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Tuliko Maanmittauspäivistä 
lopul ta oman menestyksensä 
vanki? Olisiko toteutus konseptia 
ollut mahdollista ryhtyä muut-
tamaan jo aiemmin?

MAAILMA MAANMITTAUSPÄIVIEN YMPÄRILLÄ on muut-
tunut, kuten Matti Holopainen vuoden ensimmäisen Maankäytön 

kolumnissaan totesi. Väitteeseen on varsin helppo yhtyä. Maailman 
muuttuminen sinällään on tietysti ihan odotettua ja toivottavaa-
kin. Mutta ongelmia alkaa ilmetä, jos ei ole aikaansa edellä tai 
vähintäänkin ajan hermolla. Maailma itsessään on tietysti aika 
iso asia. Mitä itse asiassa ovat ne muutokset, jotka ovat meidän 
näkökulmastamme merkityksellisimpiä?

HOMOGENIASTA HETEROGENIAAN
Vielä muutama vuosikymmen sitten oli ammattikuntamme varsin 
homogeenistä, ainakin koulutustaustoja ja työtehtäviä ajatellen. 
90-luvun alussa koulutuskentässämme tapahtui suuria muutok-
sia, jotka ovat jo pitkään näkyneet työelämässä mm. tehtävien 
monipuolistumisena ja ammattinimikkeiden kasvaneena kirjona. 
Yksityisen sektorin merkitys työnantajana on kasvanut. Osin tämä 
johtuu myös siitä, että julkisen sektorin töitä on ulkoistettu yksi-
tyiselle puolelle.

Urat eivät kulje enää putkissa. Vaakasuuntaiset urasiirtymät 
ovat tuiki tavallisia – ja tarpeellisiakin. Urakehityksellä on paljon 
muitakin merkityksiä kuin tikkaiden kipuaminen ylöspäin. Sapat-
ti-, vuorottelu- ja opintovapaat eivät ole mitenkään tavattomia. 
Entistä useammat meistä tekevät myös erimittaisia työjaksoja 
ulkomailla. Edes siirtyminen alalta pois ja ehkäpä vielä takaisinkin 
ei ole mitenkään outoa. Oman alan järjestöön kuuluminen ei ole 
lähelläkään itsestäänselvyyttä. Ainakin MIL:n osalta se valitettavasti 
tuntuu olevan pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

OSAAMISKESKEISYYS PYSYY KAIKEN KESKELLÄ
Jatkuvan oppimisen merkitys jatkaa vahvana megatrendinä. Mutta 
ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö työmme yhä edelleen olisi 
muuttumassa kohti suurempaa tietointensiivisyyttä ja osaamispe-
rusteisuutta. Työssä kehittyminen tapahtuu voittopuolisesti työssä 
oppimisen kautta, mutta muodollistakin täydennys- ja jatkokou-
luttautumista tarvitaan. Tutkinnoilla on merkitystä silloinkin, kun 
uria ja ammatteja vaihdetaan. 
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Meidän odotetaan jatkuvasti kasvattavan osaamistamme. 
Osaamisen kasvattaminen on ehkäpä tärkein tuottavuuden lisää-
misen keino. Koulutusinvestoinnit voivat olla hyvinkin kannattavia. 
Painetta osaamisen kasvattamiseen tulee monesta suunnasta, eikä 
vähiten työnantajilta. Ehkäpä luomme noita paineita ja odotuksia 
aiempaa enemmän myös itse. Osaamisen kasvattamiselle tuntuu 
olevan sekä työntöä että vetoa.

MAALAILUA
Uusia uljaita Maanmittauspäiviä synnytettäessä on siis luontevaa 
kysyä, voisiko osaamisen kehittyminen nousta keskiöön, ehkäpä 
jopa johtoajatukseksi. Voisivatko päivät kehittyä suuntaan, jossa 
tarjolla olisi entistä suurempi määrä esityksiä, puheenvuoroja ja 
luentoja? Käytännössä tämä tapahtuisi tietysti siten, että päiville 
osallistujat vastaisivat itse sisällön tuotannosta. Suurella osalla 
päiville osallistujista olisi täten 15–30 minuutin valmisteltu esitys 
valitsemastaan aiheesta. Konsepti olisi siis kutakuinkin sama 
kuin tieteellisissä konferensseissa. Nyt esitysten sisältö olisi vain 
enemmän ammatillisesti painottunut. Esitysten ei siis tarvitsisi 
perustua tehtyyn tutkimustyöhön. Pääpaino olisi työssä kehite-
tyissä ja koetelluissa hyvissä käytännöissä, uusissa työn tekemisen 
tavoissa, uusien ongelmien nostamisessa keskusteluun, huomion 
kiinnittämistä uusiin mahdollisuuksiin, uusien ideoiden ja ratkai-
suehdotusten esittämistä.

Esitysten ja asioiden ei myöskään tarvitsisi olla absoluuttisen 
uusia. Omassa työyhteisössä jo aiemmin pidettyjä puheenvuoroja 
voisi päivittää tai laajentaa ja tuoda laajemman yleisön tietoi-
suuteen. Myös keskusteluille tulisi varata reilusti aikaa esitysten 
päätteeksi.

Tällä idealla hajurako säilyisi myös syksyisin järjestettäviin 
Maankäyttötieteiden päiviin (entiset Maanmittaustieteiden päivät), 
joiden esitykset ovat puhtaasti tutkimuksiin perustuvia. Mutta 
miksei myös erilaisten päivien ja tapahtumien yhdistämistä 
kannattaisi ottaa tähän keskusteluun mukaan. Keskustelua itses-
sään tuskin kannattaa niin paljon pelätä etteikö sille voisi antaa 
mahdollisuutta.

Pohdintaan on syytä nostaa myös päivien rakenne. Edellä 
esitetty malli ei tuntuisi istuvan nykyiseen rakenteeseen. Aikaa 
tarvittaisiin lisää. Aloittamaan pitäisi päästä torstaiaamusta varhain. 
Käytännössä jonkinlainen tervetuliaistilaisuus tai muu aloitus pitäisi 
olla jo ke iltana. Tämä toki lisäisi kustannuksia. Voisivatko hyödyt 
kuitenkin lisääntyä kustannuksia enemmän?

En kehittele tätä ajatusta tässä tämän pidemmälle. Alussa liian 
pitkälle viedyillä pohdinnoilla on taipumus tulla alasammutuiksi 
ennen aikojaan.

WILD CARD
Maailma on muuttunut muidenkin tapahtumien kuin vain omien 
Maanmittauspäiviemme ympärillä. Maankäytössäkin kerrottiin 
syksyllä 2012 Oslossa järjestetyistä pohjoismaisista Maanmit-
tauspäivistä. Niiden historia ulottuu aina vuoteen 1920. Kaikesta 
loistosta ja mielenkiintoisesta ohjelmasta huolimatta näyttävät 
Oslon päivät jääneen lajinsa viimeiseksi.

Uusi konsepti on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa muhimas-
sa. Ensimmäinen koekappale näkee päivänvalon lokakuussa 
ruotsalaisten toimiessa kätilönä. Ajatus on se, pohjoismaiset 
maanmittauspäivät järjestetään jatkossa joka toinen vuosi osana 
kunkin maan kansallisia päiviä. Ruotsissa 15.–16.10. järjestettäville 
Samhällsbyggnadsdagarna-päiville on mahdollisuus tarjota esi-
tyksiä eri pohjoismaista.

Vuorotteluperiaatteen nojalla seuraavat pohjoismaiset päivät 
osuisivat Suomen järjestelyvuorolle ja vuodelle 2016, nykyisellä 
kahden vuoden rytmityksellä (entisen neljän sijaan). Pitäisikö tämä 
huomioida jotenkin?

VAIHTOEHTOINEN TEORIA
Voi tietysti olla, että edellä kuvattu tilanneselostus ja asioiden 
tulkinta on vääräkin. Voihan olla niin, että päivissä ei sisällölli-
sesti tai rakenteelliseesti ole sen kummempaa muutostarvetta. 
Haaste olisikin siis siinä, miten päivien järjestelyt organisoitaisiin 
uudelleen. Päivät vaatinevat nykyisellään melkoisen määrän 
talkootyötä, vaikka työnantajatkin tulevat järjestelyissä tietääk-
seni vastaan. 

Oma käsitykseni yleisesti ottaen on, että mittavien talkoo-
töiden aika on ohi. Työelämästä on tullut sen verran vaativaa, 
että enää aniharvalla on paukkuja talkootöihin, järjestöelämään, 
puolueaktiviteetteihin tai mihinkään muuhunkaan yhteiseen 
tekemiseen. Varsin moni meistä on lisäksi istumatöissä, jonka 
vastapainoksi myös liikuntaharrastuksille on käytännössä pakko 
löytää aikaa.

Mutta olkoonpa uusien päivien sisällöllinen konsepti mikä 
vaan, on selvää, että erilaisia järjestelymuotoja on syytä harkita. 
Olisiko kaupallinen toimija toivottava ratkaisu? Voisiko alan järjes-
töillä olla asiassa merkittävämpi rooli? Pitäisikö samalla keskustella 
yhteistyömahdollisuuksista syvällisemminkin?

”Voisivatko päivät kehittyä 
suuntaan, jossa tarjolla olisi 
entistä suurempi määrä esityksiä, 
puheenvuoroja ja luentoja?”


