
MAKLI ja MIL selvitys mahdollisesta yhdistymisestä 

MAKLI ry. ja MIL ry. ovat kaksi keskeistä maanmittausalan toimintaa edistävää järjestöä. 
Selvityksen käynnisti MAKLI:n aloite (kirje 14.5.2019). MIL:n hallitus on vastaanottanut ja käsitellyt 
aloitetta, ja päättänyt jatkaa keskustelua MAKLI:n kanssa. Jatkotoimena selvitetään, toisiko 
yhdistysten fuusio hyötyjä sekä jäsenille että alan kehittämiselle. Selvitys esitetään molempien 
yhdistysten hallituksille mahdollisia jatkotoimia varten. Tarkoitusta varten on seuraavassa koottu 
taustatietoja. 

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry.  

MAKLI on perustettu vuonna 1959 ja yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää 
jäsenten välistä yhteistoimintaa, edistää ammattikunnan yhteenkuuluvuutta ja 
ammattitaitoa sekä toimia neuvottelevana elimenä jäseniä koskevissa asioissa. 
Nykyisin MAKLI muodostuu kolmesta toimialakohtaisesta jäsenyhdistyksestä, VMT, 
KMT ja YMT (valtion, kuntien ja yksityiset alat). MAKLI hoitaa em. yhdistysten 
ammatillis-aatteellista edunvalvontaa. Jäseneksi voidaan ottaa maanmittaustekniikan 
ammattikorkeakoulun tai ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinnon 
suorittanut tai siellä opiskeleva, tai hallituksen hyväksymä (usein alalla toimiva) 
henkilö. 
 
MAKLI:n jäsenmäärä on nyt 610. Jäsenet ovat MAKLI:n jäseniä em. yhdistysten 
kautta. MAKLI:n jäsenmaksua maksavat jäsenyhdistykset. Jäsenmaksu on 
henkilöjäsentä kohti 48€/vuosi vuodelle 2019. Toimintamenot olivat v. 2018 n. 
37 000€. MAKLI:n merkittävin omaisuus on 64 m2 toimistohuoneisto os. Kulmakatu 8, 
Helsinki (markkina-arvoltaan n. x €, <arvioitsija>). Vuoden 2018 taseen loppusumma 
oli 156 911€. 
 
Tähän mennessä henkilö on voinut olla MAKLI:n jäsen vain jäsenyhdistyksen kautta. 
Jäsenyhdistykset ovat tehneet periaatepäätöksen siitä, että MAKLI:n 
jäsenyhdistysrakenne puretaan, ja siirrytään suoraan henkilöjäsenyyteen. Toteutus 
edellyttää MAKLI:n liittokokouksen päätöstä. 

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry (MIL) 

Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry on vuonna 1890 perustettu aatteellinen 
yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. toimia jäsenten välisenä rajapintana, 
edistää maanmittausalan kehittämistä ja edustaa suomen maanmittausalaa 
kansainvälisesti. 
 
Liiton varsinaisena henkilöjäsenenä voi olla Teknillisen korkeakoulun 
insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnassa diplomi-insinöörin tutkinnon 
suorittanut henkilö tai muu yliopistotasoisen tutkinnon suorittanut, maanmittausalalla 
toimiva henkilö, jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi tai nuorena jäsenenä 
hallituksen hyväksymä Teknillisen korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella 
diplomi-insinöörin tutkintoa suorittava henkilö. Nuoresta jäsenestä tulee diplomi-
insinööriksi valmistumistaan seuraavan vuoden alusta ilman eri anomusta liiton 
varsinainen jäsen. 
 
Yhteisöjäseneksi voi liittyä sellainen yhdistyksen tarkoitusperien edistämisestä 
kiinnostunut oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus on 
hakemuksesta hyväksynyt jäseneksi. 
 



Kunniajäseneksi liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on 
toiminut ansiokkaasti liiton tarkoitusperien hyväksi. 
 
MIL:n jäsenmäärä (suluissa jäsenmaksu) on 775, josta noin 375 varsinaista jäsentä 
(65 €/v), 220 nuorta jäsentä (0 €/v), 170 eläkeläisjäsentä (40 €/v) ja 6 kunniajäsentä 
(0 €/v). Sääntöjen mukaan MIL:lla voi myös olla yhteisöjäseniä, joiden jäsenmaksu on 
300 €/v. Yhtään yhteisöjäsentä ei kuitenkaan ole. 
Jäsenmäärän kehitys on 2010 -luvulla ollut seuraava: 

 
Alkuvuonna 2019 hallitus erotti jäsenmaksunsa 2 v maksamatta jättäneitä jäseniä. 
 
MIL käyttää Membookia jäsenrekisterinä. 
 
MIL:n toimintamenot vuonna 2018 olivat noin 38 000 €, toiminta rahoitetaan 
jäsentuloilla sekä pieneltä osin sijoitusten tuotoilla.  
 
MIL ry:n omaisuus (tasearvo) tilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan on: 

- Aineettomat hyödykkeet 5 218,45 € 
- Varasto AsOy Keravan Hiidenkallio 3 048 € 
- Osake- ja rahastosijoitukset 66 818,81 € 
- Rahat ja pankkisaamiset 73 425,81 € 
- Yhteensä   148 511,07 € 

Osake- ja rahastosijoitusten käypä arvo 31.12.2018 oli 77 471,78 €. 
 
Sijoitusten tuotto on liittokokouksen päätöksillä korvamerkitty maanmittausalan 
edistämiseen (opiskelijoiden tukeminen, esitysten pitäminen kongresseissa jne). 

Nykyinen toiminta 

Merkittävin tapahtuma on Maanmittauspäivät, joka järjestetään vuosittain MIL:n ja 
MAKLI:n yhteisen yhdistyksen Maankäyttö ry:n kautta. Maankäyttö ry julkaisee myös 
Maankäyttö -lehteä (4 nro/v). 
 
MAKLI ja MIL ovat jäseniä kansainvälisissä organisaatioissa FIG ja CLGE. MIL on 
jäsen myös Pohjoismaisessa yhdysmiesneuvostossa (Ombudsmannarådet). MIL:n ja 
MAKLI:n edustajat osallistuvat vuosittain FIG:n tapahtumaan ja CLGE:n 
yleiskokouksiin (CLGE:ssä yksi edustaja, vuorottain). Yhdysmiesneuvosto kokoontuu 
kerran vuodessa kiertävällä järjestämisvastuulla. 

 
MIL ry:n jäsentapahtumia ovat vuosittainen jäsenmatka Viron Maanmittauspäiville 
sekä Syyspäivän täräys -tapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Maanmittarikillan 
kanssa.  
 
MIL julkaisee jäsenille omana julkaisunaan (paperi + sähköinen) MILA-lehden 3 
kertaa vuodessa. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kunniajäseniä 6 6 6 5 6 4 5 6 6 

Varsinaisia jäseniä 510 496 451 504 488 467 451 414 457 

Eläkeläisjäseniä 164 165 157 165 166 172 171 165 172 

Nuoria jäseniä 181 179 171 169 174 190 223 234 206 

Työttömiä jäseniä 1 1 0 2 1 0 0 0 0 

Yhteensä 862 847 785 833 834 833 850 819 841 



 
MIL antaa lausuntoa meneillään olevista lakihankkeista, viime vuosina lausuntojen 
määrä on ollut 1-3 vuodessa. 
 
MIL pitää kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen loka-
marraskuussa. MIL hallitus kokoontuu noin 5-8 kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus pitää 
1-2 kehittämisseminaaria vuodessa. 

 
MIL hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet ovat vuosittain erovuorossa. Lisäksi 
hallituksen kokouksiin kutsutaan Maanmittarikillan edustaja, jolla on kokouksessa 
puhevalta. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. MIL:n taloudenhoito tapahtuu 
hallituksen sisällä, tilinpäätöspalvelu ostetaan ulkoa. 
 
MAKLI pitää liittokokouksen joka toinen vuosi keväällä. Liittokokous valitsee 
hallituksen ja muut toimielimet. Hallituksessa on 7 jäsentä, joista yksi on 
opiskelijoiden edustaja. Hallitus kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa. 
 
MAKLI:lla on useita alueellisia paikallisyhdistyksiä, jotka järjestävät jäsenille 
tapahtumia yhteen kuuluvuuden edistämiseksi. Paikallisyhdistysten toiminta on viime 
vuosina hiipunut. 
 
MAKLI:n toiminnasta ja historiasta löytyy enemmän tietoa verkkosivuilla www.makli.fi. 
Tiedotusta ajankohtaisista asioista hoidetaan myös verkkosivujen kautta. 

Lähitulevaisuuden näkymät 

MIL:n lähitulevaisuuden haasteita ovat jäsenmäärän negatiivinen kehitys (etenkin 
varsinaisten jäsenten osalta) ja jossain määrin jäsenmaksujen keräyksen vaikeus. 
Nämä asiat ovat olennaisia toiminnan rahoittamisen kannalta ja nykyinen hallitus 
onkin yrittänyt tehostaa jäsenhankintaa ja jäsenmaksujen keräystä. 
 
Opiskelijoiden hankkiminen nuoriksi jäseniksi on erittäin tehokasta Syyspäivän 
täräyksessä. Haasteena on pitää nuoret jäsenet liitossa valmistumisen jälkeen. 
 
MAKLI:n jäsenkehitys on ollut pitkään laskeva. Syynä on ollut eläköityvien suuri 
määrä, sekä se, että uudet AMK-insinöörit eivät liity jäseniksi ammattiyhdistyksiin niin 
kuin ennen. Viimeksi mainittu on yleistä muillakin aloilla. Jäsenmaksutulojen 
vähentyessä on toiminnasta jouduttu tinkimään, ja mm. hallinnollisissa kuluissa on 
tehty merkittäviä säästöjä. Tärkeistä jäsenpalveluista, kuten Maankäyttö-lehdestä, on 
pidetty kiinni. Maanmittausalan kehittäminen vaatisi jatkossa enemmän resursseja, 
mutta ellei jäsenmäärän kehitystä saada kääntymään, se ei ole enää mahdollista. 

Yhdistymisen hyödyt ja haitat 

0-vaihtoehto (jatketaan nykymallin mukaan) 
1-vaihtoehto (yhteistyö tiivistetään) 
2-vaihtoehto (yhdistytään) 

0-vaihtoehto (jatketaan nykymallin mukaan) 

Hyödyt: 

- ei edellytä hallinnollisia muutoksia (joista aiheutuu lisätyötä), MIL ry:n toiminta tällä 

hetkellä melko vakaata 

http://www.makli.fi/
http://www.makli.fi/


- Toiminta pysyy lyhyellä aikavälillä ennallaan (mm. edunvalvontakysymykset) 

Haitat/Riskit: 

- Kummankin yhdistyksen jäsenmäärän laskun jatkuminen voi johtaa jäsenmaksun 

nostamispaineeseen ja/tai toiminnan supistamiseen 

- MAKLI:n muuttuminen henkilöjäsenpohjaiseksi aiheuttanee jonkinlaisen 

jäsenmäärän laskun 

- Pitkällä aikavälillä sekä MAKLI:n että MIL:n toimintaedellytykset voivat heikentyä, 

jos jäsenmäärän lasku nopeutuu (toimintaa on kuitenkin mahdollista sopeuttaa, jos 

muutos ei ole nopea ja näin on jo toimittukin) 

- Toiminnan sopeuttaminen tulevaisuuteen haasteellista 

- Hallitusjäsenten ja toimijoiden rekrytointi hankalaa 

1-vaihtoehto (yhteistyö tiivistetään) 

Hyödyt: 

- Hyviä kokemuksia Maankäyttö ry:n toiminnasta, yhteistyö lehden julkaisemisessa ja 

Maanmittauspäivien järjestämisessä toimii hyvin ja uusia yhteistyömuotoja on 

mahdollista kehittää 

- Ei merkittäviä muutoksia talouteen ja yhdistysteknisesti, toiminta pysyy ennallaan 

(mm. edunvalvontakysymykset) 

- Mahdollisuudet lisätä yhteistyötä esim. kansainvälisissä asioissa 

Haitat/Riskit: 

- Jos jommankumman yhdistyksen toimintaedellytyksissä tapahtuu olennainen 

muutos, ei yhteistyö nykymuodossaan välttämättä enää onnistu (mm. Maankäyttö 

ry.) 

- Jäsenkato jatkuu kuten 0-vaihtoehdossa 

- Hallitusjäsenten ja toimijoiden rekrytointi hankalaa, riippuen yhteistyön laajuudesta 

- Ei vaikuta hallintokuluihin pienentävästi 

2-vaihtoehto (yhdistytään) 

Hyödyt: 

- Yhteiset tavoitteet, näkyvyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus saavat mahdollisesti 

enemmän painoarvoa 

- Maanmittari-identiteetin ylläpitäminen voi olla helpompaa isommassa 

organisaatiossa 

- Yhtenäinen alan ammatillinen imago voi laajentaa alan ammattilaisten yhteistyötä ja 

houkutella lisää jäseniä. Laajempi jäsenpohja voi antaa paremmat edellytykset 

kehittää ja laajentaa alueellista toimintaa 

- Yhdistysten hallinto kevenisi joiltakin osin, mahdollisia rahasäästöjä:  

o Matkakulut FIG (ja CLGE) -tapahtumiin vähenee 

o Kokouskulut (hallitusten kokoukset, kevät- ja syyskokoukset) pienenee 

o Maankäyttö ry voidaan lakkauttaa erillisenä yhdistyksenä 

▪ Yhden yhdistyksen hallintokulut huomattavasti pienempiä kuin kolmen 

• Taloushallinto 

• Nettisivujen kulut 

• Jäsenrekisterikulut 



• Pankkikulut 

- Helpompi löytää motivoituneita toimihenkilöitä yhteen yhdistykseen kuin kolmeen 

- Paremmin resursoitu toiminnan sopeuttaminen tulevaisuuteen 

- Hallitustyöskentely tehostuu 

Haitat: 

- Aiheuttaa ennakoimattoman määrän lisätyötä 

- Mahdolliset edunvalvonnan intressiristiriidat 

- Yhdistysten jäsenistön halukkuus liittyä uuteen yhdistykseen voi vaihdella, riskinä että 

jäseniä häviää muutoksessa molemmista yhdistyksistä, mikä lisää painetta 

jäsenmaksun korotukseen > ainakaan MIL:ssä ei juurikaan varaa enää korottaa 

- Identiteetti? (DI ja AMK) 

- Mahdollinen jäsenkato periaatesyistä? 

 
 


