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Plan



Informationsmodell för tomtindelningar och Ryhti-
projektet

• Informationssystemet för den byggda miljön 
samlar uppgifter om planeringen och 
genomförandet av markanvändningen på samma 
plats i gemensamt överenskommen 
informationsmodellform

• Tomtindelningen hör till det första 
genomförandeskedet i denna helhet.

• Övergångstiden för tomtindelningarna är till 
början av 2029

• Ändringarna gäller upprättandet av tomtindelningar 
och informationsöverföringen. 
Informationsinnehållet, kompetenskraven eller 
informationsproducentens (kommunens) ansvar 
ändras inte



Diskussionstillfällets mål

• Evenemanget Vad förändras i tomtindelningarna är en 
fortsättning på evenemangen Vad förändras i bygglovet och 
planläggningen som ordnades i augusti-september 2022

• Syftet med evenemanget var att lyfta fram RYTJ:s och Ryhti-
projektets mål samt i synnerhet ändringar i tomtindelningen

• Evenemanget ordnades på distans och innehöll två 
workshoppar.

• Syftet med workshopparna var både att samla in 
information om tomtindelningarnas nuläge i 
kommunerna och att samla tankar, frågor och känslor 
om den kommande reformen

• När workshopparna planerades var man medveten om 
att tomtindelningarna hamnat i skymundan med annan 
information som kan påverka resultaten av 
diskussionsmötet.

1. Nuläge

• Med workshoppens frågor kartlades antalet 
tomtindelningar och deras typ

• Programvara, lagring och 
informationsöverföringsmetoder

• Informationsinnehåll

• Utmaningar

2. Framtiden

• Tankar om lagreformen och informationsmodellen

• Betydelse för det egna arbetet och kunnandet

• Fördelar, nackdelar och utmaningar

• Frågor



Tillgänglighet



• Över 500 sakkunniga som arbetar med uppgifter inom 
tomtindelningar eller geografisk informationshantering bjöds 
direkt in till evenemanget

• Evenemanget marknadsfördes på förändringsstödets 
webbplats och i aktualitetsmeddelanden

• 152 sakkunniga från 75 kommuner anmälde sig till 
evenemanget via webblanketten

• Topp 5 yrkesbeteckningar:

1. Lantmäteriingenjör

2. Fastighetsregisteransvarig, markanvändningsingenjör

3. Förrättningsingenjör

4. Stadsgeodet

5. Fastighetsingenjör, geodataingenjör

Inbjudan



• I evenemanget deltog 134 personer

• Man nådde 62 kommuner

• I diskussionsdelarna utförde cirka 80 personer uppgifter

• Man fick cirka 40 svar per fråga

• Evenemangets slutenkät fick vitsordet 3,3

Deltagare



Resultat:
Nuläge



Workshopenkätens resultat
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Är merparten av uppgifterna om 
tomtindelningarna nya eller äldre?

Majoriteten är
ändringar

Majoriteten är nya



Workshopenkätens resultat
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Workshopenkätens resultat
• ”Det är svårt att informera om tomtindelningarna elektroniskt när man 

inte har tillgång till personernas e-postadresser... därför skickar man ännu 
normalpost och särskilt de äldre föredrar det:)”

• ”På lång sikt måste man slopa att producera information i ett program 
som drivs i en sluten databas (Trimble). Informationen ska kunna 
upprättas med olika program och inte låsas i ett program”

• ”I framtiden överväger man/är målet lösningar med öppna källkoder för 
såväl applikationer som databaser. Att slopa ”onödiga bilder” såsom .dwg 
och pdf och övergå till (öppen kod) databaser och applikationer. --> den 
huvudsakliga informationskällan, papper och pdf osv. sekundära.”

• ”Lagändringar behövs för att man ska kunna slopa det gamla sättet att 
med ”kartan först” och verkligen övergå till modellen ”informationen 
först”. Att använda båda överlappande är onödigt jobbigt och effektiverar 
inte verksamheten i kommunerna.”

4

32

10
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Helt digitalt
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I första hand analogt



Resultat:
Framtiden



Workshoppens svar
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Workshoppens svar

• ”Om kraven i allmänhet ökar i vilket ärende som 
helst, ökar också arbetsmängden åtminstone i viss 
mån. I det här fallet åtminstone i fråga om att ge 
information.”

• Den gemensamma informationsmodellbanken 
minskar antagligen inte ”begäran om information”, 
eftersom våra kunder i princip inte vet någonting 
om saken. Antagandet är därför att de antagligen 
inte förstår dess syfte / vad / varför informationen 
ska begäras därifrån. I sådana ärenden behöver 
kunderna personlig rådgivning.”

Låg    

Måttlig    

Stor    



Fritt formulerade svar
Möjligheter som informationsmodellen 
medför
• ”Gemensamma överenskomna verksamhetsmodeller kan 

öka effektiviteten i processerna.”

• ”Förhoppningsvis blir informationsförmedlingen smidigare. 
I bästa fall underlättas arkiveringen och 
massbehandlingen av information.”

• ”Informationen filtreras inte längre så mycket”

• ”Man behöver inte längre oroa sig för en miljon gränssnitt 
och informationskällor”

• ”Överlappande arbete minskar”

• ”Informationssäkerheten förbättras”

• ”Alla ärenden finns på samma ställe”

Hurdant informationsinnehåll önskar du i 
RYTJ
• ”Det är ibland nödvändigt att avvika från tomtindelningen, 

detta borde lyftas fram”

• ”Är det nödvändigt att även beakta fastigheter som bildats 
olikt från tomtindelningen? Det ska vara möjligt att 
överföra rättelseuppgifterna även om ingen ny 
tomtindelning utarbetats.”

• ”Om hela markanvändningen blir elektronisk kan 
tomtindelningen endast omfatta gränser, råmärkenas 
koordinater, tomtnummer osv. och eventuell fördelning av 
byggrätten samt eventuella servitut”



Fördelar och utmaningar med 
informationsmodellen
Fördelar
• ”Samma information används av alla som behöver den -

inga alternativa versioner och oklarheter om 
informationens riktighet”

• ”Möjliggörande av automation, t.ex. automatiskt 
beslutsfattande i enkla fall.”

• ”En centraliserad tjänst för markanvändningsärenden 
underlättar uppföljningen av dem för kommuninvånarna, 
företag och andra aktörer”

• ”Planeringskontorens, byggarnas och andras verksamhet 
underlättas när informationen är i standardformat och är 
tillgänglig på ett och samma ställe”

Utmaningar
• ”Det kan vara svårt att avstå från gamla vanor. Om det 

nya systemet inte fungerar genast i början kan eventuella 
användare gå förlorade.”

• ”Det går inte att driva gammalt och nytt sida vid sida. 
Glöm tanken ”papperskartan först” och förändra det på 
riktigt till modellen ”informationen först”. Papper m.m. ska 
endast vara en biprodukt och informationen i sig är den 
huvudprodukt som ger maximal nytta genom att 
sammankoppla den till annan information.”

• ”Finansiering. Det är inte ekonomiskt lönsamt att var och 
en bygger sitt eget i ett så här litet land. Det finns inga 
ekonomiska förutsättningar för detta och det borde inte 
krävas.”

• ”Digitaliseringen medför också problem, en 
säkerhetsuppdatering kan förhindra funktionen eller 
användningen av programmet”



Fritt formulerade tankar
• ”Förhoppning om att man i framtiden blir av med de 

urgamla verksamhetsmodellerna och verkligen kan 
utnyttja de system och verksamhetssätt som utvecklingen 
medför.”

• ”Önskan om att kundservicen inte är en djungel av olika 
system och tjänster, utan en tydlig väg där också kunden 
enkelt får reda på vilka möjligheter hen har för att utnyttja 
sin egendom.”

• ”Förhoppningar om att beslutsfattandet skulle vara mer 
enhetligt under samma lag runt om i Finland, och att 
besluten inte fattas på olika grunder och tolkningar som 
närmast grundar sig på den lagtolkning som myndigheten 
gör just då.”

• ”Kommunerna behöver stöd för förändringen, så detta 
projekt är på sin plats”

• ”Jag hoppas att vi inte bara håller på att elektrifiera det 
som redan finns, utan samtidigt utvecklar processen så att 
vi kan sköta ärenden effektivare.”

• ”En kontrollerad ändring minskar också behovet av 
resurser för att främja ärendet, eftersom varje ärende inte 
behöver utredas i kommunen. Det är alltså viktigt med 
anvisningar.”

• ”Versionsändringar lämnar ”spår” efter att t.ex. 
tomtindelningen ändras. Man ser på ett överskådligt sätt 
historiken om vad som hänt med tomtindelningarna när 
ärendena i databaserna följer mallen och inte på 
slumpmässiga slitna papper i arkiven. ”

• ”Definitivt en bra reform. I bästa fall förnyar 
digitaliseringen av tjänsterna systemet och utför inte 
samma ärenden i en pdf-fil istället för ett papper”



Sammandrag



Resultaten av enkäten om nuläget
• Enligt workshopenkäten gör största delen av de 

kommuner som utför tomtindelningar ändringar i 
tomtindelningarna. Största delen görs av den egna 
personalen, men beräkningen kan ha lagts ut på en 
annan instans.

• Enligt svaren finns det över 10 olika leverantörer av 
programvara, vilket påverkar processbegränsningarna i 
fråga om lagring, överföring och arkivering av 
information. I de fritt formulerade svaren framkommer de 
sakkunnigas vilja att göra processen mer flexibel.

• Digitaliseringen i nuläget ligger på medelnivå utifrån 
svaren. Upprättandet och beräkningen är digitala, men 
pappersarkivet används ännu av en tredjedel. Endast en 
fjärdedel använder ett databasbaserat arkiv.

• Inom kundservicen håller digitaliseringen på att öka, men 
i de fritt formulerade svaren påpekar man att 
kontaktuppgifterna till kunderna fortfarande i första hand 
är analoga och därmed är man tvungen att även erbjuda 
tjänster på papper. 

1.3.2023 19



Resultaten av informationsmodellenkäten
• Utifrån svaren från workshopenkäten är 

informationsmodellerna och lagändringen relativt 
bekanta för deltagarna. En inverkan på svaren kan vara 
att många som deltog i evenemanget hörde om saken för 
första gången.

• Största delen av respondenterna förhåller sig positiva 
till en förändring i det egna arbetet och anser inte att 
förändringen orsakar större problem.

• Respondenterna påpekar att kraven ökar 
arbetsmängden och behovet av utbildning, åtminstone 
under övergångsperioden

• Respondenterna känner till fördelarna med 
informationsmodellen samt möjligheten med ett 
gemensamt informationssystem

• Av svaren framgår kommunernas allmänna oro över 
resursernas tillräcklighet. Med resurser avses både 
kompetent personal och ekonomiska behov. Oron kan 
gälla både ändringar i systemen och personalens 
utbildningsbehov.

• Det planerade informationsinnehållet i RYTJ anses vara 
tillräckligt. Som tillägg betonas uppgifter om avvikelser.
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Kontaktuppgifter till Ryhti-förändringsstödet

1.3.2023

Lappland
Norra Österbotten
Kajanaland

Södra Karelen
Kymmenedalen
Tavastland
Päijänne-Tavastland
Nyland

Norra Savolax
Södra Savolax
Norra Karelen

Birkaland
Satakunta
Egentliga Finland

Södra Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Mellersta Finland

Du når hela vårt team genom att skicka e-post till adressen: ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Jarmo Pulkkinen
Sakkunnig
jarmo.pulkkinen@digifinland.fi
050 597 3069

Konsta Kuorikoski
Sakkunnig
konsta.kuorikoski@digifinland.fi
050 447 7628

Satu Reisko
Projektchef
satu.reisko@digifinland.fi
046 921 0722

Elli Seppä
Sakkunnig
elli.seppa@digifinland.fi
050 430 0978

Terhi Pietilä
Sakkunnig
terhi.pietila@digifinland.fi
050 470 8945
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Mer information:

1.3.202322

https://digifinland.fi/sv/vara-tjanster/projektet-ryhti-
forandringsstod/tjanster-for-kommunerna/
ryhtimuutostuki@digifinland.fi

https://ym.fi/sv/ryhti-projektet
ryhti.ym@gov.fi

https://ym.fi/sv/-rakennetun-ympariston-tiedon-
yhteentoimivuus-sv-
yhteentoimivuus.ym@gov.fi

Beställ Ryhti-nyhetsbrevet: https://ym.fi/sv/ryhti-
projektet
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