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Sami Porsanger ja Aune Rummukainen

Maanmittaustekniikka  
Lapin AMK:ssa

Lapin AMK:ssa maanmittaustekniikan koulutuksessa suoritetaan tekniikan alan 
ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on insinööri.  Opiskelussa 

 korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, 
 projektien hallintaa ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä.

MAANMITTAUSTEKNIIKAN ammattikorkeakoulututkinnon 
tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen 
ja asenteellinen valmius toimia maanmittausalan insinöörin 
tehtävissä. Myös jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata 
maanmittausalan kehitystä ja alalla esiintyvien työelämälähtöisten 
ongelmien ratkaisutaitoa pidetään tärkeinä asioina. Maanmittaus-
insinööriksi voi opiskella Rovaniemellä joko päiväopiskelijana 
tai työn ohessa ns. aikuisopiskelijana monimuoto-opinnoissa. 
Esimerkiksi lukuvuonna 2014–2015 järjestetään aikuisopiskelijoille 
lähijaksoja 7 kertaa. Lähijaksot koostuvat 2–3 päivän intensiivipäi-
vistä. Suuri osa opinnoista järjestetään siis iltaisin verkko-opintoina 
virtuaalisissa oppimisympäristöissä. 

OPETUSSUUNNITELMA JA OPINTOJEN 
SUUNTAAMINEN
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluvat:
1) perus- ja ammattiopinnot
2) vapaasti valittavat opinnot
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu
4) opinnäytetyö.

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva 
maanmittausalan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, 
työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija alan yleisiin 
matemaattisiin ja luonnontieteellisiin perusteisiin sekä viestintään 
ja kieliin. Matematiikassa opiskelija suorittaa joko peruskurssit tai 
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laajat kurssit. Kieliopintojen erityisenä tarkoituksena on antaa 
opiskelijalle ammattikorkeakoululaissa vaadittava kielitaito.

Pakollisten ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija laaja-alaisesti maanmittausalan keskeisiin ongelmako-
konaisuuksiin ja sovelluksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin 
siten, että opiskelija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työsken-
telemään maanmittausalan asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä 
osallistumaan työyhteisönsä kehittämiseen. Varsinaisia suuntautu-
misvaihtoehtoja ei ole käytössä. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 
mahdollistavat sen, että opiskelija voi halutessaan suuntautua 
johonkin maanmittaustekniikan osa-alueeseen, kuten mittaustek-
niikkaan, toimitustuotantoon tai paikkatietotekniikkaan, ja kehittää 
asiantuntemustaan siihen liittyvien ongelmien ratkaisussa.

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja 
täydentää opiskelijan ammatillista osaamista. Niillä opiskelija 
voi myös täydentää ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä 
laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksensa ja yksilöllisen mielty-
myksensä mukaan. Myös muiden koulutusohjelmien ja muiden 
korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sisällyttää vapaasti 
valittaviin opintoihin.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy työelämän pelisääntöihin 
ja maanmittausalan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa 
soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissa 
sekä auttaa suuntaamaan opintoja omien urasuunnitelmien mu-
kaisesti. Käytännössä suuri osa opiskelijoista ei suorita erillistä har-
joittelujaksoa vaan kuittaa harjoittelun olemalla maanmittausalalla 
palkallisissa kesätöissä. Opinnäytetyön tavoitteena on taas kehittää 
opiskelijan asiantuntemusta maanmittausalaan liittyvissä tehtävis-
sä. Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä. 
Olennaista opinnäytetöille on pyrkimys ammatilliseen kasvuun ja 
asiantuntijuuden kehittämiseen. Usein opinnäytteellä on koulun 
ulkopuolinen tilaaja, joka kuitenkin valitettavan harvoin maksaa 
opiskelijalle muuta kuin työn tekemisestä mahdollisesti aiheutuvat 
kulut. Sijaintimme Rovaniemellä erityisesti mahdollistaa sen, että 
opinnäytteiden tilaajia ovat mm. Paliskuntain yhdistys, Metsähal-
litus ja Lapin liitto sekä tietysti alueen kunnat.

Maanmittausinsinöörin kompetensseja (erikseen nimettyjä 
osaamisalueita) ovat:
– matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– kiinteistöosaaminen
– yhdyskuntasuunnittelun osaaminen
– paikkatietotekninen osaaminen
– mittaustekninen osaaminen 
– yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen.

Opiskelijalla on opintojen aikana myös hyvä mahdollisuus 
kansainvälistymiseen, nimittäin mahdollisuus suorittaa osa opin-
noista tai opintoihin kuuluva työharjoittelu ulkomailla. Ammat-
tikorkeakoulu tukee kansainvälistä opiskelijavaihtoa apurahoin. 
Tälläkin hetkellä Lapin AMK:ssa maanmittaustekniikan opiskelijoista 
useampikin on vaihdossa.

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN  
OPPIMISNÄKEMYS
Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävän lähtökohtina ovat laissa 
määriteltyinä työelämä, sen kehittäminen ja tutkimus (L351/2003). 
Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhdistämisen 
sekä toiminnan työelämälähtöisyyden katsotaan Lapin AMK:ssa 
olevan edellytyksiä ammattiosaamisen kehittymiselle.

Lapin AMK:n oppimisnäkemys rakentuu ongelmaperustaisen 
oppimisen periaatteille. Ongelmaperustaisen oppimisen lähtökoh-
tana ovat työelämässä kohdattavat ongelmat ja toiminnan keskiös-
sä on oppiminen. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen 
ohjaaja ja mahdollistaja. Oppiminen on yhteisöllistä opiskelijoiden, 
opettajien ja työelämän edustajien sosiaalista vuorovaikutusta ja 
osallistumista yhteiseen tiedon rakentamiseen. Oppiminen on 
ammatillisten ongelmien tutkimista ja haasteellista työn tekemistä. 
Työelämä on kiinteä osa oppimisympäristöjä ja oppimisprosessia. 

YLEMPI AMK – JATKOKOULUTUSTA
Maanmittareiden ylempää AMK-koulutusta annetaan Lapin AMK:ssa 
alueiden käytön suunnittelun koulutuksessa. Tästä koulutuksesta 
on kaksi erilaista versiota: toinen on metsätalousinsinööreille ja 

agrologeille ja toinen maanmittausinsinööreille. Nämä 
erilaiset toteutukset järjestetään vuorovuosin siten, että 
maanmittareiden YAMK-koulutus alkaa parittomina vuosi-
na. Maanmittausalan AMK-insinööreiltä vaaditaan kolmen 
vuoden työkokemus, että he voivat tulla valituiksi tähän 
YAMK-koulutukseen. Mikäli työkokemus ei ole hakuvuoden 
kesällä täynnä, opintoja voi kuitenkin suorittaa avoimen 
AMK:n puolelta ja hakea tutkinto-opiskelijaksi myöhemmin. 
Koulutukseen sisältyy 25 op syventäviä ja 5 op vapaasti va-
littavia ammattiopintoja. Opetus järjestetään ensimmäisen 
vuoden aikana pääasias sa etäopetuksena ja muutamilla 
2–3 päivän lähijaksoilla, jotka ovat painottuneet syksyyn. 
Syventäviin ammattiopintoihin kuuluvat opintojaksot: 
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– oikeudellinen lähestymistapa maanmittausinsinöörin 
työssä 5 op

– kiinteistötoimitusten hallinta 5 op
– johtaminen ja kehittäminen 5 op
– kaavoitus ja kiinteistösuunnittelu 5 op
– moderni mittaus- ja kartoitustekniikka 5 op.
Vapaasti valittavat opintojaksot:
– yhteisöllisen suunnitteluprosessin johtaminen 5 op
– vaikutusten arviointi 5 op



– kiinteistöarviointi 5 op
– kiinteistöjärjestelmän vaihtuva opintojakso 5 op 
– cadastral system – changing study module 5 op.

Koska opiskelijamäärät ovat pieniä, enintään 20 opiskelijaa, va-
paasti valittavista opinnoista voidaan järjestää vain yksi opetettava 
opintojakso, jonka opiskelijat saavat yhdessä valita. Koska opiske-
lijat ovat työssään hyvin erilaisissa tehtävissä, vapaasti valittavissa 
opinnoissa on myös räätälöitäviä, omatoimisia opintojaksoja, 
joilla opintoja voidaan suunnata opiskelijoiden työtä tukevasti. 

Opinnäytetyön laajuus 30 op on YAMK-opinnoissa suhteel-
lisen suuri eli se on puolet koko koulutuksen laajuudesta. Se on 
työmäärältään osoittautunut varsin suureksi ja vie helposti toi-
sen opiskeluvuoden kokonaan. Koska opetus ja lähijaksot ovat 
ensimmäisenä vuonna, opinnäytetyö vaatii omatoimisuutta. 
Tehdyt opinnäytetyöt ovat olleet laadukkaita ja opiskelijat itse-
kin näkevät omaksuneensa niiden yhteydessä uutta, syventävää 
osaamista. Myös työnantajat ovat olleet tyytyväisiä opinnäyte-
töihin, kertoo ylemmän AMK:n opettaja Aune Rummukainen. 

Rovaniemellä toteutetuissa YAMK-koulutuksissa opiskeli-
jat ovat tulleet ympäri Suomea. Pääosin he ovat kuntien tai 
maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörejä tai työskentelevät 
kunnissa tai valtion viranomaisissa muissa maanmittausalan 
tehtävissä. 

KOULUTUKSEN SUOSIO JA  
ALOITUSPAIKAT
Sekä päivä- että aikuisopiskelijoille suunnatut aloituspaikat 
saadaan täyteen lähes joka vuosi. Vuosittain päiväopinnoissa 
aloittaa noin 40 opiskelijaa ja aikuisopinnoissa noin 30. Varsinkin 
päiväopiskelijoista suurin osa tulee Lapista, etenkin Rovaniemen 
lähialueilta.  Aikuisopiskelijat ovat hyvin heterogeenista joukkoa. 
Ikähaitari on parikymppisistä 50-vuotiai siin. Monella on esimerkiksi 
kartoittajan tutkinto ollut taskussa jo vuosikymmeniä. Jotkut taas 
ovat kokonaan vaihtamassa alaa tai laajentamassa osaamistaan.

Voidaan sanoa, että Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
osalta hakijoiden alueellinen jakaantuminen on varmasti työn-
antajiakin tyydyttävä, mutta varsinkin ns. Väli-Suomen osalta 
pyritään markkinointia lähivuosina tehostamaan erityisesti 
päiväopiskelijoiden osalta.

Koulutuksen asemaa Lapin AMK:ssa voidaan pitää vakaana. 
Meiltä valmistuu kiitettävällä tavalla opiskelijoita emmekä koe 
olemassaoloamme varsinaisesti uhatuksi vaikka pelikenttä on 
jatkuvan muutoksen kourissa. Meiltä valmistuvia opiskelijoita 
arvostetaan myös työelämässä. Jos tähän loppuun jonkinlaisen 
toivomuksen lukijoille saa esittää, niin opinnäytetyöaiheita ote-
taan mielellään vastaan enemmänkin, toteaa Sami Porsanger, 
maanmittaustekniikan opettaja.

Monta rautaa 
tulessa

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA järjestettiin keväällä 
2014 Lapin Mittauspäivät Rovaniemen yksikössä. Mittauspäivät 
keräsivät paikalle niin kiinnostuneita opiskelijoita kuin yrityksiäkin 
kuulemaan maanmittausyritysten ja -osaajien tietoiskuja. Paikalla 
oli myös maanmittausalan yrityksiä esittelemässä toimintaansa ja 
laitteistojaan. Monilla tapahtumaan osallistujista on pitkä tausta 
yhteistyöstä Lapin AMK:n kanssa joko harjoittelijoiden tai laitteis-
tojen kautta.

Mittauspäivien aikana korostui maanmittaustekniikan koulu-
tuksen rooli Lapin alueella. ”Lapin AMK:n maanmittauskoulutus on 
elinehto Lapin ja Oulun alueen yritysten kasvumahdollisuuksille”, 
toteaa Jari Lappi Mitta Oy:stä. Mitta Oy:llä työskentelee tällä 
hetkellä parikymmentä Lapin AMK:sta valmistunutta insinööriä. 
Yrityksen tarkoitus oli myös palkata kesäksi 2014 ainakin kahdeksan 
insinööriopiskelijaa Lapin AMK:sta ja mahdollisesti vielä muutaman 
lisää hankkeisiinsa.

Geotrim Oy:n myynti-insinööri Heikki Pelttari tunnusti myös 
yhteistyön tärkeyden Lapin AMK:n kanssa. Geotrimiltä on myyty 
Lapin AMK:lle laitteistoja ja Pelttari mainitseekin oppilaitokset 
maanmittauslaitoksen lisäksi parhaiksi asiakkaikseen. Yhteistyötä 
Lapin AMK:n kanssa on tehty jo kolmesta neljään vuotta ja ta-
pahtumissa verkostoidutaan lähinnä tulevien asiakkaiden kanssa. 
”Laitteita käyttäneisiin opiskelijoihin törmää työelämässä, joten 
täällä on hyvä luoda verkostoja”, Pelttari sanoo.

Lapin AMK:n maanmittauksen yliopettajan Aune Rummu-
kaisen mielestä tapahtuman onnistuminen näytti hyvältä, mikä 
kannustaa myös jatkossa Lapin Mittauspäivien järjestämiseen. 
Opiskelijat osoittivat kiinnostustaan ja mittalaitteet vetivät puo-
leensa kiinnostunutta yleisöä. Painavaa sanottavaakin löytyi: 
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MAANMITTAUSINSINÖÖRIN KOULUTUS 
PÄHKINÄNKUORESSA
– tutkintonimike insinööri (AMK)
– opintojen laajuus 240 opintopistettä
– opintojen kesto 4 vuotta
– opetusta järjestetään Rovaniemellä sekä kokopäiväi-

senä opiskeluna että monimuotoisena työn ohessa 
koulutuksena.
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”Maanmittaajat ovat liian vaatimattomia ja hiljaa osaamisestaan. 
Maanmittaajia ei arvosteta riittävästi; lieneekö syynä yleinen tie-
tämättömyys koko alasta”, pohtii Rummukainen.

Tietämättömyyteen vastaavatkin Lapin AMK:n maanmittaus-
tekniikan aktiiviset opiskelijat, jotka perustivat hiljattain Suomen 
nuoret maanmittarit -toiminnan. Toiminta lähti liikkeelle, kun 
opiskelijat osallistuivat viime lokakuussa Portugalissa Euroopan 
nuorten maanmittareiden Young Surveyors Networkin tapaa-
miseen.

Maanmittausalalla ei ole Suomessa nuorille toimintaa, joten 
Young Surveyors Network kehotti meitä tarttumaan tilaisuuteen. 
Ajatus oli hyvä, sillä maanmittausalan verkostoitumista etenkin 
opiskelijoiden kesken kaivataan, kuvailevat maanmittaustekniikan 
opiskelijat Niko Haaraniemi ja Tuomas Jylhä.

Toiminta on toistaiseksi epävirallista, mutta pohjaa toimin-
nalle löytyy, sillä nuoret maanmittarit, myös työelämässä olevat 
valmistuneet maanmittarit, tarvitsevat verkostoa ympärilleen. 
Verkostoituminen niin työelämän kuin opiskelijoidenkin kes-
ken koetaan tärkeäksi. Muita tavoitteita toiminnalla on tiedon 
jakaminen maanmittausalasta etenkin opiskelijoille, maan-
mittausalan yritysten esiintuominen ja yhteistyön lisääminen 
yleisesti alan kesken.

Nuoria maanmittareita ovat alle 35-vuotiaat tai alle 10 vuotta 
alalla olleet tai vain sydämeltään nuoret maanmittarit. Suomen 
nuoret maanmittarit – YSN Finland on kansainvälisen maan-
mittarijärjestön FIG:n Young Surveyors Networkin yhteystaho 
Suomessa.

Lisää Suomen nuorten maanmittareiden toiminnasta löytyy 
myös Facebookista: Suomen nuoret maanmittarit – YSN Finland.
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Aune Rummukainen väitteli syksyllä 2010 
Aalto-yliopistosta tekniikan tohtoriksi ja 
toimii nykyisin Rovaniemellä ammatti-
korkeakoulun yliopettajana. Sähköposti 
aune.rummukainen lapinamk.fi.

Sami Porsanger on diplomi-insinööri, joka 
työskentelee Lapin AMK:ssa lehtorina. 
Sähköposti sami.porsanger lapinamk.fi.
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