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LIITE 2:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖrIEN LIITTO rY:N TOIMINTASUUNNITELMA  
VUODELLE 2014 (124. 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 !"#$ 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. 

Sähköistä viestintää kehitetään pi-
tämällä liiton kotisivut http://milry.fi/ 
informatiivisina ja ajan tasalla. Sähköi-
sen tiedonvälityksen käyttöön kiinnite-
tään muutenkin huomiota. Tavoitteena 
on sillä tavoin kehittää jäsenkunnan 
verkostoitumista. 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 !"#$ neljänä nu-
merona. Pohjoismainen numero posti-
tetaan kaikille MIL:n jäsenille. 

MILA-ajankohtaistiedote jatkaa 
tuttuun tapaan siten, että lehti toimii 
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sekä uutisoivana keskustelufoorumina 
että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedo-
tuskanavana. MILAn merkitystä työ-
paikkailmoitusten välittäjänä koroste-
taan edelleen. MILA ilmestyy $–% ker-
taa. Tavoitteena on, että MILA ilmestyy 
vuonna !"#$ sekä paperimuodossa että 
sähköisesti. 

4. ULKOINEN YHTEISTYÖ 

Liitto vastaa maanmittausalan yhdis-
tysten neuvottelukunnan (MYN) toi-
minnasta sekä edistää ja avustaa alan 
seurojen, yhdistysten ja järjestöjen toi-
mintaa. 

Liitto jatkaa yhteistyötä oppilaitos-
ten kanssa mm. alan markkinoinnissa. 
Yhteistyötä IMAGO-ohjelman puitteis-
sa jatketaan. 

Yhteistyötä Maanmittarikillan 
kans sa jatketaan tiiviinä. Killan puheen-
johtaja kutsutaan edelleen hallituksen 
kokouksiin. Liiton edustajat osallistuvat 
pyydettäessä killan ja korkeakoulun 
ammatti-infoihin, erityisesti syksyn uu-
sien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuk-
siin. 

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. 

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-
pan maanmittauksen kehittämiseen 
järjestön kautta yhteistyössä Maklin ja 
MML:n kanssa. 
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MUUTA 
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtu-
mista tapahtuu entiseen tapaan MILA:ssa 
ja Maankäytössä sekä sähköisesti. 

6. TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia 
ovat: 
– liiton kevätkokous on maaliskuussa 

!".&.!"#$ Seinäjoella Maanmittaus-
päivien yhteydessä 

– liiton syyskokous on Maanmittaus-
tieteiden päivien yhteydessä 

– Syyspäivän täräys järjestetään syys-
kuussa. 

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 uudistuneelle 
tasolle. 

Henkilöjäsenet 
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsen-
maksuihin vuonna !"#$:
– Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 

on %' euroa/vuosi, kahdessa erässä 
maksettuna (" euroa. Jäsenille pos-
titetaan MILA ja Maankäyttö. 

– Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on $" 
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 TKK:lla/Aalto-yliopistossa 
#" vuotta, jäsenmaksu on $" euroa/
vuosi. Kaikki nuoret jäsenet saavat 
Maankäytön ja MILAn postitettu-
na. 

– Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmak-
sua. 

– Vastavalmistuneiden alennettu jä-
senmaksu on $" 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 #' euroa/vuosi. 
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Yhteisöjäsenet 
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kanna-
tusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä 
MILA:ssa ja kotisivuilla. Yhteisöjäsenten 
vuosimaksu on &"" ). Tällä rahalla yh-
teisöjäsenet näkyvät jokaisessa MILA:ssa 
luettelona, missä on yhteisön yhteystie-
dot ja päätoimiala. Lisäksi yhteisöjäsenet 
saavat näkyvyyttä kotisivuilla. 

Hallituksen jäsenten palkkiot 
Hallitus esittää hallituksen jäsenten 
palkkioiksi vuodelle !"#$ seuraavaa: 
– puheenjohtaja # """ euroa
– varapuheenjohtaja '"" euroa.

Lisäksi hallitus voi keskuudessaan 
päättää muiden hallituksen jäsenten 
palkkiosta, kuitenkin siten, etteivät ne 
ylitä budjetissa esitettyä summaa. 

Hallituksen jäsenille ei makseta ko-
kouspalkkioita, mutta korvataan matka-
kustannukset. 

TOIMINTAKALENTErI VUODELLE 2014 

Tammikuu 
Helmikuu 
– MILA #/!"#$ 
Maaliskuu 
– Maanmittauspäivät !".–!#.&.!"#$ 

Seinäjoella
– Yhdistyksen vuosikokous Maan-

mittauspäivien yhteydessä !".&.!"#$
Huhtikuu 
Toukokuu 
– Vappu
– MILA !/!"#$
Kesäkuu 
– FIG Congress, Kuala Lumpur, Ma-

lesia, #%.–!#.%.!"#$
Heinäkuu 
Elokuu 
– MILA &/!"#$ 
Syyskuu 
– Syyspäivän täräys (valmistuneet uu-

det DI:t kutsutaan erikseen)
Lokakuu 
– MILA $/!"#$ 
– MIL esittäytyy fukseille 
Marraskuu 
– Maanmittaustieteiden päivät 
– Syyskokous Maanmittaustieteiden 

päivien yhteydessä 
Joulukuu 
– MILA '/!"#$


