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Ratkaisujen määrittely ja pilotointi yhdessä

• Käyttäjiä tarpeiden huomioimiseksi ja mukaan saamiseksi 

luodaan toimivat yhteistyöverkostot ja säännölliset 

vuorovaikutustilaisuudet. Määritellään keskeiset ratkaisut 

yhdessä sidosryhmien kanssa.

• Kuntaraati, kuntakahvit, yhteentoimivuusryhmät, Ryhti-infot, 

hankeryhmä, sparrausryhmät, pilotit, kuntakiertueet..

• Pilotoidaan ratkaisuja yhdessä kuntien ja 

tietojärjestelmätoimittajien kanssa.

• Tuetaan toimijoita digiaskeleiden ottamisessa ja muutoksen 

läpiviennissä
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Tilannekuva ja 

muutostarve

Digiaskelia kunnille

Tiedon 

yhteentoimivuus

Tiedon digitalisointi 

ja laadunparannus

Digitaalisen

tiedon 

yhteiskäyttö

”Digitaalinen

kaksonen”
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Missä järjestelmissä ja muodossa 
tiedot sijaitsevat, miten tietoja 
tallennetaan ja käytetään? Minkälaiset 
sopimukset järjestelmistä on?

Laadi uudet kaavat ja 
rakennusluvat yhteisesti 
määritettyjen tietorakenteiden 
mukaisina. 

Digitalisoi nykyiset kaava- ja 
rakennustiedot. Huolehdi niiden 
laadusta, ajantasaisuudesta ja 
saatavuudesta. 

Laita tieto virtaamaan ja kytke 
kaava- ja rakennustiedot osaksi 
valtakunnallisia tietovarantoja 
sekä kunnan omia prosesseja ja 
palveluita. 

Ota kaikki irti 
digiloikasta. 
Hyödynnä luotettava 
tieto päätöksenteon 
ja palveluiden 
pohjana. 
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RYHTI

2020 
Määritykset

2021 
Testaus

2022 
Käyttöönoton pilotointi

2023 
Käyttöönotto

2024 
Jatkokehitys

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tietojen ylläpito- ja 

hallintamallit

Muut tietomallinnus- ja sanastoprojektit (RYTJ:tä tukevat)

Harmonisointi

prosessi

Pilotti-

testaus

MVP migraatio

Alustan 

MVP 

määritys

MVP 

pääkehittäjän 

hankinta

MVP toteutus

Kansalliset, rakennuslupa-, kaava- ja rakennustietomalli 

määritelty 03/2021 

Testaukset ja pilotit tehty 06/2022

Alusta, suunntietoj. & rakennustietoj. 12/2022

Päätös ylläpitoviranomaisesta Q3/2020

Kaava- ja 

rakennustietojen 

perusparannuksen & 

tuen suunnittelu

Kaavojen digitointi & rakennustietojen ajantasaistaminen

Tuki tietojen yhteentoimivuuteen, digitointiin, ajantasaistamiseen sekä 

hankintoihin

Käyttöönottokampanja

Ylläpito ja jatkokehitys

MRL-uudistus voimaan

Avoin

testausP
o

C
t
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Vaihe 2: Valmiudet

• Uusien tietorakenteiden 

käyttöönottoon

• Kaavojen digitalisointiin

• Rakennustiedon laadun 

parannukseen

Vaihe 1: 

• Tietoa siitä mikä 

muuttuu, miksi, milloin 

ja miten?

• Sidosryhmien mukaan 

saaminen

• Tukitoimien kartoitus

Vaihe 3: Valmiudet

• Tietorakenteiden, 

tietojärjestelmän ja 

tiedonsiirtotekniikoiden 

testaamiseen

• Tietojärjestelmien ja 

kaavojen hankkimiseen

Vaihe 4: Valmiudet 

tietojärjestelmän 

käyttöönottoon

Tukitoimet

2020 2021 2022 2023



ELYt ja maakuntien liitot

• Esiin nostetut tarpeet liittyvät erityisesti 

laadukkaan ja luotettavan kaavatiedon 

saatavuuteen

• Viestin vieminen kuntien suuntaan 

kehityskeskusteluissa & yhteisillä 

neuvottelupäivillä

• Toiminnan digitalisoinnin tukeminen 

esimerkiksi kaavojen digitointiin liittyen 
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Liity tästä mukaan Ryhti-
hankkeen jakelulistalle ja 
kuulet viimeisimmät tiedot 
tietojärjestelmän 
rakentamisesta
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