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Kutsu kevätkokoukseen
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräi-

nen  kevätkokous pidetään Maanmittauslaitoksen neuvotteluhuoneessa 
 Toimitus osoitteessa Opastinsilta 12, Helsinki,  

tiistaina 26. huhtikuuta 2022 alkaen klo 17.00.  
Lisäksi on mahdollisuus osallistua Teams-sovelluksen kautta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  
asiat, sääntömuutos ja muut hallituksen esittämät asiat.

Mahdollisia etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan 20.4.2022 
mennessä  osoitteella toimisto@milry.fi videolinkin  

lähettämistä varten.

Lämpimästi tervetuloa!
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MITTANAUHAN NOLLAPÄÄSSÄ

Kerrankin olin kirjoittanut pääkirjoi-
tustekstin hyvissä ajoin ennen  MILAn 

deadlinea, itse asiassa jo helmikuun alussa. 
Ei olisi kannattanut. Olin kirjoittanut mm. 
koronarokotusten ja rokotepassin pola-
risoituneesta keskustelusta ja siitä seuran-
neesta vastakkainasettelusta. Kirjoituksessa 
pohdin, että tästä voisi tulla yhteiskunnan 
oma, tietynlaista hoitoa vaativa ”post-covid 
tauti”. Mutta kun tänään katsoo mitä ta-
pahtuu Euroopassa, korona tuntuu aika 
vähäpätöiseltä asialta, vaikka se voikin yksi-
lötasolla olla vakava asia edelleen. 

Jos koronarokotus jakoi ihmisiä eri 
leireihin, Venäjän sota Ukrainassa on 
yhdistänyt ihmisiä lännessä ennennäke-
mättömällä tavalla. Jopa EU:ssa esimer-
kiksi pakotepäätökset ovat syntyneet 
ennätysnopeasti. Kaksi vuotta olemme 
päivätasolla voineet seurata, miten koro-
naluvut kehittyvät, nyt moni joka aamu 
heti ensimmäiseksi tarkistaa uutisista ja 
Twitteristä, onko Kiev edelleen vapaa 
kaupunki. 

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat 
myös vaikuttaneet kansainväliseen 
maanmittarikenttään. Eurooppalainen 
järjestö CLGE (Council of European 
Geodetic Surveyors) reagoi heti hyllyttä-
mällä venäläisen jäsenjärjestön kaikesta 
toiminnastaan toistaiseksi. Sen sijaan 

maailmanlaajuinen FIG (International 
Federation of Surveyors) tyytyi tuomitse-
maan Venäjän invaasion ja korostamaan 
dialogin tärkeyttä. MIL liittyi Baltian 
maiden järjestöjen vetoomukseen 
FIG:lle, jossa vaadittiin, että FIG arvioi 
kantansa uudelleen. Vetoomus on luet-
tavissa osoitteessa www.milry.fi. Vetoo-
mus ei kuitenkaan auttanut, vaan FIG 
kieltäytyi muuttamasta kantaansa. Sen 
sijaan FIG aikoo estää venäläisiä maan-
mittareita osallistumasta FIG-kongres-
siin Puolassa ensi syksynä.

Kaikesta huolimatta elämä ruohon-
juuritasolla jollain tavalla jatkuu. Tällä 
hetkellä olemme innoissamme, että vih-
doin päästään järjestämään Maanmit-
tauspäiviä taas. Päivät pidetään 8.–9.6 
Helsingin Paasitornissa. Ilmassa on 
odottava tunnelma, ihmisillä on selväs-
tikin patoutunut tarve päästä näkemään 
vanhoja ja uusia tuttuja kasvotusten 
iloisissa merkeissä. Tapahtumakutsu on 
toisaalla tässä lehdessä, varmista paikka-
si tapahtumassa ilmoittautumalla osoit-

teessa maankaytto.fi/
mmp2022/. 

Mikael Still 
puheenjohtaja

Pääk i r jo i tu s

http://www.milry.fi
http://www.maankaytto.fi/mmp2022/
http://www.maankaytto.fi/mmp2022/
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET
esittäytyvät

Pia Mäkilä

Aloitin kiinteistötalouden opinnot 
Teknillisessä korkeakoulussa syk-

syllä 2007. Olin ajautunut sattuman 
seurauksena kiinteistöalalle haettuani 
kesätöihin vakuutusyhtiöön vuonna 
2000. Kesätöistä alkanut ura kesti aina 
syksyyn 2018 saakka, jolloin valmistuin 
diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta 
Real Estate Economics -maisteriohjel-
masta ja aloitin työt Maanmittauslai-
toksella.

 Opintojeni loppuvaiheessa aloin 
miettimään minne muualle tutkintoni 
voisi avata ovia kuin aikaisemmin it-
sestään selvänä pitämääni uraan kiin-

teistövarainhoidon parissa. Kysellessä-
ni aiheita diplomityöhön törmäsin 
mahdollisuuteen tehdä tutkimus 
Maan  mit taus laitokselle maanalaisten 
alueiden lunastuskorvauksista. Aiheen 
näkökulma kiinteistömaailmaan kuu-
losti sopivan tuntemattomalta ja toi-
saalta kiinnostavan konkreettiselta. 
Tutkimuksen tekeminen oli erinomai-
nen johdanto nykyiseen työhöni, mis-
sä korvausten pohtiminen on ydin-
asioita.

Tällä hetkellä toimipaikkani on 
Porvoossa lunastus- ja arviointitoimi-
tusten parissa toimitusinsinöörinä. 
Olen siis maanmittarina vielä melko 
tuore vaikka työuraa onkin jo kertynyt 
kiinteistöjen parissa. MIL:n hallituk-
seen pääsy on hieno mahdollisuus tutus-
tua sekä ihmisiin että alaan. Viisihenki-
nen perheemme asuu Helsingissä ja va-
paa-aikani täyttää lasten harrastusten 
lisäksi raviurheilu.
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Eino Jaskari

Alkujaan olen maaseudun kasvatti, 
lähtöisin Kuortaneelta Etelä-Poh-

janmaalta, josta opintojen perässä muu-
tin ”isoolle kirkolle” Espooseen ja sieltä 
edelleen myöhemmin Tampereelle.

Työskentelen Tampereen kaupun-
gilla kiinteistöinsinöörin tehtävissä, 
joihin kuuluu mm. tonttijakojen laa-
dinta, kiinteistötoimitukset, kehitys-
projektit, kaavoitukseen osallistuminen 
ja yksikön päällikön varahenkilön teh-
tävät. Tampereelle tieni johti vuoden 
2018 alussa, mitä ennen työskentelin 
Sito Oy:ssä paikkatietoasiantuntijan 
tehtävissä.

Valmistuin Metropoliasta insinöö-
riksi (AMK) vuonna 2012 maanmittaus-
tekniikan koulutusohjelmasta. Edelleen 
töiden ohella täydensin opintojani Aal-
to-yliopistossa diplomi-insinöörin tut-
kinnolla kiinteistötalouden koulutusoh-
jelmassa pääaineena kiinteistötekniikka, 
valmistuen 2016.

Jesper Winogradow

Opiskelen ensimmäistä vuotta Aal-
to-yliopiston Urban Studies and 

Planning in Real Estate Economics 
-maisteriohjelmassa. Opintojeni ohella 
toimin tänä vuonna Maanmittarikillan
puheenjohtajana, minkä myötä edustan 
tänä vuonna MIL:n hallituksessa kiltaa ja 
opiskelijanäkökulmaa.

Olen kotoisin Espoosta, mutta ny-
kyisin asustelen Helsingin puolella. Es-
poon rajalle tosin on vajaa 500 metriä, 
joten suurkaupungin vilkkaan menon 
ahdistaessa on pakoreitti turvaan rajan 
toiselle puolelle lyhyt ja nopea. Yhdistys-
toiminnan lisäksi pyrin kuluttamaan va-
paa-aikaani erilaisten liikuntamuotojen 
kuten yleisurheilun, kiipeilyn ja sulka-
pallon parissa.

Rehellisyyden nimissä voin kuitenkin 
myöntää liikunnan jäävän yllättävän usein 
omasta arjesta, kun vaihtoehtona on istua 
alas ystävien kanssa viettämään rentoa 
aikaa pitkään raaskitun päivän jälkeen.
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MIL ja MAKLI ovat yhdessä selvit-
täneet, miten maanmittausalan 

järjestötoiminnan yhteistyötä voidaan 
jatkossa lisätä ja olisiko järjestöjen yh-
distämisestä saatavissa hyötyä. Viime 
vuoden loppupuolella yhteinen selvitys 
päätyi lopulta johtopäätökseen, jossa 
hallitukset tulevat suosittelemaan jäse-
nilleen järjestöjen yhdistymistä. Tällä 
hetkellä selvitystyön tarkoituksena on 
määrittää miten yhdistyminen voisi 
käytännössä tapahtua, mikä on yhdiste-
tyn järjestön tarkoitus, mitkä ovat mu-
kautetut jäsenkriteerit, missä aikataulus-
sa voidaan edetä jne.

Yhteisen työn pohjalta on löydetty 
myös yhteisiä haasteita ratkaistaviksi. 
Aktiivisten hallituksen jäsenten löytä-
minen ei ole nykyään kovin helppoa, 
hallinnon pyörittäminen tulee edulli-
semmaksi ja muitakin säästökohteita 
(mm. kansainvälisessä toiminnassa) voi 
löytyä ja ennen kaikkea uusien jäsenten 
rekrytointiin voidaan satsata tehok-
kaammin jne. Yhdistymistä tukevat 
myös käytännön muutokset, sillä 

MIL/MAKLI-YHTEISTYÖHANKKEEN
LOPPUSUORA HÄÄMÖTTÄÄ

2000-luvun lakimuutoksilla on häivy-
tetty AMK- ja DI-koulutusten välistä 
toimivaltarajaa.

Juridisesti kahden yhdistyksen fuu-
sio suoraan ei ole mahdollista. Eli käy-
tännössä vähintään toinen yhdistys lak-
kaa, ainakin teknisesti. Tällöin on järke-
vää muuttaa toisen yhdistyksen sääntöjä 
ja sulauttaa siihen yhteiset toiminnot ja 
varat. Yhdistysten välisistä muutoksista 
MAKLIlla on tähän aikaisempia koke-
muksia, sillä järjestö muuttui yhteisö-
jäsenpohjasta (VMT, KMT ja YMT) 
henkilöjäsenpohjaksi, johtaen mm. ko-
konaisjäsenmäärän vähentymiseen. 

Selvityksen pohjalta todennäköi-
nen skenaario on, että toteutuessaan 
yhdistyminen tapahtuu siten, että MIL 
muuttaa sääntöjensä jäsenkriteerit, jotta 
myös MAKLIn nykyiset jäsenet voidaan 
ottaa jäseniksi. Sen jälkeen MAKLI 
päättäisi yhdistyksensä lakkauttamises-
ta. Tässä vaiheessa MIL lähettäisi jäsen-
maksulaskun MAKLIn jäsenille. Mak-
settu jäsenmaksu hyväksytään jäsenha-
kemukseksi.
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Nopeimmillaan muutos voidaan 
toteuttaa muuttamalla sääntöjen jä-
senkriteerit huhtikuun kevätkokoukses-
sa. Sen jälkeen MAKLI voi tehdä omat 
päätöksensä kuluvana vuonna siten, että 
syyskokouksessa valittavassa uudessa 
hallituksessa olisi tasavahva edustus en-
tisiä MAKLIlaisia ja MILiläisä. Vuoden 
2023 jäsenmaksulasku lähetettäisiin sit-
ten myös nykyisille MAKLIn jäsenille. 

Muutos on aina mahdollisuus, 
mutta siihen sisältyy myös riskejä. MIL 
ja MAKLI luonnollisesti tuovat asian 
jäsenistölleen päätettäväksi vuosi ko-
kouk  sissaan. Jotta MIL:n jäsenillä olisi 

mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mie-
lipiteitä tästä hankkeesta, tulemme jär-
jestämään virtuaalisen jäseninfon jäse-
nille ennen vuosikokousta. Kutsu tilai-
suuteen löytyy toisaalta tästä lehdestä. 
Toivottavasti mahdollisimman monella 
jäsenellä on halu ja mahdollisuus osallis-
tua ja saada äänensä kuuluviin.

Mikael Still
MIL:n puheenjohtaja

Ville Paatsola
MAKLIn puheenjohtaja
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KUT SU  
M I L : N  J Ä S EN INFOON 
tulevasta sääntömuutos ehdotuksesta

Tiistaina 12.4 klo 17.00 MIL järjestää jäsenilleen 
 virtuaalisen (Teams) infotilaisuuden suunnitelmasta 

muuttaa yhdistyksen sääntöjä siten, että yhdistyminen 
MAKLIn kanssa olisi mahdollista.

MIL:n hallituksen sääntömuutosehdotus on nähtävissä 
nettisivuilla www.mliry.fi 4.4.2022 alkaen.

Tilaisuudessa tiedotetaan jäsenille, millä tavalla yhdisty-
minen olisi mahdollista ja annetaan jäsenille tilaisuus 
 vaikuttaa sääntömuutosehdotukseen sekä yhdistymis-

suunnitelmiin.

Ilmoittautuminen jäsenifotilaisuuteen tehdään sähköpos-
titse osoitteella toimisto@milry.fi, Teams-linkki lähetetään 

ilmoittautuneille pari päivää ennen itse tilaisuutta.

Tervetuloa vaikuttamaan!

MIL hallitus

http://www.mliry.fi
mailto:toimisto@milry.fi
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Maanmittauspäivät ’22
Paasitorni 8.–9. kesäkuuta

Maanmittauspäivät 2022
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS

www.maankaytto.fi/mmp2022 #maanmittauspäivät2022

Maankäytön, paikkatiedon,  toimitustuotannon ja kiinteistöarvioinnin 
kaksipäiväinen huipputapahtuma! 
Ilmoittautuminen avataan osoitteessa maankaytto.fi/mmp2022/ huhtikuun alkupäivinä, jolloin 
myös alustava ohjelma julkaistaan. Kevään mittaan ohjelma päivittyy ko. sivustolla. Lopullinen 
ohjelma julkaistaan myös Maankäytössä 2/2022, joka ilmestyy toukokuun puolivälissä.



10     M i l a  1/2022

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
KEVÄTKOKOUKSEN 2022 ESITYSLISTA

Aika Tiistaina 26.4.2022 klo 17.00
Paikka Maanmittauslaitoksen neuvotteluhuone Toimitus, Opastinsilta 12, 

 Helsinki. Lisäksi mahdollisuus osallistua Teams-sovelluksen kautta.
Läsnä Läsnäolijat kirjataan liitteeseen 1.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali
Esitys Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Esitys Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kak-

si pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaski-
joina.

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

kokous kutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vä-
hintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on jul-
kaistu MILA:ssa 1/2022.

Esitys Kevätkokous toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2021
 Toimintakertomus vuodelta 2021 (liite 2).
Esitys Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

Kevä tkokou s
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7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021 (liite 3).
Esitys Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

8 § Sääntöjen muutos
 Hallitus on päättänyt modernisoida liiton sääntöjä. Sääntömuutosehdo-

tus on julkaistu osoitteessa www.milry.fi.
Esitys Kevätkokous päättää sääntömuutoksen hyväksymisestä.

9 § Seuraava kokous

10 § Muut mahdolliset asiat

11 § Kokouksen päättäminen

MIL ry hallitus

http://www.milry.fi
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1 . Yleistä

Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 
2021 hyväksyttiin syyskokouksessa 
26.11.2020.
Liiton tehtäviä ovat:
– Esitysten ja lausuntojen antaminen 

sidosryhmille alaa koskevista am-
matillisista ja taloudellisista asioista

– Koulutustilaisuuksien ja -tapahtu-
mien sekä ammatillisten opintomat-
kojen järjestäminen sekä yhteistoi-
minta Aalto-yliopiston, Maanmitta-
rikillan ym. tahojen kanssa maan-
mittausalan perus-, täydennys- ja 
jatko-opetuksen kehittämiseksi

– Maanmittausalaa koskevien lehtien 
julkaiseminen yhdessä muiden 
maanmittausalan järjestöjen kanssa

– Yhteistoiminnan kehittäminen 
muiden maanmittausalan ammatil-
listen ja aatteellisten järjestöjen 
kanssa sekä valtakunnallisesti että 
alueellisesti

– Osallistuminen maanmittausalan 
kansainväliseen toimintaan
Vuonna 2021 liiton käytännön toi-

minta hoidettiin vakiintuneesti halli-
tuksen omin voimin.

MIL:n vuoden 2021 kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tekemisestä vastasi PT 

tilipalvelu (Päivi Tulla). Vuoden 2021 
hallitus valitsi keskuudestaan talouden-
hoitajan (Katja Palmu) joka vastaa liiton 
maksuliikenteestä, sihteerin (Katri 
Nuuja), joka vastaa liiton sähköposti-
osoitteen liikenteestä ja muusta tiedot-
tamisesta sekä jäsenrekisterivastaavan 
(Sini Pekkala), joka vastaa jäsenrekiste-
ristä. IT-vastaavaksi valittiin Mikko Ho-
vi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kim-
mo Sulonen.

Liiton verkkosivujen käyttöä kehi-
tettiin ja tuotettiin lisää sisältöä. Twitte-
rin käyttöä jatkettiin.

Maanmittarikillan kanssa jatkettiin 
läheistä yhteistyötä.

Vuosi 2021 poikkesi huomattavasti 
aikaisemmista vuosista maaliskuussa 
2020 alkaneen koronapandemian takia. 
Vakiintuneita tapahtumia ei pystytty 
järjestämään ja toimintatapoja joudut-
tiin muuttamaan muullakin tavoin.

2 . Liiton kokoukset

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin 15.4.2021 
Helsingissä ja Teams-sovelluksella. Ko-
kouksessa Liiton säännöt modernisoitiin.

LIITE 2: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021



M i l a  1/2022     13

KEVÄ TKOKOUS

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin 11.11.2021 
Helsingissä ja Teams-sovelluksella. 

3 . Hallitus

Kokoukset
Liiton hallitus kokoontui 6 kertaa varsi-
naiseen kokoukseen.

Muu toiminta
MIL on ollut vetäjän roolissa Maanmit-
tausalan yhdistysten neuvottelukunnas-
sa (MYN) jonka tehtävänä on kehittää 
yhdistysten ja liiton yhteistoimintaa se-
kä avustaa yhdistysten omaa toimintaa. 
Vuoden 2021 aikana neuvottelukunta ei 
ole kokoontunut.

4 . Kansainvälinen toiminta 

Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaisten ja Viron yhdistysten 
vuosikokouksissa ovat liittoa edusta-
neet: 
– Ruotsi: Samhällsbyggnadsdagarna 

26.–27.10.2021. Pj Mikael Still osal-
listui 27.10. virtuaalisesti-

FIG (International Federation of 
Surveyors)
FIG Working Week pidettiin virtuaali-
sena 20.–25.6.2021. Pj Mikael Still osal-
listui virallisena edustajana. Lisäksi MIL 
kustansi 4 jäsenen osallistuminen.

FIG:n komissioyhdyshenkilöinä 
ovat toimineet:
1. Professional Standards and Practice 

Kalle Konttinen
2. Professional Education 

Kirsikka Riekkinen
3. Spatial Information Management 

Tarja Myllymäki
4. Hydrography 

Jyrki Mononen
5. Positioning and Measurement 

Pasi Häkli
6. Engineering Surveys 

Pasi Laurila
7. Cadastre and Land Management 

Kalle Konttinen
8. Spatial Planning and Development 

Hanna Mattila
9. Valuation and the Management of 

Real Estate  
Saija Toivonen

10. Construction Economics and 
 Management 
Ei yhdyshenkilöä.

CLGE, (The Council of European 
Geodetic Surveyors) 
Yleiskokoukset: 
– CLGE GA, Atheena, Kreikassa ja 

virtuaalisesti 4.–5.6.2021. Pj Mikael 
Still osallistui virallisena edustajana

– CLGE Conference of the European 
Surveyor – Women in Surveying 
25.11.2021 ja CLGE GA 26.–
27.11.2021, Saariselkä, Finland
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MIL ja MAKLI saivat kunnian jär-
jestää CLGE:n tapahtuman syksyllä 
2021. Tapahtuma pidettiin Saariselällä 
hyvin talvisissa olosuhteissa. Paikan pääl-
lä osallistui noin 40 henkilöä ympäri Eu-
rooppaa ja seuralaisiakin oli mukana 
puolen tusinan verran. Lisäksi 1. päivän 
seminaariin osallistui noin 800 maanmit-
taria videon välityksellä, kun tapahtuma 
muutamassa maassa oli ammattilisenssin 
ylläpitämiseksi vaadittava koulutus. 
Myös yleiskokoukseen (GA) 5–10 dele-
gaattia osallistui videon välityksellä.

Oheisohjelmana oli mm. huskysafa-
ri ja seuralaiset kävivät kultamu seossa ja 
porotilavierailulla. Tapahtuma oli erittäin 
onnistunut ja Saariselkä jätti monelle 
osallistujalle unohtumattomat muistot.

Järjestelytoimikuntaan kuuluivat 
Mikael Still, Kimmo Sulonen, Martti 
Pietikäinen, Sami Mantere ja Aleksi Toi-
vonen.

Tapahtuman taloudellinen tulos oli 
noin 1 500 € alijäämäinen kun mukaan 
lasketaan järjestelytoimikunnan matka- 
ja muut kulut. Järjestelytoimikunnan jä-
senille ei maksettu palkkiota. Alijäämä 
jaetaan tasan MIL:n ja MAKLI:n kesken.

5 . Tiedotustoiminta

Maankäyttö
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajä-
sen. Maankäytön sääntömääräinen vuo-
sikokous pidettiin 6.4.2021.

Maankäyttölehti ilmestyi vuoden 
aikana neljä kertaa. Lehden päätoimit-
tajana toimi Ari Laitala. 

MILA
Liiton sisäinen tiedostuslehti MILA il-
mestyi kolme kertaa. Palstat ovat sisältä-
neet ajankohtaistietoa hallitustyösken-
telystä, koulutuksesta sekä muista ta-
pahtumista ja hankkeista. Lehden pää-
toimittajana toimi hallitus. Vuoden ai-
kana MILAa julkaistiin paperisen versi-
on lisäksi myös sähköisesti MIL:n koti-
sivuilla.

6 . Koulutus ja tapahtumat

Maanmittauspäivät
Koronan takia Maanmittauspäiviä ei 
järjestetty vuonna 2021.

Syyspäivän täräys
Syyspäivän täräys järjestettiin yhdessä 
Maanmittarikillan kanssa Servin Mökis-
sä Otaniemessä pe 24.9.2021. Tapahtu-
maan osallistui noin 100 henkilöä. 
MIL:n edustajana tapahtumassa oli Kat-
ri Nuuja. Tapahtumassa rekrytoitiin ta-
vanomaiseen tapaan parikymmentä 
uutta nuorta jäsentä.

7 . MIL:n jäsenyydet

Liitto on jäsenenä alan kansainvälisissä 
järjestöissä International Federation of 
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Surveyors (FIG) sekä Euroopan Unio-
nin alueella toimivassa The Council of 
European Geodetic Surveyors (CLGE). 
MIL on FIG:n koulutussäätiön perusta-
jajäsen.

MIL on Maankäyttö ry:n perusta-
jajäsen.

MIL on jäsenenä pohjoismaisessa 
maanmittareiden yhdysmiesneuvostos-
sa, sekä kotimaassa Tekniikan Alojen 
Valtakunnallisten Yhdistysten Neuvot-
telukunnassa (TAVYN) ja Tekniikan 
Sanastokeskus ry:ssä sekä Rakennustie-
tosäätiö ry:ssä. MIL:llä on edustus Tek-
niikan museon museotoimikunnassa ja 
Maanmittausalan edistämissäätiössä.

8 . Talous 

Liiton tulos toimintakaudelta oli 
+2 807,21 euroa. Positiivinen tulos oli 
lähinnä seurausta siitä, että toimintaa ei 
päästy järjestämään.

Vuoden 2021 ja aikaisempien vuosi-
en ylijäämien sekä rahastojen suotuisan 
arvonmuutoksen ansiosta liiton talous 
on vakaalla pohjalla. Jäsenmäärän pie-
neneminen ja jäsenmaksujen keräämisen 
haasteellisuus uhkaavat kuitenkin jossain 
määrin toimintaa pitkällä aikavälillä.

Jäsenmaksu oli varsinaiselta jäseneltä 
65 euroa kerran vuodessa maksettuna tai 
70 euroa kahdessa erässä maksettuna ja 
eläkeläiseltä 40 euroa. Erityisestä syystä 
on hakemuksesta myönnetty alennusta 

jäsenmaksuun. Työttömille on hakemuk-
sesta myönnetty työttömän jäsenmaksu 
15 euroa. Alennettu jäsenmaksu (puoli-
sojäsenistä toisen maksu, vanhempainva-
paalla oleva jne) on ollut eläkeläisten 
maksun suuruinen. Nuorilta ja kunniajä-
seniltä jäsenmaksua ei peritä. Vastaval-
mistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 
euroa/vuosi kahden vuoden ajan. 

9 . Toimielimet

Hallitus ja hallituksen jäsenten 
 toimikausi 
– Mikael Still, puheenjohtaja 2021–22 
– Karin Kolis 2020–21
– Mikko Hovi 2021–22
– Kimmo Sulonen 2021–22
– Katri Nuuja 2021–22
– Sini Pekkala, 2021–22
– Hanna Lauhkonen, 2021
– Katja Palmu 2020–21

Tekniikan museon maanmittausalan 
museotoimikunta 
– Ossi Jokinen

10 . Muut edustukset

Maankäyttö ry:n hallitus 
– Jäsenet: Mikael Still, Karin Kolis, 

Katri Nuuja
– Varajäsenet: Katja Palmu, Hanna 

Lauhkonen, Petri Rönnholm
– Vuosikokousedustaja: Mikko Hovi
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kunniajäseniä 6 6 5 6 4 5 6 6 6 6 6
Varsinaisia jäseniä 496 451 504 488 467 451 414 457 417 405 335
Eläkeläisjäseniä 165 157 165 166 172 171 165 172 169 160 180
Nuoria jäseniä 179 171 169 174 190 223 234 206 215 187 184
Työttömiä 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 8 47 7 85 8 33 834 833 850 819 841 807 758 705

Maankäyttö ry:n toiminnantarkastaja 
– Kalle Konttinen

Maanmittausalan Yhdistysten 
 Neuvottelukunta, MYN 
– Mikael Still

Rakennustietosäätiön edustajisto 
– Mikael Still
– Kimmo Sulonen, varajäsen

Liiton toiminnantarkastajat
– Petri Lukin
– Kalle Konttinen
– Jukka Laitila, varalla
– Pekka Halme, varalla

11 . Henkilöstö

Liitolla ei ole palkattua henkilöstöä.

12 . Kehittäminen

Vuodesta 2019 alkaen MIL ja MAKLI 
ovat selvittäneet mahdollista yhdisty-
mistä. Hallitus nimesi tätä varten työ-
ryhmän, johon kuului Mikael Still, Kat-

ri Nuuja ja Kimmo Sulonen. Yhdessä 
MAKLI:n nimeämän työryhmän kanssa 
tehtiin taustadokumentti liittojen toi-
minnasta nykyhetkellä ja lähitulevaisuu-
dessa. Syyskokouksen päätöksen perus-
teella alkuvuonna 2020 tehtiin jäsenky-
sely. Kyselyyn vastasi 94 jäsentä. Myön-
teisesti yhdistämiseen suhtautui n. 60 % 
vastanneista, kielteisesti n. 25 % ja neut-
raalisti n. 15 %.

Selvitystyötä on jatkettu vuoden 
2021 aikana. Loppuvuonna 2021 MIL:n 
ja MAKLI:n hallitukset päättivät edetä 
yhdistymisen suuntaan.

13 . Liiton jäsenistö 

Kokouksessaan 27.1.2021 liiton hallitus 
erotti sääntöjen mukaan 32 jäsentä, jolla 
oli jäsenmaksu maksamatta kahdelta 
vuodelta.

Liiton jäsenmäärä 31.12.2021 (yh-
teensä 705 jäsentä):
– Eläkeläisjäseniä 180
– Kunniajäseniä 6
– Nuoria jäseniä 184
– Varsinaisia jäseniä 335.
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LIITE 3: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TULOSLASKELMA JA TASE VUODELTA 2021

TULOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2020
Varsinainen toiminta

Tuotot
Tuotot 0,00 0,00

Tuotot yhteensä 0,00 0,00
Kulut

Jäsenkulut –19 159,31 –16 712,22
Vuokrakulut –142,80 –156,60
Matkakulut –1 691,20 –1 149,95
Kokouskulut (ml. CLGE-seminaari) –31 486,20 –1 544,60
Muut kulut –3 962,83 –3 979,96

Kulut yhteensä –56 406,34 –23 543,33
Tuotto-/Kulujäämä –56 406,34 –23 543,33

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot ja muut tuotot 25 590,00 27 653,00
CLGE-osallistumistuotot 32 719,00 –
Varainhankinta yhteensä 58 309,00 27 653,00
Tuotto-/Kulujäämä 1 902,66 4 109,67

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 904,55 816,07
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 904,55 816,07

Tuotto-/Kulujäämä 2 807,21 4 925,74

Tilikauden tulos 2 807,21 4 925,74

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 807,21 4 925,74

KEVÄ TKOKOUS
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TASE 31.12.2021 31.12.2020

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 5 218,45 5 218,45
Sijoitukset 3 048,00 3 048,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahoitusarvopaperit 66 818,81 66 818,81
Rahat ja pankkisaamiset 79 075,29 76 268,08

154 160,55 151 353,34
Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien yljäämä (alijäämä) 151 353,34 146 427,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 807,21 4 925,74

154 160,55 151 353,34

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www .milry .fi .
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MIL:n kansainväliset jäsenyydet

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

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

Mikko Hovi 
Liikenne- ja viestintävirasto  
Traficom, 040 548 1809 
mikko.hovi iki.fi

Eino Jaskari 
Tampereen kaupunki 
eino.jaskari@tampere.fi

Pia Mäkilä 
Maanmittauslaitos 
pia.makila@maanmittauslaitos.fi

Postiosoite:
PL 14 
00521 Helsinki

 
toimisto milry.fi 
www.milry.fi 

@maanmittarit

TOIMISTO

HALLITUS 2022

International  
Federation of Surveyors  
FIG 

Comité de Liaison des  
Géomètres Européens
CLGE

Pohjoismaiden maanmittareiden  
yhdysmiesneuvosto

Katri Nuuja 
Väylävirasto, 0400 455 499 
katri.nuuja@vayla.fi

Katja Palmu
LandPro Oy, 040 593 3486
katja.palmu@landpro.fi 

Sini Pekkala 
Imatran kaupunki, 020 617 4456 
sini.pekkala@imatra.fi

Kimmo Sulonen 
Hämeenlinnan kaupunki, (03) 621 2406  
kimmo.sulonen@hameenlinna.fi

Jesper Winogradow
Maanmittarikilta
jesper.winogradow@aalto.fi 



Kotimaassa:
• Maanmittauspäivät 2022  

8.–9.6.2022, Paasitorni Helsinki
• GeoSummit 2022  

31.10.–1.11.2022, Messukeskus Helsinki

Tapahtumia
Ulkomailla:
• FIG Congress 2022 

11.–15.9.2022, Varsova, Puola 
fig.net/fig2022

Maankäyttö DIGI on avautunut osoitteessa www .maankaytto .fi/wp .  
Varmista lukuoikeutesi maksamalla jäsenmaksusi ja toimittamalla sähkö-
postiosoitteesesi MIL:n jäsenrekisteriin osoitteella jasenasiat@milry .fi .

Finally we will meet again in person
Three years have gone since the last face-to-face FIG event.  
FIG is determined to bring together our global community. 
The FIG Congress is the main 4-year event and the final year  
of the current leadership, and will offer you: 
• 5 special pre-events
• More than 70 Keynote sessions, special sessions and  technical 

sessions
• Opportunity to exchange knowledge and experiences 
• Meet our sponsors and exhibitors
• Networking opportunities
• Explore Warsaw and Poland
• The special FIG Community feeling

 

Warsaw, Poland

XXVII FIG CONGRESS
11–15 SEPTEMBER 2022

 Volunteering  
 for the future – 

Geospatial excellence  
 for a better living

www.fig.net/fig2022

mailto:jasenasiat@milry.fi
http://www.fig.net/fig2022

