
SAMARBETE GER ORTNAMN PÅ KARTAN
Lantmätare och språkvetare har samarbetat länge för att få ortnamn på kartan. Vi utvecklar Lantmäteriverkets 
ortnamnsdatamaterial hela tiden och våra produkter och tjänster är fritt tillgängliga för allmänheten, företag, 
medier och offentliga organisationer.

Tammerfors stadsgeodet Anna Mustajoki har en vision: att vi skulle  
ha ett enda datalager till vilket alla aktörer i branschen i Finland  
skulle kunna producera terrängdata och som alla kunde dra nytta av.

FAKTA OM LANDET

Kommunernas officiella baskarta för 
planering behövs som grund för många 
olika planeringsarbeten. För att denna 
karta skulle betjäna alla nationellt 
oavsett orten borde uppgifterna i 
datalagret vara enhetliga”, säger Anna 
Mustajoki. Den nuvarande modellen 
där kommunerna och Lantmäteriverket 
upprätthåller egna kartmaterial håller 
på att bli förlegad.

”Om vi analyserar olika typer av data, 
stöter vi snabbt på kommungränserna 
här i Tammerfors. Det räcker inte längre 
att exempelvis bara analysera och dra 
busslinjer inom den egna kommunen”, 
säger Anna Mustajoki.

Tammerfors stad har redan länge 
samarbetat med Lantmäteriverket 
genom att överlåta data, exempelvis 
byggnadsuppgifter. Enligt Anna Mus-
tajoki skulle det vara vettigt att med 
en gång få in eventuella korrigeringar i 
nationella system och register.

Ett gemensamt riksomfattande 
datalager förutsätter en uppdatering av 
olika system, vilket naturligtvis kostar.  

”Men detta kan vara en möjlighet för 
oss att bli av med dyra system. Kom-
mungränserna skulle inte störa en 
gemensam tjänst.”

Gemensamma terrängdata?

”Samarbetet med Lantmäteriverket kan ses som ett 
gott exempel på ett ansvarstagande och kontinuerligt sam- 
arbete mellan myndigheter, eftersom vi granskat kart-
namn regelbundet sedan år 1959”, säger specialforskare 
Sirkka Paikkala som ansvarar för namnvård vid Institutet 
för de inhemska språken (Språkinstitutet). 

De finsk- och svenskspråkiga ortnamn som används 
på Lantmäteriverkets kartor och i informationstjänster 
och ändringar i dessa namn granskas vid Språkinstitutet. 
Namnvårdarna vid Språkinstitutet har utöver sin expertis 
även tillgång till uppgifter om när och hur namn samlats 
in och i vilken namnsamling de ingår, samt det material 
som uppkommit under den systematiska granskningen av 
namnen på grundkartan.

UPPGIFTER OM ORTNAMN FRITT TILLGÄNGLIGA
Då Lantmäteriverket gjorde sitt namnbestånd fritt till-
gängligt i början av år 2011 ökade antalet användare 
mycket kraftigt.

Lantmäteriverket erbjuder namnuppgifterna i form av 
självständiga gränssnittstjänster och som filer. Dessutom 
ingår kartnamnen i Terrängdatabasens och de småskaliga 
kartdatabasernas datamaterialprodukter.

FN ARBETAR MED ORTNAMN
Experter från Lantmäteriverket och Språkinstitutet har 
från och med 1960-talet aktivt deltagit i internationellt 
namnvårdsarbete inom Förenta Nationernas (FN) expert-
grupp för ortnamn.

Det huvudsakliga syftet för FN:s ortnamnsarbete är 
att förenhetliga stavningen av ortnamn för att underlätta 
internationellt samarbete och internationella kontakter. 

”Vi strävar efter att namn som fastställts nationellt skulle 
användas i hela världen, antingen som sådana eller kon-
verterade från ett skriftsystem till ett annat på ett sätt 
som godkänts gemensamt”, säger Sirkka Paikkala från 
Språkinstitutet. ■
 

www.lantmateriverket.fi
▶ För fackmän ▶ Produkt beskrivningar  

▶ Namnbestånd

För att bygga upp ett företags image kan man anlita en 
reklambyrå. Däremot kan man inte köpa en god arbetsgivar-
bild. Arbetsgivarbilden uppstår av vad de anställda berättar 
om sin arbetsplats ute på fältet, i sociala medier och till sina 
vänner.

”Mitt arbete är nästan som en hobby”, berättar avdel-
ningschef Jari Reini från Geodatacentralen som är en del av 
Lantmäteriverket. Reini som arbetar i Helsingfors uppskattar 
det förtroende som hans arbetsgivare visar för honom. Reini, 
som också arbetat utomlands och som fortfarande sörjer för 
internationella ärenden, konstaterar att exempelvis i Europa 
var arbetskulturen ofta mycket mer auktoritär och arbets- 
tiden var mellan klockan 8.00 och 16.00.

Förtroendet för de anställda syns i många reformer som 
gäller arbetstid och arbetsställen, exempelvis flexibel arbets-
tid, lokalitetsreformen samt möjligheten att utföra en del av 
arbetet på distans. 

Tuula Manninen, direktör för personal- och ekonomi- 
tjänster, betonar att man vid Lantmäteriverket traditionellt 
vill ta hand om personalen både i goda och dåliga tider. Ex-
empelvis har så många avgått med pension att detta varit 
tillräckligt för att uppfylla personalminskningskraven.

”Dessutom satsar vi på personalens kompetens. Trots att 
vi lever i ekonomiskt tunga tider lönar det sig att satsa på att 
öka personalens kompetens. Där är det inte klokt att spara”, 
betonar Manninen. 

Medarbetarna är de bästa 
marknadsförarna för sin arbetsplats
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LANTMÄTERIVERKET OCH 
SPRÅKINSTITUTET HAR 
REGELBUNDET GRANSKAT 
KARTNAMN TILLSAMMANS  
SEDAN ÅR 1959.

”I ortnamnsarbetet inom FN försöker vi förenhetliga stavningen av ortnamn”, 
säger specialforskare Sirkka Paikkala från Språkinstitutet.
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