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– Laki yksityisyyden suojasta työelä-
mässä (477/2001), joka tuli voimaan
1.10.2001.
Lain tarkoituksena on toteuttaa yksi-
tyiselämän suojaa ja muita yksityisyy-
den suojaa turvaavia perusoikeuksia
sekä edistää hyvän tietojenkäsittely-
tavan kehittämistä ja noudattamista
käsiteltäessä henkilötietoja työelämäs-
sä. Työnantajan on pidettävä laki työn-
tekijöiden nähtävillä työpaikoilla.

– Kirjanpito- ja tilintarkastuslakeja on
muutettu (629/2001 ja 630/2001).
Muun muassa säännöksiä hyväksytyn
tilintarkastajan (KHT tai HTM.) pa-
kollisuudesta kirjanpitovelvollisessa
yhtiössä on tarkistettu.

– Laki ammattikorkeakoulun jatkotut-
kinnon kokeilusta (645/2001) tulee
voimaan 1.1.2002 ja on voimassa
31.7.2005 saakka.

– Laki rikoslain muuttamisesta (654/
2001) koskien törkeää pahoinpitely-
rikosta ja huumausainerikoksia sekä
huumausaineen käyttörikoksia.

– Valtioneuvoston asetus metsästysase-
tuksen muuttamisesta (664/2001) tuli
voimaan 1.8.2001.
Muutokset koskevat mm. yleisiä am-
puma-aseiden vaatimuksia ja eräiden
riistaeläinten rauhoitusaikoja. Muu-
tos (820/2001) koskee mm. metsästä-
jän tutkinnosta tai ampumakokeesta
taikka lupapäätöksestä perittäviä mak-
suja. Voimaan 1.1.2002.

– Maa- ja metsätalousministeriön pää-

Omat muistelmat tekniikan
museon kokoelmiin

Tekniikan museon maanmittaustekniikan
museotoimikunnan toimesta on aikaisempi-
na vuosikymmeninä suoritettu maanmittaus-
alan henkilöstön (lähinnä diplomi-insinööri-
en) haastatteluja äänittämällä haastattelut C-
kaseteille ja kirjoittamalla nämä muistelmat
myöhemmin paperille. Tällaisia muistitieto-
papereita on museolle kertynyt 192 kpl. Tämä
toiminnan alue on ollut pitkään asiallisesti
keskeytyneenä, mutta museotoimikunta ha-
luaisi käynnistää muistitiedon keräämisen uu-
delleen.

Vuosien saatossa ovat tämän tiedonkeruun
edellytykset ja myös maanmittauksen henki-
löstö monessa suhteessa muuttuneet. Ääni-
tysmenettely käytännön toimien ja nauhojen
puhtaaksikirjoitustyön vuoksi on useimmi-
ten aikansa elänyttä toimintaa. Omatoimisuus
on tällaisenkin asian käytännöllisin mahdol-
lisuus. Merkille pantavaa nykyään onkin, että
vanhemmat henkilöt haluavat jättää jälkipol-
ville kertomuksia ja muistelmia elämänvai-
heistaan ja -kokemuksistaan ikään kuin hei-
dän ns. juuriensa konkretisoimiseksi. Samas-
ta asiasta tässäkin on kysymys, joskin maan-
mittausalan henkilöiden eri ikäpolvien kes-
ken. Museotoimikunta toivoisi, että vanhem-
pi sukupolvi eli lähinnä eläkeläiset asettaisi-
vat muistelmansa maanmittausalalla tulevi-
en polvien – ja siten myös tulevien tutkija-
polvien – käytettäväksi laatimalla itse oma-
kohtaiset muistelmakirjoituksensa ja lähettä-
mällä ne Tekniikan museoon maanmittaus-
tekniikan osastolle, missä muistelmat arkis-
toidaan. Museon kokoelmissa kirjoitukset saa-
vat museoesineen arvostetun sekä kunnioit-
tavan kohtelun.

Museotoimikunta korostaa, että kysymys
ei ole ainoastaan alan diplomi-insinööreistä,
vaan toivomus koskee kaikkia museotoimi-
kunnassa mukana olevia ammatillisia tasoja
eli myös insinöörejä, teknikoita ja kartoitta-
jia.

Museotoimikunnassa on ajateltu, että alan
museointitoiminta vaatisi valtakunnallisen
yhdyshenkilöorganisaation, jollaiseksi sopi-
si hyvin maakuntakerhojen aktivoituminen
tässä suhteessa. Ehdotus olisi, että museotoi-
mikunta toimisi kerhojen suuntaan vaikkapa
näiden valitsemien erityisten museoyhdys-
henkilöiden kautta. Museotoimikunta lähet-
täisi kerhoille esim. vuosittaisen toiminta-
kertomuksensa ja pöytäkirjansa sekä ajankoh-
taistoivomuksensa, joita sitten käsiteltäisiin
kerhojen kokouksissa. Tämän organisaation
puitteissa voitaisiin myös patistella eläkkeel-
le siirtyviä kirjoittamaan elämänkertamuis-
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telmansa alalla paperille, mitkä muistel-
mat sitten lähetettäisiin museotoimikun-
nalle.

Museotoimikunta toivoo, että kerhot
ottaisivat yllä olevaan ehdotukseen kan-
taa eli olisivatko ne valmiita ottamaan
haasteen vastaan? Maanmittausinsinöö-
rien Liiton puheenjohtajan Mikko Uimo-
nen kannattaa ajatusta.

Yleisen tietoisuuden lisäämiseksi mu-
seotoimikunta haluaa tuoda ehdotuksen-
sa Maankäyttö-lehden koko lukijakunnan
tietoisuuteen. Mitäpä, jos Sinä arvoisa lu-
kija ryhtyisit välittömästi toimeen?

Muistelmarunko voisi olla seuraavan-
lainen:
1. Nimi, syntymäaika ja -paikka.

2. Muistelman laatimispaikka ja -aika

3. Koulutusvaiheet

3.1 Koulunkäynti

3.2 Ensimmäinen kosketus maanmittaus-

alaan.

3.3 Harjoitteluajat, -tehtävät ja esimiehet

3.4 Opiskelu, opiskeluolosuhteet, toiminta

opiskelujärjestöissä

4. Työharjoittelu ja sen kokemukset

4.1 Kesätyöpaikat

4.2 Opiskeluaikaiset muut työpaikat

5. Erikoistumisalue opiskelussa ja loppu-

tutkintotyö

6. Jatko-opinnot

7.  Työelämä ja työpaikat aikajärjestyksessä

7.1 Millaista työtä kussakin työpaikassa teit

7.2 Esimiehet – luonnehdinta

7.3 Alaiset – toimintatapoja ja tilanteita

7.4 Yhteistyökumppaneita –yhteistyn luon-

nehdinta

7.5 Mahdolliset sivutoimet

8. Merkittävimmät hankkeet työelämässä

9. Työelämässä tapaamasi mielenkiintoi-

simmat persoonallisuudet – luonnehdin-

ta

10. Erikoisia tapahtumia ja sattumuksia –

hauskat ja ikävät

11. Työelämän aikaiset sivutoimet

12. Opinto- tms. matkat ulkomaille

13. Osallistumisesi maanmittausalan yhdis-

tystoimintaan

14. Osallistumisesi kunnalliseen, seurakun-

nalliseen tai valtiolliseen kansalaistoi-

mintaan

15. Muut luottamustehtäväsi

16. Harrastukset työn ulkopuolella

17. Asevelvollisuusasiat

18. Muita asioita, joita haluat tuoda julki

(alan vitsit, huulet ym.)

Toimikunnan puheenjohtaja
Tauno Talvio

Tekniikan Museo, Maanmittaustekniikan
osasto, Viikintie 1 , 00560 Helsinki

Maa- ja
metsätalousministeriön

hallinnonalan menot
ensi vuonna

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalan menot ovat vuonna 2002 talous-
arvioesityksen mukaan 2,47 miljardia
euroa (14,66 miljardia markkaa), mikä
on lähes 111 miljoonaa euroa eli viisi
prosenttia enemmän kuin vuoden 2001
talousarviossa.

Maa- ja metsätalousministeriön hal-
linnonalan keskushallintoa uudistetaan
ensi vuonna. Maanmittauksen tehtävä-
alueen nettobudjetoidut määrärahat vuo-
delle 2002 ovat yhteensä 51 miljoonaa
euroa (303 miljoonaa markkaa).
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UUSIA SÄÄNNÖKSIÄ
Vuoden 2001 loppupuolella on
annettu seuraavia uusia sään-
nöksiä, joilla ehkä on mielenkiin-
toa Maankäytön lukijakunnalle.

tös elävien riistaeläinten ohjeellisis-
ta arvoista (824/2001)

– Laki ampuma-aselain muuttamisesta
(601/2001)

– Valtionavustuslaki (688/2001). Val-
tionavustuksella tarkoitetaan tuen-
luonteista rahoitusta tietyn toiminnan
tai hankkeen avustamiseksi.

– Sisäasiainministeriön päätöksiä kun-
tajaon muuttamisesta:
– 597/2001 Perhon kunnan ja Alajär-

ven kaupungin välillä
– 598/2001 Vetelin ja Evijärven kun-

tien välillä
– 599/2001 Vetelin, Evijärven ja Lap-

pajärven kuntien välillä
– 609/2001 Himangan ja Lohtajan

kuntien välillä
– 620/2001 Toholammin ja Sievin

kuntien välillä.
– Sisäasianministeriön asetus rajavyö-

hykkeestä ja rajavyöhykkeen taka-
rajasta (706/2001)
Rajavyöhyke on valtakunnan rajan ra-
javiivan ja asetuksessa säädetyn raja-
vyöhykkeen takarajan välinen alue.

– Valtioneuvoston asetus hylkeiden-
suojelualueista (736/2001)
Näitä on Porvoossa, Kirkkonummi-
Inkoon alueella, Nauvossa, Korppoossa,

misesta (897/2001)
Säännöksiä mm. veronalaisista va-
roista, lapsivähennyksestä, vähen-
nyksestä omasta asunnosta sekä ve-
ron määrästä ja maksuunpanosta.

– Laki maatilatalouden tuloverolain
muuttamisesta (899/2001)
Säännöksiä maatalouden rakennus-
ten poistosta ja tasausvarauksesta.

– Laki verotusmenettelystä annetun
lain muuttamisesta (907/2001)
Muun muassa veronkorotusta ja
veronhuojennusta koskevia sään-
nöksiä on muutettu.

– Laki perintö- ja lahjaverolain muut-
tamisesta (909/2001)
Mm. euroon siirtymisestä johtuvia
perintöverotaulukkojen tarkistuksia

– Laki varainsiirtoverolain 27 §:n
muuttamisesta (911/2001)

– Laki kiinteistöverolain 22 §:n
muuttamisesta (912/2001)
(veroa ei määrätä, jos se on pienem-
pi kuin 17 euroa)

– Laki arvonlisäverolain muuttami-
sesta (915/2001)
Jos kalenterivuoden liikevaihto on
enintään 8 500 euroa, myyjä ei läh-
tökohtaisesti ole verovelvollinen.
Paljon euroon siirtymisestä johtu-
via muutoksia.

Kustavissa, Mustasaaressa ja Kemis-
sä. Rajat on merkitty punaisella kat-
koviivalla asetuksen liitekarttoihin.

– Laki kalastuslain 6a §:n muuttami-
sesta (756/2001)
Laissa on määritelty, kuka on katsot-
tava ammattikalastajaksi.

– VN:n asetus yleisen oikeusavun ja
maksuttoman oikeudenkäynnin palk-
kioperusteista annetun asetuksen
muuttamisesta (843/2001)
1.11.2001 voimaan tulevia säännök-
siä palkkioista mm. käräjäoikeudes-
sa käsiteltävään oikeudenkäyntiin
valmistautumisesta sekä avustami-
sesta tuomioistuimen suullisessa kä-
sittelyssä.

– Uusia verosäännöksiä: (kaikki voi-
maan 1.1.2002)
– Laki tuloverolain muuttamisesta

(896/2001)
Säännöksiä mm. metsävähennyk-
sestä (vähint. 1 500 euroa), verova-
paista matkakustannusten korvauk-
sista, asunnon ja työpaikan välisis-
tä matkakustannuksista (500–4 700
euroa), moottorisaha- ja metsurivä-
hennyksestä, eläkevakuutusmaksu-
vähennyksestä ym.

– Laki varallisuusverolain muutta-

UUTISIA

Maanmittauslaitos kehittää ensi
vuonna määrätietoisesti kiinteistö- ja
maastotietojärjestelmiä sekä niihin liit-
tyviä tuotantoprosesseja, aineistoja ja
palveluja. Maanmittauslaitoksen kustan-
nuksista katetaan noin puolet valtion ta-
lousarviovaroin ja puolet palvelutuotan-
non tulorahoituksella.

Geodeettinen laitos jatkaa ensi vuon-
na korkeatasoisen kartastoalan perustut-
kimuksen, geodeettisten perusmittausten
sekä paikkatietoihin liittyvien mittaus-,
laskenta- ja analysointimenetelmien ke-
hittämistä. Määrärahojen avulla se myös
valmistelee yleiseurooppalaisen koordi-
naattijärjestelmän käyttöönottoa.

Uusia
opiskelijoita

toivottua
vähemmän

maanmittausosastolle
Uudet opiskelijat ovat jälleen aloittaneet
syyskuun alusta maanmittausosastolla
Otaniemessä. Valinnat on tehty ensim-
mäistä kertaa suoraan kahteen koulutus-
ohjelmaan eli kiinteistötalouteen ja geo-
matiikkaan. Uudistuksen myötä toiveet
laitettiin korkealle. Tavoitteena oli saa-
da 95 uutta opiskelijaa, mutta kampan-
joinnista huolimatta tulos jäi suunnil-
leen aikaisempien vuosien tasolle. Opis-
kelunsa aloittaa 60 opiskelijaa, joista
kiinteistötaloutta 35 ja geomatiikkaa 25.

Kiinteistökauppa
edelleen

lievässä laskussa
Kiinteistökaupassa nähdään selviä nou-
susuhdanteen taittumisen merkkejä.
Kauppoja tehdään entistä varovaisem-
min. Vuoden 2001 alkupuoliskolla teh-
tiin 32 200 kiinteistökauppaa, mikä on
5 % vähemmän kuin viime vuoden vas-
taavana ajanjaksona. Tiedot ilmenevät
Maanmittauslaitoksen uudesta Kiin-
teistöjen kauppahintatilastosta 1.1.–
30.6.2001. Kiinteistökauppoihin käytet-
ty rahasumma on kuitenkin 6 % edellis-
vuotista suurempi. Se selittyy lähinnä
konsernien sisäisillä yritysjärjestelyillä.
Viime vuoden loppupuolella alkoivat

Markku Markkula
markku.markkula@om.fi


