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P ä ä K i R J O i t U s

Toivottavasti idea 

 opiskelijoiden maan-

mittauspäivistä jää 

 elämään!

Vähemmän, hita ammin
aaILMa oN MENoSSa erikoisiin 
suuntiin. Kaiken pitää olla yksi-m Mikä saa ihmiset 

 sellaiseen  sosiaaliseen 

ahdinkoon  työpäivän 

aikana, että 

 sosiaalisuutta ei riitä 

enää työpäivän jälkeen.

löllistä. Liikuntasuorituksiin tarvitaan 
personal trainer eikä yksi valmentaja 30 
liikkujaa kohden nykyään riitä. Opet-
tajien auktoriteetti ei enää riitä suurten 
ryhmäkokojen hallitsemiseen. Töiden 
jälkeen ajetaan omalla autolla yksin ko-
tiin, jonka mäntymetsäisellä tontilla on 
mahdollisimman paljon omaa rauhaa. 
Töiden jälkeen ei käydä yhdessä enää edes 
kaljalla vaan sosiaaliset suhteet hoidetaan 
internetissä. Kaverini eivät uskalla sopia 
kuukauden päähän saunailtaa, koska 
eivät ennalta tiedä kuinka pitkään töissä 
menee. Sairasta.

Mikä saa ihmiset sellaiseen sosiaali-
seen ahdinkoon työpäivän aikana, että so-
siaalisuutta ei riitä enää työpäivän jälkeen. 
Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen 
mukaan keskeinen kuormituksen lähde 
työssä on kiire ja kokemus, että joutuu 
keskeyttämään työnsä muiden väliin 
tulevien tehtävien takia. Yksi syyllinen 
on avokonttorit, joissa työntekijällä ei ole 
mahdollisuutta kuunnella omia ajatuksia 
ilman kuulosuojaimia. Puhelimessa ei 
huvita puhua, kun kaikki kuuntelevat 
vieressä. Töitä tehdään entistä enemmän 
kotona, koska töissä ei ole työrauhaa. 
Toinen syy etätyöhön on työpaikan tai 
kodin entistä syrjäisempi sijainti. Etätyön 
yleistyminen päättyi tosin jo vuonna 
2006, joten työelämän on sopeuduttava. 
Ihmisistä ei ollut siihen.

Työntekijöiltä vaaditaan sellaista jous-
tavuutta, että vahvempikin väsyy. Nyt 
vaaditaan useamman ammatin osaamisen 

lisäksi täydellinen esiintymistaito, inno-
vaatio- ja ryhmätyökyky sekä sosiaalisten 
tilanteiden hallinta usealla kielellä. Työ-
suhteet ovat niin lyhyitä, ettei huomista 
uskalla suunnitella. Yritykset irtisanoivat 
viime vuonna työntekijöitä runsaasti ja 
tänä vuonna ottavat uusia. Toiminta on 
halveksittavan lyhytnäköistä. Työterveys-
laitoksen mukaan suomalaiset eivät halua 
alistua kohtuuttoman kireiksi viritettyihin 
tulosvaatimuksiin tai kokemaan ala-
arvoisia työolosuhteita.

Kolmasosa suomalaisista kokee työnsä 
henkisesti rasittavaksi. Henkisesti rasit-
tuneita ovat erityisesti ylemmät toimi-
henkilöt ja kunta-alalla työskentelevät. 
Tämän vuosikymmenen trendituote on 
vähän yli kolmekymppisten naisten työ-
uupumuksesta johtuva työkyvyttömyys. 
Ennenaikainen eläköityminen ei ole 
ohimenevää. Nämä nuoret eivät palaa 
koskaan työelämään. Nuorten masennus 
maksaa miljardeja. Pöyristyttävää.

Numero- tai asiajohtajia ei tarvita 
mihinkään. Asioita ei voi johtaa, sillä 

ihmiset tekevät työt. Normaali toimistotyö 
on mennyt sellaiseksi suorittamiseksi, että 
yhä useampi työllistää itsensä valitsemalla 
yrittäjän vapauden. Sinänsä loistava asia, 
mutta toivoisi yrittämisen lähtökohdan 
olevan muu kuin huono työelämä.

Eläkeikää on tarkoitus nostaa. Yli 
45-vuotiaista runsas kolmannes on sitä 
mieltä, että eivät missään tapauksessa 
tule jatkamaan työelämässä 63 vuotta 
vanhempina. Huoltosuhde sen kun heik-
kenee. Mikä meidät pelastaa, kun ikäiseni 
yrittävät hankkia potkuja työpaikalta, jotta 
voisivat huilia vuoden ansiosidonnaisen 
turvin. Sapattivapaalle pääsee vasta 10 
vuoden työkokemuksella, mikä tuntuu 
nuoresta polvesta ylivoimaiselta.

Työelämän kovat vaatimukset heijas-
tuvat myös järjestötoimintaan. Yhteisistä 
asioista ei olla enää kiinnostuneita eikä 
työtehtäviin liittyviä yhdistysasioiden 
kanssa haluta puuhata pätkääkään vapaa-
ajalla. Muuten olen sitä mieltä että jos sama 
meininki jatkuu vielä ensi vuosikymmenel-
lä, taidan tehdä linkolat ja siirtyä omava-
raistalouteen. Maapallo ei kestä jatkuvaa 
talouskasvua. Nöyryys palkitaan.

ovaNIEMEN  Maanmittauspäivillä 
järjestettiin ensimmäistä kertaa 

töhallinnollisissa tehtävissä ja Cecilia Lin-
dén Ruotsista FIG:n nuorten toiminnasta. 
Toimitus on tuntenut pitkään syyllisyyttä 
siitä, ettei nuorille ole tullut tarjotuksi 
kirjoittamismahdollisuuksia riittävän 
aktiivisesti. Nyt julkaistavat kirjoitukset 
rohkaisevat jatkamaan tätä – niin kuin 
opiskelijoiden maanmittauspäiviäkin.

pekka Lehtonen 
paatoimittaja maankaytto.fi

nUORet esilläR
rinnakkaisena opiskelijoiden maanmit-
tauspäivät. Ajatus on oivallinen ja sen 
takana on idearikas lehtori Veijo Lievonen. 
Aktiivisuuden osoituksena on tässä leh-
dessä järjestäjien, opiskelijoiden, raikas 
kertomus hankkeesta. Toivottavasti idea 
jää elämään.

Nuoret ovat muutoinkin esillä: teekkari 
Hanna Paananen kertoo työstään kiinteis-

Ilkka aaltonen 
ilkka.aaltonen 

iki.fi

Kirjoittaja on 
Maankäyttö-
 lehteä 
 kustantavan 
 Maankäyttö ry:n 
 puheenjohtaja.


