. 
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Merenkulkulaitoksen  henkilöstön lomanviettotOimintaa edi ste-

tään varaamalla luotsitupia  ja  muita käytöstä poistettuja 

kiinteistöjä tähän tarkoitukseen. 

Kuntoijikunnassa  sekä urheilu-  ja  virkistyStOimiflflaSSa 

 annetaan etusija toimintamuodoille, jotka edistävät monipuo-

lista kanssakäymiStä. Yhteisiin kuntoliikuntatilaiSuuksiin 

 ja  laitoksen edustamiSeen urheilun  ja  muiden aktiviteettien 

merkeissä suhtaudutaan myönteisesti.  

2.  Toiminnan rationalisointi 

RatioflaliSOiflflifl  avulla pyritään merenkulkuhalliflflofl palvelu- 

kyvyn  ja  tuloksellisuUden  sekä viraston työolojen 
 ja  työn 

sisällön parantamiseen. RatiOnaliSOifltitoimmnnasta saatu 

hyöty luo edellytyksiä myös henkilöstön paikkauksen  ja 

 palvelussuhteen  ehtojen parantamiseen. Tämän lisäksi pyritään 

turvaamaan henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuutta siten, että  

rational  i  soinnin aiheuttamat henkilöstömuutokset sopeute - 

taan henkilöstön vaihtuvuuteen, uude1leenSijoittami5ee1  ja 

 uudelleenkoulutukseen.  Tämä edellyttää henkilöstöltä jousta- 

vuutta tehtävien vastaanottamiSeSsa. HenkilöStölle  on  taattava 

edustus  ra tionaliSOifltitoimia valmistelevisSa elimissä.  

3. HenkilökiertO 

pitkäjänteisellä  henkilöstön kehittämiSellä turvataan henki- 

löstön ammattitaito muuttuviSSa oloissa. Henkilökierto  ja 

 tehtävien vaihto ovat  90 -luvulla tärkeä  osa  niin laitoksen 

henkilöstön kuin johdonkin kehittämistä. HenkilökierrOn 

merkitys korostuu tilanteissa, joissa uuden henkilöstön 

paikkaaminen tulee kysymykseen  vain  poikkeuksellisesti. 

Henkilökiertoa  suosimalla  

1. 	monipuolistetaan henkilöstön osaamista  ja  parannetaan 

ammattitaitoa, 
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2. lisätään työmotivaatiOta  ja  tehtävien kiinnostavuutta,  

3. parannetaan laitoksen toiminnan tuloksellisuutta,  

4. siirretään osaamista  ja  voimavaroja  sinne,  missä niistä 

 on  kulloinkin suurin hyöty  ja  

5. lisätään muutosvalmiutta  ja  uudistetaan laitoksen hallin-

toa. 

Henkilöstön liikkuvuutta keskushallinnon  ja  piirihallinnon 

yksiköiden välillä suositaan. Merenkulkulaitos pyrkii myös 

tehtävä-  ja henkilökierrolla  lisäämään johdon  ja  asiantunti-

joiden mandollisuuksia toimia vuoroin johto-, asiantuntija- 

ja koulutustehtäviSSä.  Työskentely vuoroin keskushallinnoSSa 

 ja  vuoroin piirihallirinossa edistää laitoksen yhtenäisyyttä. 

HenkilökiertOa  suositaan eri alusryhmien sisällä  ja  välillä. 

Tehtävä-  ja henkilökiettOa rajoittavia  tekijöitä, jollaisia 

 on  esimerkiksi pavelussuhteen ehtojen eroissa, pyritään 

vähentämään. 

- 	4.  Rekrytointi 

Henkilöstöhankinflalla  pyritään tyydyttämään toiminnan edellyt-

tämä määrällinen  ja  rakenteellinen henkilöstötarve. Tavoittee-

na  on  löytää kyvykkäitä henkilöitä, joilla  on  edellytykset 

kehittyä tehtävissään  ja  sopeutua työyhteisöön. 

Henkilöstöä hankittaessa käytetään sekä sisäistä että ulkoista 

hankintaa. Lähiaikoina rekrytoinnin painopiste  on  sisäisessä 

hankinnassa. pyrkimyksenä  on  löytää avoimiin toimiin  ja 

pidempiaikaiSiifl viransijaisuuksiin  useampia ehdokkaita, mikä 

turvataan hoitamalla ilmoittelu siten, että kaikilla toimen 

täyttämisessä kyseeseen tulevilla  on  mandollisuus hakea 

sitä. Sisäisessä hankinnassa käytetään hyväksi sisäisiä 

tiedotuskanavia kuten ilmoitustauluja  ja pikaristeilijää. 



Ulkoisina hankintakanavifla  käytetään työvoimatoimistoja, 

Virallista lehteä, päivä-  ja  ammattilehdistöä  sekä oppilaitok- 

sia. 

MerenkUlkUhallinto  hankkii henkilöstöä ulkopuolelta erityi-

sesti silloin, kun  

1) halutaan sellaista asiantuntemusta,  jota  merenkulku- 

hallinnossa ei ennestään ole,  

2) henkilöstöä tarvitaan enemmän lisääntyneidefl tehtävien 

vuoksi,  

3) kyseessä  on  lyhytaikainen, tilapäinen  tai  muuten rajattu 

tehtävä, jonka suorittamiseen vakinainefl henkilöstö ei 

riitä. 

Hankintalähteeflä  käytetään myös tiedostoa työhön halukkaiksi 

ilmoittautuneista. Kaikki merenkulkuhalliflflOn ulkopuolella 

haettavaksi ilmoitetut toimet ilmoitetaan myös työvoimatoimiS- 

toon. 

poikkeuksellisiSSa  tilanteissa, kun merenkulkulaitoS ei 

henkilöstön vähentämisefl  tai  muun vastaavan syyn vuoksi voi 

ottaa palvelukseensa muita kuin laitoksessa  jo  työskenteleviä 

henkilöitä, hankintalähteenä käytetään  vain  laitoksen sisäisiä 

kanavia. 

palvelukseenottoa  hoidetaan avoimesti  ja  oikeudenmukaisesti. 

valintaperusteiden  ja  työtehtävien tulee olla selvillä  ja 

 hakijoiden tiedossa henkilöstöä hankittaessa. Virkojen  ja 

 toimien kelpoisuusehdOt määräytyvät ao. tehtävien toimenku

-van  mukaan. KelpoisuuSehtojen  ja  paikkauksen  tulee olla 

oikeassa suhteessa keskenään. 

HakijoiSta  hankitaan  vain valintaperusteiden  kannalta tärkeää 

tietoa. Tietoja hakijoista saadaan hakemuksesta, opinto-  ja 

 työtodistuksiStas  haastattelusta  ja  suosituksista. Tiedot 

hankitaan  ja  otetaan huomioon tasapuolisesti. 



valintaperuSteifla  käytetään kelpoisuusehtOjen ohella koulutus-

ta, tehtävän hoidon edellyttämää henkilökohtaista soveltuvuut-

ta  ja  palvelusta merenkulkulaitOkSessa, mutta pitkä palvelus 

sinänsä ei takaa vaativiin tehtäviin pääsyä. Toimeen valitta-

van tulee täyttää muodolliset kelpoisuuSehdOt. Koulutusta 

arvostetaan. Valinnassa kiinnitetään lisäksi erityistä 

huomiota hakijan työkokemukSeen sekä tehtävään  ja  työympäris- 

töön sopivuuteen. 

TasaverOisiSta  hakijoista annetaan etusija laitoksen henkilös

-töön  kuuluvalle. JohtotehtäViä täytettäeSSä otetaan muiden 

seikkojen ohella huomioon aikaisemmalla toiminnalla osoitettu 

johtamistaito.  

valinnassa  on  noudatettava tasapuolisuutta siten, ettei 

ketään aseteta eriarvoiseen asemaan valintaperusteisiin 

kuulumattoman seikan vuoksi. 

Hakijoita koskevien tietojen  ja  suositusten ajanmukaisuus 

 ja  paikkansapitävYyS  tarkistetaan. Haastattelussa tulee 

pyrkiä yhdenmukaisten haastattelumefletelmien käyttöön, jotta 

hakijoista saadaan vertailukelpoista tietoa. Hakijaa koskevat 

eri yhteyksissä tehdyt arvioinnit jäävät ainoastaan valintaan 

osallistuviefl  käyttöön. 

TyöykSiköidefl esimiehillä  tulee olla mandollisuus osallistua 

 ja  vaikuttaa alaistensa valintaan. Myös lähimpien työtove-

reiden mielipiteet tulee mandollisuuksien mukaan ottaa 

huomioon. Lopullisesta valinnasta ilmoitetaan viipymättä 

kaikille hakijoille. Tällöin mainitaan tehtävään valitun 

henkilön nimi. 

palvelussuhteen  päättyessä järjestetään tarpeen  ja  mandolli-

suuksien mukaan lähtöhaastattelu, jonka avulla selvitetään 

lähtöön johtaneita syitä. 

MerenkulkUlaitOkSen  alusten päälliköiden tulee ilmoittaa 

kaikista avoimista  ja  vapautuvista  työpaikoista merenkulku-

hallituksen merihenkilöStötoimi5t0]l 
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MerenkulkulaitOksen aluksissa  avoinna olevat työpaikat 

täytetään ensisijaisesti siirtymään halukkailla vakituisilla 

työntekijöillä noudattaen seuraavia periaatteita: 

-  vanhasta aluksesta uudempaan  tai  samantasoiSeen 

-  alemmasta toimesta ylempääri toimeen, samanarvOiSeefl  tai 

 työntekijän niin halutessa alempaan toimeen 

-  vanhan  teknologian  aluksesta uudenaikaiseen alukseen  ja 

-  mikäli aluksia siirretään eri paikkakunnille1 asuinpaikka- 

kunnan perusteella. 

Ellei löydy siirtohalukkaita, tarjotaan paikka määräaikaises-

sa työsuhteessa oleville MKL:n työntekijöille. Ellei näitä 

ole saatavissa, otetaan laivaväki merimiesvälitYStOimiStofl 

kautta. 

Huomautus: Ne työntekijät, jotka ovat aluksen liikenteestä 

poistamisen  tai  muun syyn vuoksi vaarassa joutua 

lomautettavikSi, ovat paikkoja täytettäeSSä 

(pätevyysvaatimukSet huomioon ottaen) etusijalla. 

TyöehtoSOpimuStefl  puitteissa alusten avoimet työpaikat 

pyritään täyttämään siten, että kausiluonteiSeSSa työsuhteessa 

merenkulkulaitosta palvelevien jatkuva työsuhde mandolli-

suuksien mukaan voidaan turvata. 

Alusten päälliköiden tulee ilmoittaa toimenvälitykselle 

kaikista sellaisista  siirtohalukkaista  työntekijöistä, joiden 

työsuhde sijaisuuden  tai  toimikauden päättymisen johdosta 

katkeaa. 

Mikäli työpaikan täyttämisellä ei ole kiirettä, voidaan 

myös aluksilta tiedustella toimeen sopivia halukkaita henki- 

löitä, jotka voivat myös etukäteen ilmoittautua siirtolistal- 

le.  
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Siirrettäessä  alus vakinaiselta asemapaikalta toiselle paikka-
kunnalle silloin, kun kyseessä ei ole työtehtävän suorittami-

nen  tai telakointi, on  ennen siirron toteuttamista kuultava 

asianomaisen aluksen henkilökuntaa. Samalla  on  selvitettävä 

mandollisuudet henkilöstön siirtoihin alusten välillä  ja 

 näitä koskevat henkilöstön toivomukset. 

Alusten uudenaikaistaluisesta, toiminnan muuttumisesta, 

pitkäaikaisesta telakoinnista  tai  miehityksen muusta syystä 

tapahtuvasta supistamisesta  on  ilmoitettava henkilöstöasi-
oista vastuussa olevalle henkilölle hyvissä ajoin, jotta 
työntekijöiden työsuhteen jatkuminen muihin aluksiin siirtä-
mällä mandollisuuksien mukaan voidaan turvata.  

5. Perehdyttämiflefl  

Henkilöstön tehtävien muutokset  ja  henkilöstön siirrot sekä 

uuden henkilöstön palvelukseenotto edellyttävät suunnitelmal-

lista tehtäviin  ja työympäristööfl perehdyttänuiStä. 

Merenkulkulaitoksen  jokaiseen yksikköön  on  nimetty henkilö, 

joka vastaa siitä, että jokaiselle yksikköön työhön tulevalle 
laaditaan tulokkaan tarpeiden mukaan mitoitettu perehdyttäiniS-
suunnitelma. vastuuhenkilö itse hoitaa  sen  osan yleisperehdyt-

tämisestä, joka kattaa merenkulkuhallitUkSen "Tervetuloa 
taloon" -oppaan tiedot. Lisäksi vastuuhenkilön tehtävänä  on 

 laatia yleisluontoinen ohjelma, jonka mukaan perehdyttäminen 

etenee. 

vastuuhenkilö  ei ole yleinen työnopastaja. TyönopaStaja 

vaihtelee  sen  mukaan, minkä tehtäväkokOflaisuUdefl opettamisesta  

on  kyse. 

MerenkulkUlaitOksen  kuhunkin yksikköön  on  myös laadittu 

niinsanottu tulokasmappi, johon  on  kerätty yleistä tietoa 
yksikköön tulevalle uudelle henkilölle. TulokasmaPin tietojen 

tiivistelmä  on  koottu yksikön  videotex-ohjelmaafl  niissä 

yksiköissä, joissa  videotex -ohjelma  on  käytössä. 



Perehdyttäminen  voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:  

1. Oman  yksikön esittely  ja  tulokkaan esittely oman yksikön 

henkilöstölle,  

2. tutustuminen muiden yksiköiden yhteistyökuluPPaneihin:  

3. perehdyttäminefl työtehtäviifl.  Tämä tapahtuu pääosin 

omassa yksikössä. KokonaiSkuVan saamiseksi työstä 

perehdyttäminen ulotetaan myös niihin yksiköihin, jotka 

ovat jossain vaiheessa tekemisissä saman työkokonaisuuden 

kanssa. 

PerehdyttämisSuUflflite]mafl toteutusaikataUlu  riippuu tulokkaan 

tehtävien laadusta  ja  laitoksen palveluksessa  jo  olevan 

henkilön tehtävämuutoSten laajuudesta.  

6. palvelussuhteen  ehdot 

palvelussuhteen  ehtojen päämääränä  on  säädellä työskentelyyn 
 

ja  palvelussuhteeSeen Uittyviä henkilöstölle  koituvia ta-

loudellisia  ja  sosiaalisia etuuksia sekä sille asetettavia 

velvollisuuksia niin, että laitos kykenee saamaan palveluk-

seensa  ja  pitämään palveluksessaan tehtävien edellyttämän 

henkilöstön. 

palvelussuhteen  ehtojen  on  oltava oikeassa suhteessa laitoksen 

tehtäviin sekä yksittäisten henkilöiden tehtäviin, ammattipä-

tevyyteen  ja  työsuorituksiin. 

Merenkulkulaitos  pyrkii toteuttamaan palkkapolitiikkaai joka 

varmistaa ammattitaitOiSen  ja  pätevän henkilöstön saannin  ja 

 pysymisen merenkulkulaitoksen palveluksessa. 

paikkauksen  oikeellisuuden määrittäiniseksi pyritään yhdessä 

henkilöstön edustajien kanssa kehittämään  ja  käyttämään 
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hyväksi tehtävien luokitus- ym. vaativuusmäärittelyjä. 

Henkilön hoitaessa omaa tointaan korkeampipaikkaisen toimen 

tehtäväkokonaiSUutta tulisi pyrkiä siihen, että hänelle 

maksetaan tältä ajalta korkeampaa palkkaa. 

palkanmaksussa  tulee noudattaa selkeyttä  ja  yksinkertaisuutta, 

jotta jokaisella  on  mandollisuus selvittää oman palkkansa 

oikeellisuus  ja määräytymisperUsteet.  Palkka maksetaan kunkin 

työntekijän haluamaan rahalaitokseen. Työajat, -vuorot  ja 

lomat  tulee järjestää sekä henkilöstön että tehtävien hoidon 

kannalta tarkoitukseflmUkaiSesti  ja  riittävän joustavasti. 

Työajan järjestelyllä pyritään vähentämään työhönsidonriai- 

suudesta  aiheutuvia haittoja. 

MerenkulkulaitOS  pyrkii rakentamaan toimintansa vakinaisen 

 ja  pitkäaikaisen henkilöstön varaan. Tilapäisiä, lyhytaikai-

sia  ja osa -aikaisia palvelussuhteita käytetään silloin kun 

 se  toiminnan  ja  rahoituksen kannalta  on  välttämätöntä  ja 

 tarkoituksenmukaista. pitkäaikaisista virantoimitusmääräyk 

sistä  tulee päästä eroon. Myös pitkistä viransijaisuusketjUis 

 ta  pyritään mandollisuuksien mukaan eroon.  

7.  Tasa-arvo 

Eri sukupuolten sopivuuteen laitoksen kaikkiin tehtäviin 

suhtaudutaan ennakkoluulottomasti. HakuilmoitUksia kehitetään 

niin, että sekä naiset että miehet kiinnostuvat täytettävästä 

työpaikasta  ja  saavat mandollisimman selkeän kokonaiskuvan 

siihen kuuluvista työtehtävistä. 

Sukupuolten  välisen  tasa-arvoisuuden näkökulman tulee sisältyä 

paikkaukseen  ja henkilöStökoUlutUkseen. SukupuolijakaUtUnlan 

tasapainottamiSta  tuetaan koulutuksellisin keinoin.  

8.  Henkilöstön kehittäminen 

Henkilöstön kehittämisellä työntekijät pyritään valmentamaan 

tiedoiltaan, taidoiltaan  ja  asenteiltaan tehtävien tulokselli- 
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seen  suorittamiseen sekä uusien  ja  muuttuvien tehtävien 

omaksumiseen. LisäkSi pyritään tehostamaan oman työn suunnit-

telua, yhteistoiminta -ja  osallistumisvalmiuksia  sekä edistä-

inään uudistushalua  ja  aloitteellisuutta. Samoin pyritään 

tukemaan henkilöstön itsensä kehittämistä merenkulkuhallin - 

non  tehtävissä. 

Henkilöstön kehittämisen tulee olla jatkuvaa, suunnitel-

mallista  ja  merenkulkulaitOksen tulostavoitteiden  saavutta-

mista tukevaa.  Se  koskee kaikkia ammattiryhmiä. Henkilöstön 

kehittämisen painopistesuunnat määritellään merenkulkulaitok

-sen  strategiasta johdettujen  tarpeiden perusteella. 

Henkilöstön kehittäminen aloitetaan perehdyttämiSellä. Henki-

löstökoulutukSen ensisijaiflen muoto  on  työssä oppiminefl,  jota 

 tuetaan täydennyskoulutuksen (kurssit, seminaarit, neuvottelu-

päivät) keinoin  ja  turvaamalla ammattitaidon ylläpitäminen 
 

ja  kehittäminen esimerkiksi anunattilehdistöfl  ja 
 alan kirjalli-

suuden välityksellä. Sisäisiin tarpeisiin suunniteltu koulutus 

pyritään toteuttamaan omin kouluttajavoimifl. 

Henkilöstön kehittämisessä käytetään varsinaisen koulutuksen 

lisäksi monia muitakin keinoja. Näitä ovat  mm.  

-  toimiminen eri tehtävissä eli työkierto 

- sijaisuuksien  hoitaminen 

-  osallistuminen projekti-  ja  työryhmätyöskentelYYn 

- kouluttajatOimiflta 

- opintomatkat  ja  tutustumiskäynnit 

-  kansainvälinen yhteistyö 

- omaehtoinen opiskelu. 

MerenkUlkulaitOs  suhtautuu myötämieli sesti ammatti järjestöjen 

antamaan koulutukseen. virkavapauden  ja  työstä vapauttamiSen 

edellytyksenä  on  näissä tapauksissa, että koulutustilaiSuus 

liittyy koulutukseen pyrkivän henkilön yhteistyötehtäViifl 

kuten luottamusmieStoimintaan, työsuojelutoinhintaan  tai YT - 

toimintaan,  ja  ettei siitä aiheudu huomattavaa haittaa 

viraston toiminnalle. 
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Henkilöstön omaehtoista opiskelua tuetaan mandollisuuksien 

mukaan virkavapauksin  ja  osallistumalla opiskelukustannusten 

korvaamiseen. Samoin pyritään tukemaan hyväksyttyyn suunni-

telmaan perustuvaa opintopilri-  ja  opintomatkatoimintaa. 

 Etusijalla omaehtoisen opiskelun tukemisessa  on  koulutus, 

joka liittyy inerenkulkulaitOkSen tehtäviin  ja  tavoitteisiin 

 ja  on  omiaan parantamaan koulutukseen osallistuvan ammatti- 

pätevyyttä. 

Harkittaessa  palkan maksamista virkavapauden ajalta ratkaise-

vaa  on  koulutuksesta laitoksen toiminnalle odotettavissa oleva 

hyöty. Käsittelyn edellytyksenä  on  aina takaisinmaksusitoumuk

-sen  allekirjoittamiflefl. 

Nerenkulkulaitoksen koulutustoimiflnafl  suunnitelmallisuutta 

lisätään laatimalla vuosittain tulosyksikkökohtaiSet koulutus- 

suunnitelmat. Lähtökohtana  on  tällöin työntekijöiden toiminta- 

valmiuden vertaaminen nykyisen  ja  suunnitellun toiminnan 

asettamiin vaatimuksiin. Myös henkilöstöllä  on  velvollisuus 

huolehtia ammatillisen pätevyytensä ylläpidosta tekemällä 

sitä koskevia aloitteita  esimiehilleen. 

KoulutuSmandOil  i  suuksi  sta  ilmoitetaan  si  säi siä tiedotuskanavia 

 ja  -välineitä hyväksikäyttäefl. Vastuu koulutuksen koordinoin-

nista laitoksessa kuuluu keskushallinnolle.  

Jos merenkulkulaitokSefl  ulkopuoliseen koulutustilaiSuuteen 

määräämän henkilön osallistumiskustanflUkSet ylittävät koulu-

tusta koskevien sopimusten  ja  ohjeiden mukaiset korvaukset, 

merenkulkulaitos korvaa myös ylimenevän osan, mikäli kustan-

nukset ovat olleet koulutuksen toteutumisen kannalta välttä- 

mättömät. 

PerehdyttämiskOulUtUksen  antaminen merenkulkuhallituksen 

palveluksessa olevalle henkilöstölle omalla erikoisalalla 

kuuluu virkavelvolliSuuksiin, vaikkei kyseess  

virka,  jonka toimenkuvaan kouluttaminen 
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9.  Yhteistoiminta 

Henkilöstön osallistUliliSella pyritään vaikutusmand011iSUUkSia  

ja  työviihtyvyyttä lisäämällä parantamaan työn tehokkuutta  

ja  työmotivaatiota. 

Henkilöstön osallistuminen turvataan esimiesten  ja  työnteki-

jöiden välisin keskusteluin  ja  järjestämällä työyksikköko-

kouksia. Osallistumista edistetään suosimalla yhteistoiminnan 

 ja  ryhmätyön muotoja. EdustukselliSefl osallistumisen tärkeim-

piä muotoja ovat  YT -toiminta  ja  luottamusmies- sekä työsuoje-

lutoiminta. Näistä ainakin  YT -toiminta  ja työsuojelutoiiui-nta  

pyritään yhdistämään. 

Henkilöstön osallistumisen edellytyksenä  on  riittävä tiedon- 

saanti  koko  laitoksen toimintaa  ja  erityisesti henkilöstöä 

itseään koskevista asioista. Mandollisuuksien mukaan henkilös-

tölle annetaan myös yhteistoiminnan edistämiseksi tarpeellista 

koulutusta. 

Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon ei vähennä asian-

omaisen esimiehen vastuuta tehdyistä ratkaisuista.  

10.  AloitetOiminta 

MerenkulkulaitOkSen aloitetoiminflan  säännöt tulivat voimaan 

 1.1.1993.  Aloitetoimiflflafl  tarkoituksena  on  kannustaa henkilös- 

töä osallistumaan laitoksen toiminnan sekä oman työnsä  ja 

työympäriStöflSä  kehittämiseen. 

Aloitteista, joiden avulla esimerkiksi säästetään valtion 

varoja, kehitetään hallintoa  tai  tekniikkaa, lisätään tuotta-

vuutta, parannetaan laatua  tai  lisätään työturvallisuutta, 

voidaan maksaa 1oitteentekijälle aloitepaikkio. 

Aloitteet käsitellään  sen  osaston  tai  merenkulkupiirin 

johtoryhmäsSä,  jonka toimialaan aloitteeSSa esitetty  paran-

nusehdotus  kuuluu. Yleisesti laitoksen toimintaan liittyvät 
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merkittävät aloitteet käsitellään keskusviraStOn johtoryhmäs

-sa.  

Piirien  ja  osastojen nimeämät aloiteyhdyshenkilöt auttavat 

 ja  neuvovat henkilöstöä aloiteasioissa. AloiteyhdySheflkilö 

valmistelee myös tehdyt aloitteet käsiteltäväksi ao. johtoryh - 

mässa.  

Tullessaan palkituksi aloitteentekijä samalla luovuttaa 

merenkulkulaitOkselle oikeuden ilman muuta korvausta käyttää 

1 	 aloitetta hyväkseen. Nikäli aloite sisältää  patentilla 

suojattavaksi  olevan keksinnön, noudatetaan työsuhdekeksintö

-lain (656/67)  sekä työsuhdekeksifltöaSetuksen  (527/88) määräyk - 

sia.  

11.  Sisäinen tiedotus 

MerenkulkulaitOksen tiedotusohje  tuli voimaan  1.3.1991.  Ohjeen 

johtavat periaatteet ovat avoimuus, nopeus  ja koko  henkilökun- 

nan aktiivisuus. 

TiedotuSOhjeen  mukaan merenkulkulaitokSen sisäisen tiedotuksen 

tavoitteena  on  parantaa viraston toimivuutta  ja  henkilökunnan 

keskinäistä yhteistyötä tyydyttämällä tarve antaa  ja  saada 

työhön  ja työyhteisöön  liittyviä tietoja. 

Viestinnän suullisia, kirjallisia  ja  sähköisiä keinoja 

käyttäen henkilöstölle annetaan selkeä yleiskuva MKL:n 

tavoitteista  ja  toiminnasta, henkilöstön asemasta, oikeuk-

sista  ja velvollisuuksiSta  sekä palvelussuhteen ehdoista 
 ja  

näitä koskevista muutoksista. 

NerenkulkulaitOkSessa  sisäinen tiedotus  on monensuuntaiSta, 

 mikä osaltaan inadaltaa organisaation eri osien, henkilöstö-

ryhmien  ja  ammattien välisiä  raja -aitoja. 
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12.  Organisaatiosuunnittelu  

Henkilöstön  ja  toimien määrän  ja  rakenteen suunnittelulla 

pyritään varmistamaan, että merenkulkulaitoksella  on  käytettä-

vissään tehtävien edellyttämä  ja  riittävän ammattitaitoinen 

henkilöstö. Suunnittelun avulla ennakoidaan odotettavissa 

olevat henkilöstön määrää  ja  rakennetta koskevat muutokset. 

Samoin pyritään siihen, että henkilöstölle luodaan tarjolla 

olevien mandollisuuksien mukaan tilaisuus työskennellä 
4 	 kykyjään  ja  edellytykSiääfl  vastaavissa tehtävissä. 
1  

Henkilöstön määrän sekä rakenteen muutokset perustuvat laitok-

sen tehtävien  ja  toimintojen edellyttämään henkilöstötarPee

-seen,  joka selvitetään toimintasuuflflite].missa. Niissä otetaan 

huomioon toiminnan muutoksista johtuvat tarpeet, kuten 

ennakoitavisSa oleva tehtävien  ja  toimintojen määrällinen  ja 

 laadullinen kehitys, tekniikan  ja  työmenetelmiefl  ja  automaati-

on kehitys sekä järkiperäiflefl tehtäväjako eri yksiköiden  ja  

henkilöstöryhlfliefl  kesken. 

HenkilöStötarvetta  arvioitaessa otetaan huomioon myös henki-

löstön vaihtuvuus, virkavapaudet  ja lomat  sekä mandollisuus 

käyttää osaaikatyönteki1öitä.  

S 	

Henkilöstö-  ja  tehtävärakenteen  muutokset voidaan toteuttaa 

muuttamalla tehtäviä  ja  pätevyysvaatimuksia, suorittamalla 

Sisäisiä henkilösiirtoja, kouluttamalla henkilöitä sekä 

perustamalla1 muuttamalla  ja  lakkauttamalla  toimia  ja  hankki- 

malla uutta henkilöstöä. 

Toimintaa muutettaeSSa tulee henkilöstöön kohdistuvat vaiku-

tukset selvittää  jo  muutosta suunniteltaessa. Tällöin meren-

kulkulaitOs pyrkii varmistamaan riittävän ajoissa, että 

henkilöstön kyvyt  ja  taidot sekä tehtävien asettamat vaatimuk- 

set vastaavat toisiaan. 

HenkilöStörakeflfle  pyritään pitämään toimintaa vastaavana 

perustamalla uusia  ja  lakkauttamal1-a  epätarkoitukSenmukaisia  

toimia. 
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Henkilöstölle  annetaan mandollisuus vaikuttaa sitä koskeviin 

suunnitelmiin hyvissä ajoin ennen lopullista päätöksentekoa 

seuraavien periaatteiden mukaisesti:  

a) henkilöstölle  tulee varata mandollisuus kannanottoon sitä 

koskevien suunnitelmien sisällöstä ennen näiden suunni-

telmien  yksityiskohtaiSta  käsittelyä,  

b) henkilöstölle  selvitetään myös niitä perusteita, joiden 

varaan muutokset  sen  rakenteessa,  maarassa  ja  tehtavissa 

 rakentuvat,  

C) 	henkilöstön määrän, rakenteen  ja  tehtävien muutokset 

tulee ennakoida niin varhaisessa vaiheessa, että niistä 

kyetään koulutuksella  ja  uudelleensijoittami5el3a 

 selviytymään  ja  

d) 	henkilöstö-, koulutus-  ja  rationalisOifltiSuUflflitelmat  on  

sopeutettava toisiinsa.  

a 

.4  



TLIITE  II  

Sopimus yhteistoilfliflflaSta merenkulkulaitOkSessa  (1991)  

Sopimus työsuojelun yhteistyöstä merenkulkuhallituksessa 
 ja  merenkulkupiireissä  (1992)  

Sopimus työsuojelun yhteistyöstä merenkulkulaitOksen 
aluksissa  ja  merenmittausretkikunflissa  (1986)  

Valtiotyönantajan palkkapoliittinen  ohjelma  (1992)  

Tiedottamiflen merenkulkulaitOkSessa (TiedotusOhje  1991)  

Valtioneuvoston periaatepäätös henkilöstöPolitiikan  ja 

 -hallinnon kehittämiseStä  (1991)  

Laitoksen ulkopuolisen henkilökunnan paikkaamiskielto  

(23.10.1992)  

Pääjohtajan kirje henkilöStölle Työ  ja  alkoholi eivät 
sovi yhteen  (22.9.1992) 

4  
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