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haastattelu: jaakko sirkjärviMaanmittauksen 
 koulutusrakenne uudistui
Miksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma aloitettiin 

maanmittausalalla, mihin sillä tähdätään? Vastaajina koulu-

tuspäällikkö Vesa Rope ja opiskelija Matias Kallio.

on yhteisesti tunnistettavat korkeakoulu-
jen rakenteet eli kandidaatti-, maisteri- ja 
tohtoritasot eli ns. korkeakoulutuksen 
koulutuksen syklit ja siihen liittyvät yh-
teiset mittausjärjestelmät opintojaksojen 
arvottamiseen. Opintoviikot on korvattu 
opintopisteillä, jotka vastaavat keskimäärin 
26 tunnin työtä opiskelijalle eli 2 vanhaa 
opintoviikkoa vastaa 3 eurooppalaista opin-
topistettä. Ammattikorkeakoulukentässä on 
koettu pulmana se, että tähän asti normi-
amk-opiskelu on ollut jonkinlainen koulu-
tuksellinen umpiperä, jatkomahdollisuus 
opinnoissa on käytännössä ollut TKK:ssa, 
mitkä opinnot ns. siltaopintoineen eivät 
ole kuitenkaan houkutelleet – erityisesti 
perheellisille opintojen järjestäminen on 
ollut haastavaa. Opintoputki tätä perinteistä 

reittiä on 4 vuotta (AMK) + siltaopinnot + 
2 vuotta, joka on melko kaukana EU:n nor-
mimaisteriopinnoista eli viidestä vuodesta. 
Seurasimme maanmittausalalla melko pit-
kään muiden koulutusohjelmien hankkeita 
ja lopulta totesimme, että maanmittausalan 
yleisen uskottavuuden kannalta emme 
voi olla vastaamatta tähän opiskelukysyn-
tään, mistä hakijamäärämmekin kertoo. 
Ylempään ammattikorkeakoulututkinto-
ohjelmaan voi hakea suoritettuaan ammat-
tikorkeakoulututkinnon ja oltuaan 3 vuotta 
työelämässä.

– Tärkeä näkökulma korkeakoulun 
kannalta on myös se, että voimme ryhtyä 
kouluttamaan omia opettajiamme, joilla 
on selvä esiymmärrys minkälaiseen kor-
keakouluun he ovat hakeutumassa.
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Metropolian koulutuspäällikkö vesa rope toivoo työpaikoilta hankkeita opiskelijoille.

Tänä syksynä käynnistyi uusi ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtava koulutus Metropolia Ammatti-
korkeakoulussa. Mikä tämä uusi tutkinto 
maanmittausalalla on – siihen vastaa 
Metropolia Ammattikorkeakoulun maan-
mittaustekniikan koulutusohjelmien 
koulutuspäällikkö Vesa Rope. Juttuun on 
haastateltu myös uuden ohjelman uutta 
opiskelijaa – hänen odotuksiaan koulu-
tuksesta ja uudesta tutkinnosta.

Miksi ylempi ammattikorkeakoulu-
tutkinto-ohjelma aloitettiin maanmit-
tausalalla, mihin sillä tähdätään?

– Taustalla on EU:n Bolognan-prosessi, 
jossa lähtökohtina ovat eurooppalaisen 
korkeakoulutuksen kilpailukyvyn ja laa-
dun kehittäminen. Toinen tärkeä tavoite 
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Minkä laajuinen koulutus on ja kau-
anko se kestää?

– Koulutus on 60 opintopisteen laa-
juinen ja se toteutetaan kahden vuoden 
aikana. Kaikki opiskelijat ovat alan töissä 
ja tiiviimpi opiskelutahti olisi ollut epäre-
alistinen. Puolet opintopisteistä käytetään 
opinnäytetyöhön (y-amk:n insinöörityö), 
joka on käytännön kehitystehtävä omaan 
työpaikkaan. Hanke käynnistetään ensim-
mäisen lukuvuoden keväällä.

Miten uusi koulutusohjelma veti ha-
kijoita?

– Kiinnostus ohjelmaa kohtaan oli 
yllättävän suurta ottaen huomioon sen 
vaatimattoman markkinointityön joka 
asiaan liittyen ehdittiin toteuttaa. Uusi 
koulutus on aina haastava markkinoitava 
erityisesti kun pätevyyskysymykset ovat 
pitkälti auki. Pääsimme reilusti karsi-
maan hakijoista. Aloittava ryhmä on 35 
opiskelijaa.

Alalla on keskusteltu uuden tutkinnon 
suorittaneiden muodollisesta pätevyy-
destä lähinnä toimitusinsinöörinä ja 
kiinteistöinsinöörinä. Miten uskot päte-
vyyskysymyksen ratkeavan. Entä yksityi-
nen sektori, jonne puolet insinööreistä 
työllistyy – miten näet uuden tutkinnon 
edistävän heidän uransa?

– Keskusteluissa virkamiestahojen 
kanssa on käynyt selväksi, että vanha-
kantainen tutkintopohjainen tehtävien 
luokittelu toimitustuotannossa alkaa olla 
historiaa. Valitettavasti emme ehtineet 
uuden kiinteistönmuodostamislain uudis-
tamiseen mukaan. Hallituksen esitys em. 
lain uudistamiseksi ei tunne koko maan-
mittausalan ylempää ammattikorkeakou-
lututkintoa vaikka toimivaltuuksien lievä 
laajentaminen insinöörien ja teknikoiden 
osalta näyttää olevan ehdotuksessa muka-
na. Myös kiinteistöinsinöörikysymys on 
puhuttanut hakijoiden piirissä – siihenkin 
täytyy todeta, ettei ylempi ammattikorkea-
koulututkinto anna siihen nykyisellään 
pätevyyttä. Tulevaisuuden haasteisiin 
pyrimme vastaamaan pätevyyksien osal-
ta painottamalla kiinteistöoikeudellisia 
opintoja, vaikka ratkaisu opiskelijajoukos-
sa ei ole herättänyt pelkästään ihastusta.

– Yksityisen sektorin osalta on tiedos-
sa, että alan insinöörejä on hakeutunut 
aikaisemmin ylempää ammattikorkeakou-
lututkintoa suorittamaan muihin koulu-
tusohjelmiin esimerkiksi vahvistamaan 
johtamisosaamistaan.

Riittääkö ammattikorkeakouluopetta-
jien kompetenssi ja mikä on valmistuvien 
opiskelijoiden titteli?

– Tutkinto on insinööri, ylempi am-
mattikorkeakoulututkinto ja englanniksi 
Master of Engineering. Mitä ei itse osata, 
se ostetaan ulkoa.

Miten perinteisellä maanmittaustek-
niikan amk-insinöörien (kandidaatti) 
nuorisokoulutuksella menee. Riittääkö 
alalle hakijoita? Onko aikuiskoulutukseen 
tulijoita?

– Nuorisopuolella pärjäämme tilastol-
lisesti aivan mukavasti hakijamäärissä. 
Opiskelua pyritään uudistamaan otta-
malla mukaan käytännön projektitehtäviä 
työelämästä. Tässä yhteydessä toivonkin, 
että lehden lukijat miettisivät minkälaisia 
hankkeita heidän työpaikoiltaan löytyisi. 

Projektit voivat olla helppoja tai vaativia – 
kaikkeen kysyntään pyritään vastaamaan 
ja rahakysymykset eivät ole keskeisiä 
projektineuvotteluissa.

– Aikuiskoulutuspuolella koulutusky-
syntä on kasvanut ja käynnistimme tänä 
syksynä uuden ryhmän (35 opiskelijaa) 
yhden välivuoden jälkeen. Uusissa ai-
kuisopiskelijoissamme näyttää olevan 
paljon ns. alanvaihtajia joilta perustiedot 
maanmittausalasta puuttuvat, mikä vai-
kuttaa luonnollisesti opetusohjelmaan.

Matias kallio arvostaa perheellisenä sitä, että voi opiskella työn ohessa.
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TyönanTaja Tukee opiskelua

Matias kallio on asemakaavainsinöörinä espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa 
ja opiskelee ylempää ammattikorkeakouluohjelmaa Metropoliassa.
pääsit uuteen maanmittaustekniikan ylempään ammattikorkeakouluohjel-
maan – onnittelut – mikä motivoi insinöörin jatkamaan opiskelupolkua? 
Miksi et hakenut aalto-yliopistoon?
Kiitos. Haluan parantaa asiantuntemustani maanmittausalalta ja päästä hyödyntä-
mään ajankohtaista tietoa työssäni. Metropolian ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
kiinnosti enemmän sen takia, koska tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn 
ohessa. Tällä hetkellä päätoiminen opiskelu Aalto-yliopistolla olisi hyvin hankalaa, 
koska puolisoni hoitaa meidän kahta pientä lasta kotona.
Miten uskot (mahdollisen) uuden tutkinnon vaikuttavan työuraasi?
Kurssien ja erityisesti päättötyön kautta toivon saavani mahdollisuuden syventyä 
jollakin osa-alueella toiminnan kehittämiseen työpaikallani sekä etenemään urallani. 
Työnantajani on myös hyvin kiinnostunut kehittämishankkeista ja tukee opiskeluani.
Mitä odotat koulutukselta?
Tarvitsen työtehtävissäni viimeisintä tietoa lainsäädännöstä, tutkimuksista ja tek-
niikasta. Odotan saavani koulutuksen kautta lisää valmiuksia erilaisiin kehitys- ja 
yhteistyöhankkeisiin sekä kansainvälisiin projekteihin. Lisäksi opiskelun kautta 
pääsen tutustumaan toisiin alan ihmisiin ja verkottumaan paremmin työelämäs-
sä, joka luo työtehtävilleni uudenlaista kontaktipintaa. Tutkintoon liittyen toivon, 
että maanmittausalan pätevyysvaatimuksiin saataisiin vielä tarkempaa selvyyttä.


