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S I S Ä L LY S

Julkaisija
Suomen Maanmittausinsinöörien 
Liitto ry, MIL 
www.milry.fi

Toimitus
Hanna Lauhkonen, vt. päätoimittaja 
puh. 040 7767 279 
hanna.lauhkonen maanmittauslaitos.fi

Taitto
Lagarto / Arto Tenkanen 
puh. 050 467 0196 
lagarto lagarto.fi

Aineisto
Jutut mieluiten sähköpostilla päätoi-
mittajalle. Toimituksella on oikeus 
lyhentää tai jättää julkaisematta kir-
joituksia. Myöhästynyt aineisto siir-
tyy seuraavaan lehteen.

Julkaisuaikataulu 2016
Lehti Aineiston jättö Postitus
1/2016 09.02.2016 24.02.2016 
2/2016 11.04.2016 25.04.2016 
3/2016 08.08.2016 22.08.2016 
4/2016 12.09.2016 26.09.2016 
5/2016 02.12.2016 15.12.2016

Ilmoitushinnat väri mv
1/1 sivu 570 € 380 € 
1/2 sivu 410 € 270 € 
1/3 sivu 245 € 195 € 
1/4 sivu 185 € 145 € 
Liitteet sopimuksen mukaan
Jäsenten pikkuilmoitukset ( enintään 
1/4-sivu) 17 euroa, teekkarit 8 euroa.

Kansikuva: Messukeskus (Wikimedia Commons)
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PÄÄK I R JO I TU S

Tulevan kevään suurtapahtuma FIG 
Working Week 2017 Helsingissä ja 

sen järjestelyt alkavat nyt toden teolla 
näkymään järjestelytoimikunnan kalen-
tereissa. Tapahtumaa markkinoidaan ja 
on markkinoitu voimakkaasti erilaisissa 
tilaisuuksissa, ja tätä työtä jatketaan ke-
vääseen saakka. Ilmoittautuminen au-
keaa jo lokakuun loppupuolella. Wor-
king Weekiin yhdistetään kansalliset 
Maanmittauspäivät. Ohjelmaluonnos 
on jo valmiina, ja se näyttää mielenkiin-
toiselta ja monipuoliselta. Järjestöjen 
kannalta hankaluus on tietysti siinä, että 
kevätkokoukset pitäisi pitää jo maalis-
huhtikuussa, joten niitä ei nyt voida 
järjestää Maanmittauspäivien yhtey-
teen. Mutta eiköhän nekin saada hoi-
dettua.

Working Weekin call for papers on 
vielä auki. Tapahtuma on erittäin hyvä 
tilaisuus saada viestinsä lävitse kansain-
väliseen maanmittarikenttään. Olisikin 
hyvin suotavaa, että Suomesta saataisiin 
paljon laadukkaita alustuksia. Tämän 
parempaa tilaisuutta esiintyä kansainvä-
lisessä suuressa tapahtumassa on vaikea 
kuvitella. Lisätietoja löytyy FIG:n sivus-
tolta (www.fig.net/fig2017).

Tänä vuonna syyskokous järjeste-
tään aikaisemmasta poiketen Paikkatie-
tomarkkinoilla Messukeskuksessa (sali 
218, 2. krs) eikä Maankäyttötieteiden 

päivillä. Syynä tähän on Maankäyttötie-
teiden päivien poikkeuksellisen aikai-
nen ajankohta ja toki sekin, että Paikka-
tietomarkkinoilla on muutoinkin pal-
jon MIL:n jäseniä paikalla. MIL on 
myös Paikkatietomarkkinoilla mukana 
ständillä markkinoimassa kevään Maan-
mittauspäiviä ja Working Weekiä.

MIL on siirtynyt viestinnässään 
käyttämään enemmän sähköpostivies-
tintää tämän vuoden aikana. Tämä oli 
yksi toive, joka nousi esiin vuosi sitten 
tehdyssä jäsenkyselyssä. Ongelmana on 
se, että meillä on melko paljon jäseniä, 
joiden sähköpostiosoite ei ole enää voi-
massa tai sähköpostiosoitetta ei ole lain-
kaan. Jos et ole saanut MIL:ltä sähkö-
postia viime aikoina ja kuitenkin haluai-
sit vastaanottaa viestejä MIL:ltä, niin 
sähköpostiosoitteensa voi päivittää il-
moittamalla sen MIL:n toimiston säh-
köpostiosoitteeseen toimisto@milry.fi.

Syyspäivän täräyksen osallistuja-
määrä oli tänä vuonna hyvin alhainen. 
Tämän johdosta tilaisuuden konseptia 
tullaan päivittämään ensi vuotta varten 
ja tapahtumalle haetaan selkeämpi fo-
kus. Opiskelijat ovat tässä työssä kes-
kiössä.

Syysterveisin,

Paavo Häikiö
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CLGE :N  S EM INAAR I

CLGE:n syyskokouksen yhteydessä 
Riikassa  järjestettiin 22.9.2016 se-

minaari, jossa käsiteltiin eri maiden käy-
täntöjä maanmittareiden lisensoimisesta 
ja auktorisoimisesta sekä prosessien di-
gitalisoimista eri maissa.

Maanmittareiden lisensointi on eh-
doton edellytys  koko kiinteistöjärjestel-
män luotettavuuden kannalta maissa, 
joissa kiinteistönmuodostus on yksityis-
ten yritysten maanmittareiden hallussa. 
Suomessa vastaavaa ei ole tarvittu, koska 
kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekis-

terin ylläpito on julkisen sektorin toi-
mintaa. Maanmittauslaitos osaltaan ja 
kuntien kiinteistöinsinöörit omalta 
osaltaan varmistavat sen, että toimituk-
sia tekevät tehtävään pätevät ja osaavat 
henkilöt.

Suomen järjestelmä Ruotsin ohel-
la on tältä osin hyvin poikkeava. Yleensä 
toimitustuotanto on yksityisten yritys-
ten toimintaa ja vain kiinteistörekiste-
rinpito julkista toimintaa. Tällaisessa 
toimintaympäristössä on syntynyt hyvin 
erilaisia tapoja varmistaa maanmittarei-

”Cooperation of Private and Public Sector  
in Land Management”

Kuvassa aamupäivän osion puheenjohtaja Elita Baklane.
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CLGE :N  S EM INAAR I

den lisensointi ja osaaminen. Yleensä 
lisensoinnista vastaavat kyseisen maan 
maanmittausalan yhdistykset. Virossa 
auktorisointi on hoidettu koulutusjär-
jestelmällä, jossa toimitusinsinöörien ja 
maastomittaajien täytyy suorittaa por-
taittain tasokokeita, jotka pätevöittävät 
tekemään tiettyjä toimituksia ja tietyn-
laisia mittauksia. Joissakin maissa edel-
lytetään tiettyä peruskoulutusta ja sen 
päälle työkokemusta, jonka jälkeen pä-
tevöityy maanmittarina.

Digitalisaatio on päivän sana kaik-
kialla  Euroopassa  maanmittaustoimin-

nan kehittämisessä. Martti Pietikäinen 
Maanmittauslaitoksesta esitteli digitali-
saatiokehitystä Maanmittauslaitoksessa. 
Tavoitteena on päästä aitoon kaksisuun-
taiseen asiointiin ja sähköiseen toimin-
tamalliin asiakkaiden kanssa, ja samalla 
tietysti on uudistettava olemassa olevia 
prosesseja. Monissa maissa digitalisaatio 
tarkoittaa vielä toistaiseksi paperiarkis-
tojen skannaamista pdf-tiedostoiksi ja 
niiden laittamista saataville.

Paavo Häikiö

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www .milry .fi .
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Syksyä on ehditty painaa jo tovi 
opintojen ja kaiken muun opiske-

lijaelämän parissa. Tänä syksynä on 
polkaistu käyntiin myös uudet mais-
terohjelmat: Real Estate Economics ja 
Spatial and Transportation Enginee-
ring. Uusilla maisterikursseilla on ai-
empaa enemmän lähiopetusta ja ope-
tus järjestetään englanniksi. Aalto-
yliopiston ulkopuolelta tulleita opis-
kelijoita on maisteriohjelmissa noin 
puolet. Merkittävä muutos siis aiem-
paan kaikin puolin!

Hallituksen höyrykoneet ovat pus-
keneet täydellä teholla heti kesälomien 
lopusta alkaen. Uusien maisteriohjel-
mien ja -opiskelijoiden myötä killan 
toimintaa on jatkuvasti mukautettu pal-
velemaan mahdollisimman avoimesti ja 
tasapuolisesti kaikkia. Ei voi muuta 
kuin nostaa hattua hallitukselle loista-
vasta valmistautumisesta syksyn kiirei-
siin.

Syksyn alussa lanseerattiin jäsenky-
sely kaikille killan jäsenille. Aineistoa 
saimme runsaasti, kiitos vielä siitä! Tu-
lemme käyttämään tätä vipuvartena toi-
minnan kehittämiselle heti syksystä läh-
tien. Muutamia mielenkiintoisia nosto-
ja jäsenkyselyn tuloksista:

– 94 % oli tyytyväisiä omaan fuksi-
vuoteensa fuksikasvatuksen näkö-
kulmasta

– 86 % tuntee itsensä identiteetiltään 
”mittariksi”

– 86 % kokee, että killan tapahtu-
miin on helppo ja mukava tulla

– 76 % oli oman alan kesätöissä ke-
sällä 2016

– 72 % mielestä Maanmittarikilta ry 
kuvaa järjestöämme, jäseniämme ja 
opintojamme

– 69 % lukee aina uusimman Geo-
metreksen

– 71 % jatkaa osa-aikaisena työnteki-
jänä oman alan töissä syksyllä 2016

– 67 %:n mielestä työnteko on hidas-
tanut opintojen edistymistä

– 2 188 € / kk – killan jäsenen keski-
kuukausipalkka kesätöistä vuonna 
2016

– Vuosijuhlat ja Perinnesitsit – kiin-
nostavimmat tapahtumat (86 % ja 
84 % piti kiinnostavana)

– Päätoimittaja – kiinnostavin halli-
tusvirka (42,9 % kysymykseen vas-
taajista pitää kiinnostavana).

Olli Peltomäki
Maanmittarikillan puheenjohtaja 2016

Maanmi t t a r i k i l l a n
KUULUM I S I A
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Poh j o i sma i nen  pak i na

Tällä kertaa jatkan aikaisemminkin 
esitetyn aiheen parissa, nimittäin 

maanmittaustoiminnan mahdollinen 
yksityistäminen Norjassa. Tällä hetkellä 
kunnilla on monopoli hoitaa kiinteis-
tönmuodostusta. Norjassa kuntia on 
428 kpl, josta 158 on alle 3 000 asukkaan 
kuntia. Pätevän henkilökunnan saami-
nen jokaiseen kuntaan on haasteellista.

Yksityistämistä yritettiin edellisen 
kerran vuonna 2005, jolloin itse asiassa 
laki maanmittaustoiminnan yksityistä-
miseksi jo hyväksyttiin. Pian hyväksy-
misen jälkeen hallitusvalta kuitenkin 
vaihtui ja säädettiin uusi laki, jolla jo 
hyväksytty laki kumottiin, ennen kuin 
se edes ehti tulla voimaan.

Nyt Norjan hallitus on antanut esi-
tyksen, jonka mukaan kiinteistönmuo-
dostus voidaan antaa sellaisen maanmit-
tarifirman hoidettavaksi, jonka vastuu-
henkilö on nk, auktorisoitu maanmitta-
ri. Auktorisointi edellyttää bachelorta-
son koulutusta ja sen päälle vähintään 
kahden vuoden kokemusta ja lisäksi 
hyväksytty suoritus auktorisointiko-
keessa. Vastuu auktorisointijärjestelmäs-
tä jäisi Kartverketiin, eli sikäläiseen val-
tiolliseen kartastolaitokseen.

Hallituksen esitys jää kuitenkin 
monella tavalla puolitiehen ja hallituk-
sen tahto on osittain vaikea saada selvil-
le. Hallitus haluaa antaa myös kunnille 
mahdollisuuden perustaa tällaisia maan-

mittarifirmoja ja kilpailla muiden yri-
tysten kanssa. Ilmeisesti sellainen kun-
nallinen firma voi toimia myös muiden 
kuntien alueella, koska esityksen keskei-
nen ajatus on, että asiakas saa vapaasti 
valita keneltä hän tilaa palvelut.

Esityksen suurin puute on kuiten-
kin maanmittarifirmojen toimivallan 
kapeudessa. Maanmittarifirmoille tulisi 
vain rajallinen selvitysvelvollisuus, eli 
osapuolten on itse esitettävä vaatimuk-
set ja selvitykset. Lisäksi esimerkiksi ra-
jariidassa maanmittarifirman ratkaisulla 
ei olisi oikeusvoimaa. Mikäli osapuolet 
eivät pääse sopuun rajan paikasta tai hy-
väksy maanmittarifirman esitystä, asia 
on siirrettävä maanjako-oikeuden 
(Jordskifteretten) ratkaistavaksi. Tämä on 
hämmentävää, koska perusteluissa sano-
taan, että halutaan yksityiset maanmit-
tarit Tanskan mallin mukaan. Tanskassa 
kuitenkin yksityinen maanmittari voi 
rajariidassa tehdä päätöksen, jolla on oi-
keusvoimaa.

Esitys on nyt lausuntokierroksella ja 
nähtäväksi jää, meneekö esitys läpi ja 
minkä sisältöisenä. Ainakin tuo toimival-
takysymys on jo saanut kritiikkiä, koska 
yksityisiä maanmittareita enemmän Nor-
jan järjestelmä kaipaisi jämäkämpää 
päätöksenteko-oikeutta maanmittareille, 
olipa nämä sitten yksityisiä tai ei.

Mikael Still
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SYYSKOKOUS

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali
Esitys Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 §  Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Esitys Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 §  Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä koko-

uskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään 
neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 4/2016). Esityslista liitteineen 
on julkaistu MILA:ssa 4/2016.

Esitys  Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 §  Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 §  Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017
 Liite 2, Toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
Esitys Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

7 § Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2017
 Liite 3, Talousarvio vuodelle 2017.
Esitys Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY  
SYYSKOKOUKSEN 2016 ESITYSLISTA

Aika  Tiistaina 8.11.2016 klo 16.45
Paikka   Messukeskus (Messuaukio 1, Helsinki)
Läsnä   Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.
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–  varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa
–  eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
–  nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 

40 euroa/vuosi
–  kunniajäsen, ilmainen
– vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden 

vuoden ajan
– alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
– työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
– yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi.

 Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

8 §  Hallituksen puheenjohtajan vaali
Esitys  Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

9 §  Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Hanna Lauhkonen, Mikko Hovi, 

Katri Nuuja, Kirsikka Riekkinen ja Teemu Kärkäs.
Esitys  Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10 §  Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan 
vaali

 Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kalle Konttinen ja Kari Leppäaho.
 Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Pekka Halme ja Jukka Laitila.
Esitys  Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnan-

tarkastajaa.

11 §  Muut asiat
 FIG Working Week 2017 tilannekatsaus

12 §  Kokouksen päättäminen
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LIITE 2:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA  
VUODELLE 2017 (127 . TOIMINTAVUOSI)

1 . LÄHTÖKOHDAT

Liiton tarkoituksena on toimia jäsen-
tensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä 
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia, 
edistää jäsentensä jatkuvaa ja eettisesti 
korkeatasoista ammattitaidon ylläpitä-
mistä, edistää maanmittausalan kehitys-
tä sekä alan koulutusta, jakaa alaan kuu-
luvaa tietoutta, kehittää alan imagoa ja 
arvostusta ja tarjota jäsenilleen mahdol-
lisuus osallistua jäsenkunnan toimialaan 
liittyvään kehitystyöhön.

Vuoden 2017 keskeisenä tavoitteena 
on edelleen kehittää toimintaa siten, et-
tä hallitus voi riittävästi keskittyä varsi-
naiseen tehtäväänsä eli liiton toiminnan 
yllä pitämiseen ja parantamiseen. Strate-
giatyötä jatketaan. Toiminnan kehittä-
mistä jatketaan vuonna 2015 tehdyn jä-
senkyselyn perusteella. Jäsenkysely uusi-
taan vuoden 2017 aikana.

Sähköistä viestintää kehitetään pi-
tämällä liiton kotisivut http://milry.fi/ 
informatiivisina ja ajan tasalla. Sähköi-
sen tiedonvälityksen käyttöön kiinnite-
tään muutenkin huomiota. MIL on ot-
tanut käyttöönsä Twitter-viestinnän ja 
sitä jatketaan aktiivisesti. Tavoitteena on 

sillä tavoin kehittää jäsenkunnan ver-
kostoitumista. Tavoitteena on myös, 
että MIL voi toimia alan eri yhteisöjen 
yhdistäjänä.

Pitkän tähtäimen painopistealueita 
ovat verkostojen ja verkostoitumisen ke-
hittämisen lisäksi kansainvälistyminen, 
koulutuksen ja jatkokoulutuksen sisäl-
töön vaikuttaminen sekä alan imagon 
parantaminen ja nuorten maanmittarei-
den ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä 
alan kiinnostavuuden lisääminen nuor-
ten keskuudessa.

2 . ESITYKSET JA LAUSUNNOT

Liitolta pyydettävien lausuntojen lisäksi 
liiton hallitus vaikuttaa maanmittaus-
alan koulutuksen kehittämiseen ja uu-
distamiseen sekä tekee tarpeellisia aloit-
teita alaa koskevista ammatillisista ja 
taloudellisista asioista.

3 . TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Maankäytön julkaisemisesta vastaa 
Maankäyttö ry, jonka jäsen MIL on. 
Lehti ilmestyy vuonna 2017 neljänä nu-
merona.



M i l a  4/2016     11

SYY SKOKOUS

MILA-ajankohtaistiedote jatkaa 
tuttuun tapaan siten, että lehti toimii 
sekä uutisoivana keskustelufoorumina 
että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedo-
tuskanavana. MILA ilmestyy kolme 
kertaa. Tavoitteena on, että MILA il-
mestyy vuonna 2017 sekä paperimuo-
dossa että sähköisesti. Pääasiallinen vies-
tintäkanava on Milry.fi-sivusto sekä 
sähköposti.

4 . ULKOINEN YHTEISTYÖ

Liitto vastaa maanmittausalan yhdistys-
ten neuvottelukunnan (MYN) toimin-
nasta sekä edistää ja avustaa alan seuro-
jen, yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.

Liitto jatkaa yhteistyötä oppilaitos-
ten kanssa mm. alan markkinoinnissa.

Yhteistyötä Maanmittarikillan 
kanssa jatketaan tiiviinä. Killan puheen-
johtaja kutsutaan hallituksen kokouk-
siin. Liiton edustajat osallistuvat pyy-
dettäessä killan ja korkeakoulun am-
matti-infoihin, erityisesti syksyn uusien 
opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksiin.

Uudet diplomi-insinöörit kutsu-
taan Syyspäivän täräykseen. Kaikille 
vastavalmistuneille lähetetään onnitte-
lu- ja infokirje.

Liitto pyrkii kehittämään yhteistyö-
tä muiden yhteisöjen ja järjestöjen kans-
sa sekä ajanmaan jäsenkunnan etua 
myös muiden yhteisöjen välityksellä.

5 . KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

FIG
Liitto edistää suomalaisten maanmitta-
rien osallistumista FIG:n toimintaan 
ensisijaisesti tiedottamalla.

Liitto hoitaa FIG:lle antamansa si-
toumukset ja sen jäseniä toimii komissi-
oiden työssä eri tasoilla.

Liiton Kongressirahastosta myön-
netään apurahoja erityisesti nuorille ja 
esitelmien pitäjille kansainvälisiin kong-
resseihin osallistumiseksi.

Vuodesta 2015 alkaen FIG:n vuo-
den 2017 Working Weekin järjestelyt 
ovat olleet tärkeä osa liiton toimintaa. 
Järjestelytoimikunta on muodostettu 
Maanmittauslaitoksen, MIL:n ja 
MAKLI:n edustajista vuoden 2015 alus-
sa, ja järjestelytoimikunta täydentää jä-
seniään tarvittaessa. Järjestelytoimikun-
nan puheenjohtajana toimii Pekka Hal-
me Maanmittauslaitoksesta.

POHJOISMAAT JA BALTIA
Pohjoismaiden ja Viron sisaryhdistysten 
vuosikokouksiin sekä pohjoismaisten 
yhdysmiesten kokoukseen (ombuds-
mannamöte) osallistutaan mahdolli-
suuksien mukaan.

CLGE
Liitto hoitaa CLGE:n jäsenyydestä ai-
heutuvat velvoitteet ja osallistuu Euroo-
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pan maanmittauksen kehittämiseen 
järjestön kautta yhteistyössä MAKLI:n 
ja MML:n kanssa.

MUUTA
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtu-
mista tapahtuu entiseen tapaan 
MILA:ssa ja Maankäytössä sekä sähköi-
sesti.

6 . TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia 
ovat:
– jäsenmatka Viron maanmittauspäi-

ville
– liiton kevätkokous maalis-huhti-

kuussa
– liiton syyskokous on Maankäyttö-

tieteiden päivien tai Paikkatieto-
markkinoiden yhteydessä

– Syyspäivän täräys järjestetään enti-
seen tapaan syys-lokakuussa Maan-
mittarikillan kanssa

– FIG Working Week 2017 järjeste-
tään 29.5.–2.6.2017.

Vuoden aikana järjestetään jäsenistölle 
ammatillisia tapahtumia.

7 . JÄSENEDUT

Jäsenetuihin sisältyvät MILA ja Maan-
käyttö. Liiton jäsenet saavat alennuksia 
tilaisuuksiin, joissa liitto toimii järjestä-

jänä joko yksin tai yhteistyössä muiden 
järjestöjen kanssa.

Liiton toiminnan kautta jäsenet 
voivat luoda yhteyksiä alalla toimiviin 
muiden maiden organisaatioihin.

8 . TALOUS

Liiton talous mitoitetaan kestävälle ta-
solle.

Henkilöjäsenet
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsen-
maksuihin vuonna 2017:
– Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 

on 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä 
maksettuna 70 euroa. Jäsenille pos-
titetaan MILA ja Maankäyttö.

– Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 40 
euroa/vuosi. Jäsenmaksun maksa-
neille postitetaan MILA ja Maan-
käyttö.

– Nuorilta jäseniltä ei peritä jäsen-
maksua ensimmäisenä kymmenenä 
opiskeluvuotena. Sen jälkeen kun 
nuorella jäsenellä on ollut opinto-
oikeus Aalto-yliopiston insinööri-
tieteiden korkeakoulun maankäyt-
tötieteiden laitoksella 10 vuotta, jä-
senmaksu on 40 euroa/vuosi. Kaik-
ki nuoret jäsenet saavat Maankäy-
tön ja MILAn postitettuna.

– Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmak-
sua.
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– Vastavalmistuneiden alennettu jä-
senmaksu on 40 euroa/vuosi kah-
den vuoden ajan.

– Alennettu jäsenmaksu voidaan ha-
kemuksesta myöntää myös äitiys- ja 
vanhempainloman, hoitovapaan ja 
varusmiespalvelun vuoksi tai puoli-
sojäsenyyden perusteella.

– Työttömien jäsenmaksu on hake-
muksen perusteella 15 euroa/vuosi.

Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kanna-
tusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä 
MILA:ssa ja kotisivuilla. Yhteisöjäsenten 
vuosimaksu on 300 €. Tällä rahalla yh-
teisöjäsenet näkyvät jokaisessa MILA:ssa 
luettelona, missä on yhteisön yhteystie-
dot ja päätoimiala. Lisäksi yhteisöjä-
senet saavat näkyvyyttä kotisivuilla.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille 
ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenille ei makseta ko-
kouspalkkioita. Matkakustannukset 
korvataan valtion matkustussäännön 
mukaisesti sillä poikkeuksella, että kilo-
metrikorvausta maksetaan vain puolet 
valtion matkustussäännön mukaisesta 
kilometrikorvauksesta.

TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2017

Tammikuu
Helmikuu
– MILA 1/2017
– Järjestetään maanmittausalan yh-

distysten neuvottelukunnan ko-
kous

Maaliskuu
– Maanmittarikillan Olutkellari
– Yhdistyksen vuosikokous
Huhtikuu
Toukokuu
– Vappu
– MILA 2/2017
– FIG Working Week 2017, Helsinki
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
– Syyspäivän täräys (valmistuneet uu-

det DI:t kutsutaan erikseen)
Lokakuu
– MILA 3/2017
– MIL esittäytyy fukseille
Marraskuu
– Maankäyttötieteiden päivät
– Syyskokous Maankäyttötieteiden 

päivien tai Paikkatietomarkkinoi-
den yhteydessä

Joulukuu 

SYY SKOKOUS
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LIITE 3:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TALOUSARVIO 2017

S YY SKOKOUS

Talousarvio 
1.1.–31.12.2017

Tilinpäätös 
1.1.–31.12.2015

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Tuotot 334 750,00 100,00
Tuotot yhteensä 334 750,00 100,00
Kulut

Jäsenkulut –18 650,00 –18 079,08
Vuokrakulut –150,00 –105,90
Matkakulut –1 000,00 –974,75
Kokouskulut –9 500,00 –13 169,37
Muut kulut –280 485,50 –4 736,83

Kulut yhteensä –309 785,50 –37 065,93
Tuotto-/Kulujäämä 24 964,50 –36 965,93
VARAINHANKINTA

Tuotot 32 000,00 31 545,00
SIJOITUS-RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot 500,00 807,80
Kulut – –

Sijoitus-rahoitustoiminta yhteensä 500,00 807,80
Tuotto-/kulujäämä 57 464,50 –4 613,13 

Satunnaiset erät
Yleisavustukset –3 000,00 –5 857,00

Tilikauden tulos 54 464,50 –10 470,13

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 54 464,50 –10 470,13
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MIL:n kansainväliset jäsenyydet

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf
The Finnish Association of Geodetic and Land Surveyors

Puheenjohtaja:
Paavo Häikiö 
Maanmittauslaitos, 040 562 1483 
paavo.haikio maanmittauslaitos.fi

Jäsenet:
Mikko Hovi 
Liikennevirasto, 040 548 1809 
mikko.hovi iki.fi

Karin Kolis 
Aalto-yliopisto 
karin.kolis aalto.fi

Teemu Kärkäs 
Skanska Kodit Oy, 040 502 6264 
teemu.karkas iki.fi

Hanna Lauhkonen 
Maanmittauslaitos, 040 7767 279 
hanna.lauhkonen maanmittauslaitos.fi

Postiosoite:
PL 14 
00521 Helsinki

 
toimisto milry.fi 
www.milry.fi 

@maanmittarit

TOIMISTO

HALLITUS 2016

International  
Federation of Surveyors  
FIG 

Comité de Liaison des  
Géomètres Européens
CLGE

Pohjoismaiden maanmittareiden  
yhdysmiesneuvosto

Riikka Pirinen 
Vantaan kaupunki 
riikka.pirinen vantaa.fi

Katri Nuuja 
Liikennevirasto, 0400 455 499 
katri.nuuja liikennevirasto.fi

Olli Peltomäki 
Maanmittarikilta ry 
olli.peltomaki aalto.fi

Kirsikka Riekkinen 
Aalto-yliopisto, 050 338 7111 
kirsikka.riekkinen aalto.fi

Mikael Still 
Maanmittauslaitos Lohja, 040 776 0834 
mikael.still maanmittauslaitos.fi



Kotimaassa:
• Maankäyttötieteiden päivä 

20.10.2016 Tieteiden talossa 
Helsingissä.

• Paikkatietomarkkinat  
8.–9.11.2016 Kokoustamossa 
Helsingin Messukeskuksessa.

Tapahtumia
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