
 

Utlysning: Understöd från Ryhti-projektet till utbildningar i informationsmodeller för byggnadstillsynen i 
städer och kommuner 

  

Bakgrund 

Som en del av digitaliseringen av samhället förnyas också informationshanteringen gällande den byggda 
miljön nationellt. Ryhti-projektet som pågår i fyra år (2020–2023) och samordnas av miljöministeriet skapar 
en grund för bättre information när den fragmenterade informationen om planer och bygglov blir enhetlig. 
För detta ändamål skapas i brett samarbete med olika aktörer ett riksomfattande datasystem för den 
byggda miljön. 

Miljöministeriet lever upp till sitt samordnaransvar i fråga om informationshanteringen gällande den 
byggda miljön i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen bland 
annat genom följande uppgifter. 

• Reformen av markanvändnings- och bygglagen 
• Interoperabilitetsarbete: Skapar gemensamma modeller och begrepp för informationshantering 
• Ryhti-projektet: Datasystemet för den byggda miljön. Målbild och stöd för förändringen samt lagen 

om datasystemet för den byggda miljön. 
 

• Tillgång till och förbättring av den befintliga plan- och byggnadsinformationen. 

De här åtgärderna utgör ramen för Ryhti-projektet vid miljöministeriet. 

Ryhti-projektet är koncentrerat på utvecklandet av ekosystemet inom miljöministeriets förvaltningsområde 
och på genomförandet av de informationsstrukturer som förutsätts av markanvändnings- och bygglagen. 
För detta ändamål skapas ett datasystem för den byggda miljön i brett samarbete med olika aktörer. 

I Ryhti-projektet skapas en datasystemhelhet som innehåller: 

- En informationsresurs för områdesanvändning där man hanterar, sparar och publicerar uppgifter 
om hur områden används, och utifrån dessa uppgifter fattar man beslut i förfaranden i enlighet 
med markanvändnings- och bygglagen, till exempel ritningar på olika nivåer. Uppgifterna om planer 
upprätthålls genom att uppgifterna uppdateras baserat på nya uppgifter om beslut och utfall. 

- En informationsresurs om byggnader där man hanterar, sparar och publicerar uppgifter som 
bestäms i bygglovsprocesser tillsammans med deras informationsmodeller och andra 
tillståndsdokument (byggnadens så kallade centrala information) i enlighet med markanvändnings- 
och bygglagen. Uppgifterna om byggnader upprätthålls med hjälp av tillståndsinformation, 
gränssnitt och egna, autenticerade uppdateringar av uppgifterna från byggnadernas ägare. 

- En dataplattform genom vilken uppgifterna från olika system kan användas av olika instanser. 

 

Verksamhet som kan få understöd 

I den här ansökningsomgången understöder miljöministeriet utbildningar i informationsmodeller för 
byggnadstillsynen. Understödet hänför sig till reformen av markanvändnings- och bygglagen. I fråga om 



behandlingen av bygglov innebär det en bred behandling och användning av informationsmodellerna i 
planerna i byggnadstillsynens arbete. Informationsmodellerna ska skickas till byggnadstillsynen innan 
ibruktagandet och genomförandet av slutgranskning blir obligatoriskt. Genomförandet av de nya 
skyldigheterna i markanvändnings- och bygglagen förutsätter att de tjänstemän som deltar i granskningen 
av planerna och övervakningen av byggnadsarbetet får en bättre kompetensnivå och att de utbildas i hur 
man använder informationsmodellerna i det vardagliga arbetet.    

Syftet med understödet är att förbättra de sakkunnigas färdigheter i den informationsmodellbaserade 
tillståndsbehandlingen i byggnadstillsynen och öka kunskaperna i hur man använder informationsmodeller i 
allmänhet.  

 

Sökanden och utbildningens miniminivå 

Sökanden kan vara en stad eller en kommun. Utbildningsunderstödet är avsett för byggnadsinspektörerna, 
tillståndshandläggarna och de tjänstemän inom byggnadstillsynen som gör inspektioner. De studier som 
understöds ska omfatta minst 5 studiepoäng. 

Miljöministeriets finansieringsandel kan uppgå till högst 80 procent av de stödberättigande kostnaderna för 
projektet, dock högst 4 500 euro per deltagare. I denna ansökningsomgång delas det ut sammanlagt högst 
300 000 euro. Ansökningen ordnas som kontinuerlig ansökan till 2022. Sista dagen att ansöka om 
understöd är den 31 maj 2022. 

Stödet beviljas som ett specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för en 
utbildning med begränsat innehåll och syfte. Understöd beviljas endast ansökningar som uppfyller de 
allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen och samtliga 
följande villkor: 

• Sökanden ska ha ett FO-nummer. Sökanden kan inte vara en statlig bokföringsenhet. Sökanden ska 
vara en stad eller en kommun.  

• Deltagarna ska öppet kommunicera om vad de har lärt sig och om resultaten när utbildningen är 
över.  

• Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bl.a. 
genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och om understödet påverkar 
arten eller omfattningen hos projektet. 

Investeringar i anläggningar är inte stödberättigande kostnader.  

Projektet får inte inbegripa underentreprenad. 

Ansökan ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 31 maj 2022 före kl. 16.15. 
Ansökningar och bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan sökas med 
ansökningsblanketten som riktas till miljöministeriets registratorskontor.  

  

En del av projektets finansiering kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt statsunderstödslagen 
(688/2001, 6 §) får statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla 
beloppet av totalkostnaderna för det projekt som utgör föremål för statsunderstödet. 

 

Bedömningskriterier 



Bedömningen görs av en expertpanel bestående av experter från miljöministeriet och andra organisationer. 
Panelen behandlar ansökningarna med hjälp av de kriterier som nämns nedan. Ansökningar som uppenbart 
strider mot stödvillkoren i denna utlysning, gäller ogenomförbara projekt eller är bristfälligt ifyllda avslås.  

Bedömningskriterierna är: 

1. det finns behov för utbildningen i staden eller kommunen 
2. utbildningen är kunskapsbaserad 
3. målen för ansökan uppfylls 
4. utbildarna är behöriga 

Utbildningsanordnarna kan ansöka om ett preliminärt ställningstagande om huruvida 
utbildningsprogrammen är godtagbara, och därefter kan de använda möjligheten att få understöd i sin 
preliminära marknadsföring. Expertpanelen bedömer om utbildningen är godtagbar. Frågor om ett 
preliminärt ställningstagande kan riktas till de kontaktpersoner som anges i utlysningen. 

 
Urval och beslut 

Avsikten är att besluten om understöd ska fattas och tillkännages från och med den 10 augusti 2021 (i den 
ordning ansökningarna inkommit). Information om vilka projekt som beviljats understöd skickas till den e-
postadress som sökanden har angett i ansökan, ges i miljöministeriets pressmeddelande och på Ryhti-
projektets hemsida www.ym.fi/ryhti.  

Därefter skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till alla sökande.  

Ministeriet kan även bevilja en mindre summa än vad som ansökts.  

 

Projektgenomförande och utbetalning av stöd 

Projektet kan inledas och kostnaderna berättigar till understöd först när ett stödbeslut har fattats. 
Projektet ska ha genomförts senast i slutet av oktober 2022 och ansökan om utbetalning ska skickas 
senast i november 2022. 

Understödstagaren förbinder sig att rapportera om genomförandet av projektet och redogöra för hur 
statsunderstödet använts (separat bokföring och revisorns utlåtande om att de kostnader som det ansöks 
om understöd för hänför sig till genomförandet av projektet och är i enlighet med beslutet om understöd). 

Stöd betalas baserat på de faktiska utgifterna. Stödberättigande kostnader är de kostnader som uppges i 
ansökningsblanketten, till den del de motsvarar de avgränsningar som meddelas i denna utlysning och på 
ansökningsblanketten. 

På understödsförfarandet tillämpas de villkor och begränsningar som gäller miljöministeriets 
specialunderstöd (bilaga). Närmare villkor för understöden anges i stödbesluten.  

 

Annat stöd som projektet erbjuder 

I beslutet om understöd för projektet utser miljöministeriet en projektövervakare.  

 



Villkoren för understöd 

Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd 

 Länk: Villkor och begränsningar 

Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet 

Statsunderstödslagen (688/2001) 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688 

 Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd 

 

Mer information  

Pekka Virkamäki, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0073, fornamn.efternamn@ym.fi  

Selja Wolff, planerare, miljöministeriet, tfn 029 525 0080, fornamn.efternamn@ym.fi 

Ryhti-projektet, www.ym.fi/ryhti 

 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688
http://www.ym.fi/ryhti

