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I
Keskustelu homekouluproblematiikan ympärillä jatkuu, mutta 
myös etenee. Tässäkin lehdessä ajoittain sivuttu homeongelma 
nousi hiljan esiin oikeuskanslerin annettua huomautuksen Lahden 
kaupungille tarpeettoman hitaista toimista lahtelaisen Launeen 
koulun sisäilmaongelman hoidossa. Asia uutisoitiin iltapäiväleh-
distöä myöten tarttumalla olennaisimpaan asiaan. Uutisoinnissa 
tuotiin selkeästi esiin se, että lapset ovat lähtökohtaisesti koulun 
aikuisia heikommassa. ”Toisin kuin henkilökunnalla, oireilevilla 
oppilailla ei ole ollut esimerkiksi sairauslomien kautta mahdolli-
suutta säädellä oleskeluaan koulun tiloissa”, tiedotteessa todetaan.

On tietysti selvää, että Lahden kaupunki ei ole tässä ainoa ja 
tuskin huonoinkaan esimerkki. Ongelmia on valtava määrä pitkin 
maata. Monien toiveet kohdistuvatkin tässä kohtaa hallitusneuvot-
teluihin. Voisiko tämä olla asia, joka kiinnostaisi uuden hallituksen 
muodostajia riittävästi? Terveysriskeille päivittäin altistuvien lasten 
määrä laskettaneen pikemminkin kymmenissä tuhansissa kuin 
tuhansissa, kun päiväkotisektorikin 
lasketaan mukaan.

II
Tätä kirjoitettaessa hallitusneuvottelut 
ovat edenneet jonkinlaiseen kliimaksi- 
tai antikliimaksivaiheeseen – miten nuo 
säästöjä ja leikkauksia koskevat päätök-
set kukin ottaa. Vaikka hallitusneuvot-
telujen valokeilassa paistattelevat vain 
harvat, käydään neuvotteluja kutakuin-
kin kaikilla politiikan osa-alueilla noin 
tusinassa työryhmässä. Jäseniä näissä 
työryhmissä on alun toista sataa.

Yksi neuvottelujen tärkeimmistä 
teemoista on digitalisaatio. Vaikka se 
otsikkotasolla esiintyykin vain yhden 
työryhmän nimessä, digitalisaatio 
on läsnä jokseenkin kaikkialla, missä 
puhutaan paremmista palveluista, 
toiminnan tehostamisesta ja tuotta-
vuudesta. Digitalisaatio on käytännön 
ja tulevan toteutuksen tasolla tulevaa 
hallitusohjelmaa voimakkaasti läpileik-
kaava teema. Puhutaan vaikkapa vain 
sote-uudistuksen toteuttamisesta. Vain 
harvoin digitaalisaatio on itsetarkoitus, 
mutta lähes kaikessa sillä on välinear-
voa. Se on useinkin pääasiallisin keino 
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tehdä asioita paremmin ja helpommin. Digitalisaatio on tärkeimpiä 
maailmaamme muovaamia voimia. Se on ollut sitä jo ainakin pa-
rikymmentä vuotta ja tullee olemaan sitä aina hamaan maailman 
tappiin saakka.

Digitalisaation valjastaminen rengiksi ei kuitenkaan ole ihan 
yksinkertaista. Muutama viikko sitten uutisoitiin siitä, kuinka monet 
julkishallinnon tietojärjestelmähankkeet ovat (jälleen) epäonnistu-
neet ja rahaa on palanut vähintäänkin miljoonia tuhkana tuuleen. 
Tässä uutisoinnissa ei sinänsä ole mitään uutta. Mutta on syytä 
muistaa, ettei yksityinenkään sektori ole mitenkään automaattisesti 
suojassa näiltä epäonnistumisilta. Niistä ei vaan saada niin helposti 
raflaavia otsikoita. Tämäkin työ ja siinä menestyminen on lopulta 
kiinni osaavista ihmisistä.

Tarkoitus on pureutua digitalisaation teemaan syvällisemmin 
lehden seuraavassa numerossa. Juttuehdotuksia ja tiedusteluja 
voi toimittaa allekirjoittaneelle.

III
Näyttää kovasti siltä, että Maanmittaus-
päivät ovat löytämässä uudenlaisen 
jatkumonsa. Tämän lehden julkaisija 
Maankäyttö ry oli mukana tämän 
vuoden järjestelyissä lisävoimavarana 
ja ensi vuoden osalta asetelma näyttää 
varsin samanlaiselta.

Seuraavien päivien järjestelyt ovat 
tätä kirjoitettaessa jo hyvässä vauhdis-
sa, mutta lisää tietoa tarpeista, toiveista 
ja ideoista tarvitaan. Maanmittauspäi-
ville osallistuneet ovat panoksensa seu-
raavien päivien suunnitteluun jo anta-
neet vastaamalla välittömästi päivien 
jälkeen julkaistuun palautekyselyyn.

Muidenkin näkemyksiä tarvitaan ja 
erityisesti niiden, jotka eivät tämän vuo-
den päiville osallistuneet. Mitä sellaista 
järjestäjät voisivat tehdä, mikä lisäisi 
mielenkiintoa ja mahdollisuuksiakin 
ensi vuoden päiville osallistumiseksi? 
Jos et siis osallistunut tämän vuoden 
päiville, vastaa kyselyyn ja kerro, mikä 
saisi sinut ensi vuonna tulemaan. Kysely 
löytyy hakeutumalla lehden www-
sivulle www.maankaytto.fi. Kiitokset 
vastauksestasi jo etukäteen!

http://www.maankaytto.fi

