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– laki oikeudenkäynnin viivästymisen 
hyvittämisestä (362/2009). 

 Vuoden 2010 alussa voimaan tulevassa lais-
sa säädetään asianosaisen oikeudesta saada 
valtion varoista hyvitys, jos oikeudenkäynti 
viivästyy. Samassa yhteydessä on muutettu 
oikeudenkäymiskaarta (19 luku), hallinto-
lainkäyttölakia (uusi 53 a §) ja ulosottokaa-
ren 4 luvun 19 §:ää. (363–365/2009).

– laki oikeudenkäymiskaaren muutta-
misesta (135/2009).  

 Syyskuun alussa 2009 voimaan tulevas-
sa lakimuutoksessa on muutettu OK 10 
lukua, joka koskee foorumisäännöksiä 
riita-asiassa. Samalla on mm. kumottu 
ns. yhteisomistuslain 16 § (138/2009) ja 
muutettu etuostolain 18 §:ää (139/2009). 
Lisäksi on kumottu vahingonkorvauslain 
7 luvun 4 § (144/2009) ja ympäristöva-
hinkojen korvaamisesta annetun lain 11 § 
(151/2009) sekä muutettu holhoustoimilain 
70 §:ää (158/2009). Lähtökohtaisesti jutun 
vastaajan kotipaikan tuomioistuin tutkii 
kanteen. Kuitenkin voidaan erotella valin-
naiset ja ehdottomat oikeuspaikat. Lisäksi 
OK:ssa on säännökset mm. toissijaisista oi-
keuspaikoista ja oikeuspaikkasopimuksesta 
sekä asian siirtämisestä.

– vn:n asetus oikeusministeriöstä 
annetun vn:n asetuksen muuttami-
sesta (347/2009).  

 Kesäkuun 2009 alusta voimaan tulleessa 
asetuksessa on muutoksia säännöksiin OM:n 
toimialasta, virkamiesten kelpoisuusvaati-
muksista ja virkamiesten nimittämisestä.

– vn:n asetus hovioikeuksien tuomio-
piireistä (180/2009).  

 Käräjäoikeuksien tuomiopiiriuudistukseen 
2010 liittyvä HO:n tuomiopiirien tarkis-
tus.

– laki käräjäoikeuslain 17 ja 20 §:n 
muuttamisesta (289/2009).

 Koskee mm. notaarien oikeutta vihkiä 
sekä tuomarien virkarikosten foorumia ja 
kirjallista varoitusta, josta on säännös val-
tion virkamieslaissa (75071994). Voimaan 
15.5.2009. Eduskunnalle on lisäksi annettu 
hallituksen esitys (HE 105/2009 vp.) muu-
toksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi 
lainsäädännöksi. HO:n seulontajärjestelmää 
ollaan korvaamassa jatkokäsittelylupa-
järjestelmällä. Muutoksenhaku suoraan 
KäO:sta KKO:een tulee joissain tapauksissa 
mahdolliseksi.

– laki valtakunnanvoudinvirastosta 
(519/2009).  

 Vuoden 2010 alusta voimaan tulevan lain 
yhteydessä on myös muutettu ulosotto-
kaarta ja annettu voimaantulosäännöksiä 
(520–521/2009).
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XXi PoHjoismainen 
 maanmittaRi kongRessi 

aalboRgissa

Perinteinen kongressi 

pidettiin aalborgissa, 

tanskassa 5.–7.8.2009 

teemalla ”viden om 

 stedet styrket” – paikka-

tieto antaa voimaa.

kongRessissa kuultiin neljä luento-
sarjaa: Tilannekatsaus digitaaliseen hal-
lintoon, Ilmastomuutoksen vaikutukset 
ja siihen varautuminen, Maanmittarin 
neuvonantajarooli sekä Digitaalisuus 
rakentamisessa. Suomalaisina esitel-
möitsijöinä olivat Matti  Holopainen, 
Irmeli Wahlgren, Mikael Still ja Henrik 
Haggrén.

Luennot on julkaistu kesäkuussa il-
mestyneessä Nordiskt häftessä, joka pos-
titettiin MIL:n jäsenille. Ammatillisella 
retkeilyillä tutustuttiin mm. Aalborgin yli-
opistoon ja piipahdettiin Manner-Tanskan 
pohjoiskärjessä Skagenilla.

Kongressipalkinnot nuorille maan-
mittareille jaettiin seuraavasti: Cecilia Lindén, 
Ruotsi, toiminnasta FIG:n työryhmässä 
”Young surveyers”, Solfrid Mykland, 
Norja tutkimustyöstään maanmittarin 

solfrid mykland, norja,  Cecilia  lindén, Ruotsi ja  Christian  thellufsen, tanska, 

saivat  kongressipalkinnon.

työstä konfliktien käsittelijänä ja sovitte-
lijana sekä Christian Thellufsen, Tanska, 
tutkimuksestaan tohtorin väitöskirjaa var-
ten ”Awareness – a tool for investigating 
inter-organisational collaboratien in land 
admission system”. Suomesta ei palkin-
toehdokasta löytynyt. Palkinnon suuruus 
on 1 000 e ja sen luovuttaa kunkin maan 
maanmittariyhdistys.

Osanottajamäärä jäi valitettavan vaa-
timattomaksi, 82 osallistujaa, Suomesta 
vajaa 10! Kongressin uudistamista poh-
dittiinkin yhdysmiesneuvostossa, joka 
kokoontui kongressin yhteydessä.

Seuraava XXII Pohjoismainen kong-
ressi pidetään Norjassa syyskuussa 2012, 
todennäköisimmin Oslon lähistöllä.

Ohessa Johan von Wendtin laatima 
katsaus muihin pohjoismaihin yhdys-
mieskokouksen antina.
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Pohjoismainen  yhdysmieskokous 
 Aalborgissa siirrettäisiin keskitetysti yhdistykseen, 

joka on mukana tässä pohjoismaisessa 
toiminnassa. Tiedottamisesta vastaamaan 
on palkattu ammattitoimittaja. Vaikka 
varsinainen perinteinen maanmittaus-
toiminta on yritystoimintaa Tanskassa, 
on maanmittaria kuitenkin pidetty virka-
miehenä vuoteen 1963 asti kuninkaallisen 
määräyksen nojalla. Maanmittarin muut-
tuva asema Norjassa jo muutamia vuosia 
vireellä olleessa uudistuksessa arvellaan 
vaikuttavan myös maanmittarin asemaan 
Tanskassa. Kysyntä maanmittareista on 
edelleen tarjontaa voimakkaampi. Alan 
tiedottamiseen on käytetty paljon varoja, 
mutta siitä huolimatta ei opiskelijamäärä 
ole kasvanut. Kun opetus nyt 35 vuoden 
tauon jälkeen on aloitettu Kööpenhami-
nassa, on siellä ja Aalborgissa yhteensä 
noin 130 opiskelijaa.

Kansainvälisesti ensi vuosi on myös 
muutosten vuosi, koska sekä FIG:n että 
CLGE:n presidentit vaihtuvat ja sattumoi-
sin molemmat ovat olleet tanskalaisia.

Tanskan maanmittauslaitos aikoo 
ratifioida eurooppalaisen maanmittarin 
eettiset säännöt, Code of Conduct, ja myös 
Ruotsi pitää sitä tärkeänä. Lausunnot tästä 
pyydettiin keväällä 2009. Ruotsi tukee 
pohjoismaista ehdokasta CLGE:n hallituk-
seen, kunhan sellainen ilmaantuu.

Ruotsissa uusi yhdistys – 
asPeCt

Vain Ruotsilla on ehdokas FIG:n komissi-
on puheenjohtajaksi, ja valinnat tehdään 
huhtikuussa Sydneyssä. Ruotsin maanmit-
tariyhdistys vietti vuosi sitten 100-vuotis-

Asger sonne Kristensen
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ammattiretkeilyllä tutustuttiin mm. aalborgin yliopistoon ja manner-

tanskan pohjoisimpaan kärkeen skageniin. vasemmalla birgitta ja 

bo Hansson, edellinen Aspect-lehden nykyinen vastaava julkaisija, bo 

puolestaan takavuosien yhdysmies. oikealla ddl:n pääsihteeri kjeld 

lohmann schøler.

yhdistystoiminta keskittyy 
tanskassa

Yhteistä kaikille maille näyttää olevan 
käymistila yhdistysten organisaatiois-
sa. Tanskan yhdistys on jo muuttanut 
insinööritaloon ja hyötyy sen antamista 
palveluista. Tanskassa on tarkoitus ra-
tionalisoida yhdistystoimintaa siten, 
että pienempien yhdistysten toiminta 

maanmittausinsinööRiliitto-
jen yHdys mieskokous  pidetään 
vuosittain vuoronperään jossakin Poh-
joismaassa, kongressivuonna se pidetään 
kongressin yhteydessä, nyt Aalborgissa. 
Yhdysmieskokous käsittelee aiheita, jotka 
ovat tärkeitä kullekin maalle. Pyrkimyk-
senä on lisätä tietoa siitä, missä mennään 
naapurimaissa.
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juhliaan, ja nyt yhdistys on haudattu, kun 
uusi ASPECT on aloittanut toimintansa. 
Uuden yhdistyksen hallituksessa on vain 
yksi jäsen vanhasta yhdistyksestä. Muutok-
sen johdosta vanhan yhdistyksen jäseniä 
on eronnut, mutta noin 50 uutta jäsentä 
on liittynyt uuteen järjestöön.

Uuden ASPECT-nimisen lehden talous 
on vaikeutunut. Sen talous on suuressa 
määrin perustunut työpaikkailmoituksiin, 
joiden määrä on vähentynyt oleellisesti.

Tukholmassa (KTH) ja Lundin yliopis-
tolla on käynnistetty mentor-projekti, sen 
kohteena ovat viimeisen vuosikurssin 
opiskelijat. KTH:ssa otetaan 150 opis-
kelijaa yhdyskuntarakentamisen opin-
tosuunnalle, mutta näistä vain noin 30 
erikoistuvat maanmittauspuolelle kahden 
vuoden opiskelun jälkeen. Lundissa on 
opiskelijamäärä nostettu 40 :een ja tähtäi-
messä on 50 opiskelijaa. Työllisyystilanne 
on hyvä, mutta toimitusinsinööreiksi 
joudutaan palkkaamaan myös muita kuin 
maanmittareita: he saavat jonkinlaisen 
harjoittelun jälkeen pätevyyden suorittaa 
itsenäisesti toimituksia.

norja kehittää 
tiedotusstrategiaansa

Norjan yhdistyksen jäsenet ovat myös 
jäseniä Norjan yliopistoinsinöörien yhdis-
tyksessä: pohditaan, onko tämä kaksois-
jäsenyys järkevä. Joka tapauksessa Norjan 
yhdistys on nyt keskustelemassa uudesta 
yhteistyösopimuksesta em. insinöörijärjes-
tön kanssa. Yhdistys on laatimassa tiedotta-
misstrategiaa ja uusia kotisivuja, jonka kaut-
ta koko tiedottaminen tapahtuisi. Norjassa 
mietitään ammattitoimittajan palkkaamista 
Tanskan tapaan. Varsinaisia kirjoituksia 
julkaistaan em. insinöörijärjestön lehdessä, 
jolloin yhdistys säästää menoissa.

Henrik Haggrén kertoi digitaalisten 

menetelmien käytöstä rakentami-

sessa.
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Asger sonne Kristensen

mikael still kertoi maanmittarista 

neuvonantajana.

Pekka Leh
to

n
en

irmeli Wahlgren luennoi ilmastomuu-

toksen vaikutuksista yhdyskunta-

suunnitteluun.

matti Holopainen luennoi digitaali-

suuden tulosta kuntahallintoon.

asger sonne kristensen, tanskan 

maanmittauslehden toimittaja, yksi 

kongressijärjestelyjen avainhenki-

löistä, otti yli 600 valokuvaa.

Pohjoismaiset maanmittausinsinööri järjestöjen puheenjohtajat tapasivat aalborgissa. vasemmalta leiv  bjarte mjøs, 

norja, Henning  elmstrøm,  tanska, fig:n presidentti stig  enemark, tanska, svante astermo, Ruotsi ja Pekka Halme.

johan von Wendt.

Pekka Leh
to

n
en

A
sg

er s
o
n
n
e K

risten
sen

A
sg

er s
o
n
n
e K

risten
sen

A
sg

er s
o
n
n
e K

risten
sen



45MAANKÄYTTÖ 3/2009

Maanmittareiden sertifiointijärjestelmä 
on edelleen vahvistamatta, joten kun-
nallisella sektorilla kunnat päättävät itse 
pätevyysvaatimuksista. Työllisyystilanne 
maanmittareilla Norjassa on hyvä. Opiskeli-
joiden määrä on myös hyvä. Trondheimissä 
lisättiin geomatiikan opiskelijoiden määrää 
10:llä, kun kokonaismäärää yliopistossa 
lisättiin 89 paikalla. Oslon yliopistossa on 
maantieteellinen opetus (GIS-opetus) ja 
maanmittarit koulutetaan edelleen Åsissa. 
Bergenissä on meidän ammattikorkeakou-
luopetusta vastaava koulutus.

kongressi v. 2012 norjassa
Yhdysmieskokouksen pääteemaksi muo-
dostui tulevien kongressien järjestelyt. 
Tanskalaiset olivat arvioineet osanottaja-
määrän noin 200:ksi, mutta jäätiin noin 
puoleen arvioidusta. Ruotsissa uuden 
yhdistyksen synty vaikutti todennäköi-
sesti ruotsalaisten lukumäärään, koska oli 
käynyt ilmi, ettei monellakaan ollut edes 
tietoa koko kongressista. Suomen osalta 
voidaan todeta, ettei halukkaita kongressi-
palkinnon saajia ilmoittautunut. Näin ollen 
jaettiin vain kolme kongressipalkintoa tällä 
kerralla.

Seuraava kongressimaa on Norja vuonna 
2012, ja pitopaikaksi tulee joko Bergen tai 
Oslo. Vuonna 1996 kongressi pidettiin Ber-
genissä, joten tämän johdosta Oslo tuntuisi 
oikealta tapaamispaikalta. Kustannustason 
johdosta Oslo olisi kuitenkin vähemmän 
houkutteleva kaupunki ja tällä hetkellä 
Norjan yhdistystä johdetaan Bergenistä 
käsin. Näin ollen olisi järjestäjien kannalta 
helpompaa järjestää tapaaminen Bergenissä 
ja hehän tekevät ratkaisun kongressipaik-
kakunnasta.

Kongressin osanottajakadon takia kun-
kin yhdistyksen vastuuhenkilöt joutuvat 
pohtimaan mahdollisia uusia puitteita 
kongresseille. Pohdittavaksi jää, onko ke-
säaika oikea aika kongressille ja pitäisikö 
kongressin sijoittua viikonlopun yhteyteen. 
Täytyisi myös tutkia olisiko mahdollista 
yhdistää kongressi johonkin muuhun alan 
tilaisuuteen. Jotta työnantajat suostuisivat 
kustantamaan työntekijöittensä osallis-
tumisen kongressiin, tulisi ohjelman olla 
sellainen, että se vastaisi työnantajan kou-
lutustilaisuudelle asettamia vaatimuksia.

Kongressi oli myös Tanskan yhdistyksen 
eläkkeelle siirtyvän pitkäaikaisen pääsih-
teerin Kjeld Lohmann Schølerin viimeinen 
suuri haaste, ja yhdysmieskokouksessa 
totesimme yksimielisesti, että kongressi oli 
ollut erittäin onnistunut osanottajakadosta 
huolimatta.

Svante Astermo har sedan 2002 varit 
ordförande i Sveriges Lantmätarefö
rening, SLF. Svante har på ett fört-
jänstfullt sätt fört ut lantmätarnas och 
SLF:s intressen både nationellt och 
internationellt.

Hans mycket uppskattade interna-
tionella arbete vill vi särskilt lyfta fram 
både vad gäller lantmätarföreningens 
nordiska samarbete samt inom den 
internationella lantmätarfederatio-
nen FIG (International Federation of 
Surveyors) och Samarbetskommittén 
för Europeiska lantmätare (Comité de 
Liason des GeometresExperts Euro
peens), CLGE.

Svante har på ett utmärkt sätt lett 
arbetet med att genomföra den stora 
och mycket lyckade och uppskattade 
internationella lantmätarkonferensen 

svante astermo on kutsuttu Ruotsin uuden 

ammatti yhdistyksen asPeCtin  kunniajäseneksi. 

svante on pitkäaikainen toimija mm. slf:n 

 puheenjohtajana, kansainvälisissä järjestö-

tehtävissä sekä  pohjoismaisessa yhteistyössä.

i Stockholm förra året, FIG WW 2008, 
samtidigt med SLF 100-årsjubileum.

Svante har ett stort engagemang för 
de unga lantmätarnas utveckling och 
arbetet med bland annat SLF:s mentorp-
rogram för teknologer.

De senaste åren har också Svante 
haft en stor och viktig del i det intensiva 
arbetet med sammanslagningen av våra 
föreningar till ASPECT.

Detta som här har nämnts är ett axp-
lock av allt arbete som Svante utfört för 
föreningen och han har nu inte heller 
lämnat arbetet med föreningen helt, 
utan är kvar och stöttar föreningen i 
olika sammanhang i bl.a. redaktionsråd 
och sektioner.

Hoppas att han aldrig slutar helt då 
många krafter behövs – Svante är en av 
dem, en mycket uppskattad kraft.

johan von Wendt 
suomen varayhdysmies

PoHjoismaista

svante astermo blev utnämnd  
till hedersmedlem i asPeCt

för sveriges lantmätareförening (slf) 
och asPeCt 

maria ulfvarson östlund
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