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Oppisopimuskoulutuksen perusajatus 
on hankkia ammatillinen tutkinto siten, 
että opiskelija on koko opintojen ajan työ-
suhteessa. Oppisopimusopiskelu koostuu 
lähiopetuksesta, työpaikalla opiskelusta 
ja itsenäisestä opiskelusta. Opintojen 
loppuvaiheessa osaaminen osoitetaan 
näyttötutkinnossa. Oppisopimuskoulu-
tus on lähiopetuksen osalta kokonaan 
oppisopimustoimistojen rahoittamaa 
koulutusta.

Maanmittausalan oppisopimuskoulu-
tus Hämeenlinnassa käynnistyi siis vuon-
na 1996. Maankäyttö-lehden numerossa 
2/2000 Reijo Hallenberg Koulutuskeskus 
Tavastiasta uskoi oppisopimuskoulutuk-
sen suosion lisääntymiseen maanmit-
tausalalla. Näin on todellakin käynyt. 
Kun 1990-luvun lopussa Koulutuskeskus 
Tavastiassa opiskeli keskimäärin noin 15 
oppisopimusopiskelijaa on tuo määrä ol-
lut parina viime vuonna lähellä sataa. Op-
pisopimuksella opiskelevien määrä on siis 
moninkertaistunut viidessä vuodessa.

Ensin opiskellaan,  
sitten näytetään

Kartoittajan tutkintoon tähtäävän oppi-
sopimuskoulutuksen kesto on Koulu-
tuskeskus Tavastiassa tyypillisesti 2,5 
vuotta. Opiskeluaikana on noin 50 päivää 
Koulutuskeskus Tavastian järjestämää 
lähiopetusta. Lähipäivillä käydään läpi 
maanmittausalan tutkintovaatimusten 
mukaisia asioita teoriassa ja käytännössä. 
Tämän lisäksi opiskelijat tekevät työ-
paikallaan työtehtäviä mahdollisimman 
monipuolisesti ja syventyvät asioihin 
käytännön tasolla. Suurin osa oppisopi-
musopiskelusta tapahtuukin työpaikalla 
ja opiskelijan omalla ajalla. Työpaikalla 
tapahtuvaa oppimista suunnitellaan 
työpaikkaohjaajille järjestettävässä kou-
lutuksessa, jossa tehdään mm. alustava 
työkiertosuunnitelma.

Opintojen loppuvaiheessa on opis-

kelijan suoritettava hyväksytysti kolme 
pakollista ja neljä valinnaista tutkinnon 
osaa, ennen kuin hänellä on kartoittajan 
tutkintotodistus taskussaan. Tutkintoteh-
tävät ovat käytännön työtehtäviä, joilla 
opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon 
vaatimat osa-alueet. Pakolliset osat suo-
ritetaan pääsääntöisesti Koulutuskeskus 
Tavastiassa Hämeenlinnassa. Pakollisten 
tehtävien arvioinnin suorittaa ns. näyttö-
tutkintomestari sekä ulkopuolinen työelä-
män edustaja. Vapaasti valittavat tehtävät 
suoritetaan työpaikalla, useasti osana 
normaaleja työtehtäviä. Niiden arvioinnin 
suorittaa erikseen nimettävä työpaikka-
arvioija sekä ulkopuolinen arvioija.

Tutkinto jakautuu pakollisiin ja valin-
naisiin osiin seuraavasti:
Pakolliset osat
– mittaus ja kartoitus
– kiinteistötehtävät
– maankäyttö ja rakentaminen.
Vapaasti valittavat osat, joista valitaan 
neljä
– kartastotehtävät (vastaa kahta osaa)
– kiinteistötoimitukset
– tie- ja lunastustoimitukset
– yhdyskuntarakentaminen
– kaavoitus
– fotogrammetria
– erikoismittaukset.

Alueelliset opiskelijaryhmät 
suosittuja

Hämeenlinnassa aloittaa uusi opiskelija-
ryhmä joka syksy. Periaatteessa halukkai-
den on mahdollista tulla ryhmään mukaan 
myös ympäri vuoden. Hämeenlinnan 
opiskelijaryhmissä opiskelijat ovat tyypil-
lisesti eri puolilta maata. Usean vuoden 
ajan Koulutuskeskus Tavastian maanmit-
tausala on myös jalkautunut ympäri Suo-
mea ja järjestänyt koulutusta alueellisille 
opiskelijaryhmille. Koulutusta on järkevää 
tarjota siellä, missä opiskelijatkin ovat. 
Tällä hetkellä Espoon kaupungilla on 
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mellan markägarna. En alltför långtgående 
schablonisering av fördelningsprinci-
perna sker på bekostnad av rättvisa mellan 
markägarna.

Resumé
Det reformarbete som utförts under ca 70 
år har bara hunnit halvvägs och mycket 
arbete återstår. Radikala arronderings-
åtgärder i Dalarnas storskiftesbygd är 
nödvändiga även i fortsättningen – fri-
villiga markbyten ger inte ett godtagbart 
resultat och är inte kostnadseffektiva. Ett 
framgångsrikt strukturarbete i framtiden 
behöver därför:
– hängiven och drivande lantmäteriper-

sonal
– tillräckliga bidrag och fortsatt stark 

politisk uppbackning
– engagerat och handlingskraftigt part-

nerskap
– fortsatt metodik- och kompetensut-

veckling.



21MAANKÄYTTÖ 1/2005

kaksi ja Vantaan kaupungilla yksi ryhmä. 
Imatra–Lappeenranta-alueella on myös 
opiskelijaryhmä alueen eri organisaa-
tioiden työntekijöistä. Vuosien mittaan 
Koulutuskeskus Tavastia on kouluttanut 
monessa muussakin paikassa, esimerkiksi 
Helsingin kaupungilla on ollut useita eri 
opiskelijaryhmiä. Opiskelijaryhmän tavoi-
tekokona voidaan pitää noin kymmentä 
opiskelijaa.

Opetus voidaan järjestää myös orga-
nisaatio- tai yrityskohtaiselle ryhmälle. 
Isommasta organisaatiosta on mahdollista 
koota oma opiskelijaryhmä ja näin vaikut-
taa osittain lähiopetuksessa painotettaviin 
asioihin.

Paikkatietoa
Koulutuksen ei tarvitse aina tähdätä 
täyteen tutkintoon vaan opiskelussa voi-
daan suorittaa vain osa tutkinnosta. Tällä 
tavalla voidaan räätälöidä opiskelijaryh-
mälle sopiva koulutuspaketti keskittyen 
esimerkiksi paikkatietoon, kaavoitukseen 
tai kiinteistötehtäviin. Kiinnostusta on 
herättänyt runsaasti esimerkiksi paik-
katietoasioihin keskittyvä osatutkinto. 
Ensimmäinen paikkatietoryhmä oli 
koossa vuonna 2003, jolloin osatutkinnon 
suoritti ryhmä innokkaita opiskelijoita 
Huittisista, Harjavallasta, Kokemäeltä ja 
Loimaalta. Koulutus järjestettiin tuolloin 
Huittisten kaupungin tiloissa. Räätälöity 
paketti järjestetään siten, että vuoden ai-
kana on esimerkiksi 20 lähiopetuspäivää 
ja opintojen loppuvaiheessa suoritetaan 
yksi kartoittajan tutkinnon osista näyttö-
tehtävällä. Koulutuspaikkakunta voidaan 
määrittää vapaasti.

Koulutuskeskus Tavastia on satsannut 
myös laitteisiin ja ohjelmistoihin. Mitta-
uslaitteet, tietokoneet ja ohjelmistot ovat 
nykyaikaisia ja monipuolisia. Kannettavi-
en tietokoneiden avulla pystytään raken-
tamaan hyvät opiskelutilat tarvittavaan 
paikkaan.

Kokemuksia
Tyypillistä oppisopimusopiskelijaa ei 
ole. Osa on alalla täysin uusia, mutta 
muutama opiskelija on ollut alalla jo yli 
30 vuottakin. Tieliikelaitoksella Turun 
alueella maastomittausryhmässä työsken-
televä Jussi Kari aloitti Hämeenlinnan 
ryhmän mukana oppisopimusopiskelun 

vuonna 2003. ”Aiemmin opiskelin mm. 
viestinnän 3D-animaatiota ja olin toimi-
nut kesätöissä mittaustehtävissä. Näiden 
asioiden kautta löysin maanmittausalan. 
Nyt oppisopimukseni on kestänyt noin 
1,5 vuotta. Olen ehtinyt suorittamaan 
kaksi tutkinnon osaa ja seuraavat ovat 
suunnitteilla.”

Kokemuksistaan Jussi Kari toteaa seu-
raavaa: ”Käytännönläheinen, työpainot-
teinen opiskelu sopii minulle. Lähiopetus 
tuo taustatietoa asioihin ja yhdistää hyvin 
teorian käytäntöön. Lisäksi meillä on 
mielestäni todella hyvä opiskelijaryhmä 
ja ryhmän kesken vaihdetut kokemukset 
ja mielipiteet ovat arvokkaita.” Oman 
aktiivisuuden hän näkee oppisopimus-
opiskelussa tärkeänä.

Tero Kaasinen oli mukana oppisopi-
muskoulutuksessa vuosina 2002–2004. 
Työnantajana Tero Kaasisella on LV Lahti 
Vesi ja hänen työtehtäviinsä kuuluu pää-
asiassa vesi- ja viemärilinjojen kartoitus-
mittauksia sekä aineistojen käsittelyä. 
”Olen ollut alalla vuodesta 1988 lähtien, 
mutta lähdin mukaan oppisopimus-
koulutukseen, koska halusin parantaa 
ammattitaitoani ja laajentaa osaamistani. 
Lisäksi halusin myös tutkinnon alalta.” 
Tavoitteiden täyttymisestä kartoittaja 
Tero Kaasinen toteaa seuraavaa: ”Kan-
natti lähteä mukaan ilman muuta. Nyt 
ymmärtää alaa paljon paremmin ja näkee 
myös maanmittausalan monipuolisuuden. 
Työtehtäväni ovat myös monipuolistuneet 
koulutuksen jälkeen.”

Koulutuksen aikana on tärkeää tehdä 
työtehtäviä mahdollisimman monipuoli-
sesti. Tero Kaasinen kävikin työskentele-
mässä muutamia päiviä myös muissa alan 
organisaatioissa Lahden seudulla. ”Työ-
kierron järjestäminen vaatii kuitenkin 
aika paljon omaa aktiivisuutta.” Vapaasti 
valittavien osien näyttöjen organisointi 
työpaikalla onnistui helposti. ”Sain tehtyä 
kaikki näyttötehtävät yhdellä työmaalla 
normaalien työtehtävien yhteydessä.” 
Tero Kaasinen kehuu myös Lahden seu-
dulta koostuneen opiskelijaryhmänsä 
ilmapiiriä. ”Meidän opiskelijaryhmässä 
oli mukana kokeneita kavereita ja asioita 
oppi paljon myös ryhmältä. Lisäksi ryh-
män ilmapiiri oli positiivinen.”
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