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Education of surveyors in Finland is divided into three levels. «Kartläggare» is a vo-
cational education offered by seven different schools with a total capacity of 80 to 100
students a year. «Lantmäteriingenjör» is the title given after completing a four year
study programme offered at three different colleges. The capacity here is also 80 to
100 students admitted each year. «Diplomingenjör» is the highest level (master level),
offered at the Alto University School of Science and Technology in two programmes in
real estate and geomatics.
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I Finland utbildas man inom lantmäterisek-
torn på tre olika nivåer. Man kan bli kart-
läggare, lantmäteriingenjör eller diplomin-
genjör från examensprogrammen fastighetse-
konomi eller geomatik vid Tekniska högsko-
lan, som numera hör till det nya Aalto-uni-
versitetet.

Det första stadiet i Finlands utbildningssys-
tem utgörs av en nioårig allmänbildande
grundutbildning (grundskolan), men före det
har barnen rätt att gå i en ettårig förskola.
Det andra stadiets utbildning består dels av
yrkesutbildning och dels av gymnasieutbild-
ning. Den högsta utbildningen ges i yrkes-
högskolor och universitet.

Grundutbildningen är avgiftsfri för hela
årsklassen (nu ca 60 000 barn). En elev har
fullgjort läroplikten efter att ha genomgått
grundskolans lärokurs. I grundskolan avläg-
ger man ingen examen, men efter genomgån-
gen lärokurs har man rätt att söka sig till an-
dra stadiets utbildning.

Andra stadiets utbildning efter grundsko-
lan består av gymnasieutbildning och yrkes-
utbildning. Gymnasiet är en allmänbildande
skola, som byggs upp av olika kurser, och
egentliga klasser finns inte. Den nationella
studentexamen avslutar gymnasieutbildnin-
gen. Yrkeskompetens erhålls inte i gymnasi-
et, men från gymnasiet kan man söka sig till

fortsatta studier i universitet eller yrkes-
högskolor, alternativt till yrkesutbildning.
Gymnasieutbildningen tar 3–4 år i anspråk.

Tekniska högskolans huvudbyggnad (arkitekt
Alvar Aalto) togs i bruk år 1964. Nu utgör den
en del av Aalto-universitetet. Finska handels-
högskolan i Helsingfors, Konstindustriella
högskolan och Tekniska högskolan bildar till-
sammans det nya Aalto-universitetet. 
Foto: Pekka Lehtonen
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Efter grundskolan har de, som avlagt en
grundexamen i en yrkesskola, en facklig bas-
yrkeskunskap, som ger dem behövlig kompe-
tens för att verka i arbetslivet. Studierna
omfattar 120 studieveckor och studietiden är
tre år. Tidigare studier och arbetserfarenhet
kan leda till en kortare studietid.

Universiteten och yrkeshögskolorna bil-
dar högskolesystemet i Finland. I universite-
ten, d.v.s. vetenskaps- och konsthögskolorna
kan man avlägga en lägre högskoleexamen
(Bachelor of Science, t.ex. teknologie kandi-
dat) och högre högskoleexamina (Master of
Science, t.ex. diplomingenjör) samt veten-
skapliga fortbildningsexamina, vilka utgörs
av licentiat- och doktorsexamina. Den veten-
skapliga forskningen och undervisningen,
som bygger på forskningen, utgör ledstjär-
nan i universiteten. Yrkeshögskolorna (YH)
är regionala högskolor över en bred sektor,
vilkas verksamhet är knuten till arbetslivet
och den regionala utvecklingen. Examina i
yrkeshögskolorna är mera yrkesinriktade.

Studieomfånget mäts med studiepoäng
(sp) i yrkeshögskolorna och universiteten.
För ett läsårs studier krävs det i medeltal en
arbetsinsats på 1600 timmar, vilket motsva-
rar 60 studiepoäng. En grundexamen i en yr-

keshögskola omfattar 210–270 studiepoäng
och för det krävs det 3,5–4,5 års studier. För
en högre yrkeshögskoleexamen krävs det
60–90 studiepoäng och den bygger på en yr-
keshögskoleexamen eller en annan motsva-
rande examen. Dessutom krävs det inom yr-
kesområdet tre års arbetserfarenhet efter
att den vanliga examen har avlagts.

För en lägre högskoleexamen vid ett uni-
versitet krävs det studier, som motsvarar
180 studiepoäng. Om studierna utförs som
en huvudsyssla tar de tre läsår. Tilläggsstu-
dierna för en högre högskoleexamen kräver
120 studiepoäng. Under två läsår kan man
avklara dessa studier, om de utgör ens hu-
vudsyssla. 

Lantmäterisektorns grundexamen 
– kartläggare
Man blir kartläggare om man avlägger en
grundexamen inom lantmäterifacket. Inom
yrkeshögskolorna blir man lantmäteriingen-
jör (YH) och vid Aalto-universitetets Teknis-
ka högskola finns det studieprogram för fas-
tighetsekonomi och geomatik inom lantmä-
teriområdet. Man kan också studera geoma-
tik vid det tekniska universitetet i Tammer-

 
Lantmäteriutbildningen i Finland        
   
 

Studentexamina 
(gymnasier)  

• 3-4 år 

Grundläggande utbildning (grundskola) 
• Läropliktsutbildning, 7–16 –åringar 
• Förskloleundervisning, 6-åringar 

Högskoleexamina 
Aalto-universitetets Tekniska högskola/ 
Institutionen för lantmäterivetenskap 
Examensprogrammen i geomatik och 
i fastighetsekonomi 

• Teknologie kandidat, 180 poäng 
• Diplomingenjör, 300 poäng 

Yrkesinriktade grundexamina  
(Yrkesläroanstalter, 7 st.) 

• kartograf (3 år) 

Yrkeshögskoleexamina 
Yrkeshögskolor i Esbo  
(Metropolia), Rovaniemi och 
Vasa 

• Lantmäteriingenjör (YH)  
• 210-240 poäng 

 

Doktorsexamina 
Licentiatexamina 

Lantmäteriutbildningen i Finland

KP2-2010.book  Page 77  Thursday, June 24, 2010  1:23 PM



Arvo Vitikainen

78 KART OG PLAN 2–2010

fors (Tampere). Hösten 2010 påbörjas under-
visningen för den högre YH-examen vid
yrkeshögskolan Metropolia i Esbo (Espoo)
inom byggnadssektorn, där man också som
alternativ kan rikta in sig på lantmäteritek-
nik. I yrkeshögskolan i Rovaniemi påbörjas
också undervisning i områdesplanering med
sikte på en högre YH-examen, som också
riktar sig till lantmätare.

Kartläggare kan man bli från sju yrkessko-
lor i Finland. Det finns ca 80–100 nybörjarplat-
ser årligen för sådana som vill bli kartläggare.
Kartläggarstudierna omfattar 120 studie-
veckor, och i dessa ingår en 20 studieveckors
arbetspraktik. Man förutsätter ett brett all-
mänt kunnande och en mångsidig yrkeskun-
skap av en kartläggare med en grundexamen
inom lantmäteri. En kartläggare skall ha kun-
skap och skicklighet i terrängmätning och
kartproduktion, GIS, fastighetsbildning och -
registrering, markanvändning samt planering
och mätning inom samhällsbyggnadssektorn. I
de praktiska arbetsuppgifterna fordras det av
en kartläggare ett bredare kunnande än vad
utbildningen ger på ett eller flera delområden,
och detta kunnande beror sedan på kartlägga-
rens placering i förvärvslivet. 

En kartläggare kan vara verksam såväl i
terrängarbete som i byråarbete. I terrängen
mäter denne stomnät, utför kartläggningar,
utpålningar och granskningsmätningar samt
gör nivellerings-mätningar. Han har också
uppgifter i anslutning till flygfotograferingar
och geotekniska undersökningar. Han kan an-
vända elektro-optiska instrument, GPS-in-
strument samt programvara för mätningar. I
byråarbete skall mätresultat behandlas,
uppdateras digitala kartdata, kartor produce-
ras, planeringsritningar skall produceras, geo-
detiska beräkningar utföras, upprätthållas re-
gister, arkivundersökningar utföras samt
framställas dokument och kopior på olika sätt.
Det vanligaste arbetsredskapet är datorn och
till den anslutna instrument, kartläggaren
kan använda olika kart-, GIS-, CAD-, ordbe-
handlings-, databas- och beräkningsprogram. 

Yrkeshögskoleingenjör (lantmäteri-
teknik) – lantmäteriingenjör (YH)
Yrkeshögskoleingenjörer för lantmäteriteknik
utbildas i tre yrkeshögskolor (Metropolia/Es-

bo, Rovaniemi och Vasa). Årligen finns det to-
talt ca 80–100 nybörjarplatser och examen för
en lantmäteriingenjör (YH) omfattar 240 stu-
diepoäng, vilket motsvarar fyra års studier.
Vid yrkeshögskolorna strävar man i studie-
programmet för lantmäteriteknik att ge de yr-
kesmässiga grundfärdigheterna för de centra-
la uppgifterna inom lantmäterisektorn.

De grundläggande studierna i studiepro-
grammet för lantmäteriteknik vid yrkes-
högskolorna består i huvudsak av kurser i
matematik och fysik (75 studiepoäng), och det
här skall ge en grund för studier i gemensam-
ma yrkesämnen. Dessutom omfattar de grund-
läggande studierna kurser i språk, datateknik
samt ekonomi- och företagsämnen. De obliga-
toriska studierna i yrkesämnen (75 sp) består
av ur en yrkesmässig synpunkt viktiga kur-
ser och ämnen, som är gemensamma för alla,
vilka skapar en grund för fördjupade yrkes-
studier. I yrkeshögskolan Metropolia består
t.ex. de valbara yrkesämnena (30 sp) av två
fördjupande fortsättningsmoduler (15 sp), som
studeranden bör välja bland fyra möjliga mo-
duler. Dessa är GIS, mätningsteknik, miljö-
planering och fastighetslära. Dessutom krä-
ver en examen ämnen man fritt får välja
(15 sp), handledd arbetspraktik (30 sp) samt
ingenjörsarbetet (15 sp).

Examensuppbyggnaden för en yrkeshögsko-
leingenjör inom lantmäterisektorn (yrkes-
högskolan i Rovaniemi)

Diplomingenjör
Aalto-universitetet utgör det nya universite-
tet, som består av den finska handelshögsko-
lan i Helsingfors (Helsinki, det finns också
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en svensk) Konstindustriella högskolan och
Tekniska högskolan. Aalto-universitetet
skapar ett nytt vetenskaps- och konstsam-
fund för högskolorna för de tekniska veten-
skaperna, handelsvetenskap och den konst-
industriella sektorn. Att förena tre universi-
tet skapar nya möjligheter för en bredbasig
och stark undervisning och forskning. 

Institutionen för lantmäterivetenskap vid
Aalto-universitetets Tekniska högskola ut-
bildar diplomingenjörer vid examenspro-
grammen för fastighetsekonomi och geoma-
tik för lantmäterisektorn. Dessutom finns
det två skilda engelskspråkiga magisterpro-
gram. Det ena är Master´s Programme in
Geoinformatics och tillsammans med den
svenskspråkiga handelshögskolan, Hanken
(se ovan), finns det ett magisterprogram som
heter Real Estate Investment and Finance. 

Institutionen för lantmäterivetenskap har
sju professorer. Ytterligare finns det forska-
re, lärare och annan personal, totalt ca 30
personer. För en grundexamen studerar
nästan 600 personer och det finns ca 120
post-graduate studerande. 

Programmet för diplomingenjörsexamen
består av den lägre högskoleexamen (tekno-
logie kandidat) och den högre högskoleexa-
men (diplomingenjör). De, som godkänts som
studerande, har studierätt både till det lägre
och till det högre examensprogrammet.

Årligen antas ca 35 studerande till exa-
mensprogrammet för geomatik och ca 45 till
examensprogrammet för fastighetsekonomi.
Dessutom antogs våren 2009 direkt till det
andra stadiets magisterstudier 6 studerande
till examensprogrammet för geomatik och 13
till examensprogrammet för fastighetseko-
nomi. Dessa var antingen yrkeshögskolein-
genjörer eller så hade de avlagt en kandida-
texamen vid något annat universitet. Till de
engelskspråkiga magisterprogrammen an-
tas per år 23 studerande till magisterpro-
grammet Real Estate Investment and Finan-
ce och 10 till magisterprogrammet Master´s
Programme in Geoinformatics.

Teknologie kandidatexamen är treårig
och den ger en stark matematisk-naturve-
tenskaplig grund och skapar förutsättnin-
garna för att avlägga den högre högskoleexa-
men inom ens egen utbildningssektor. Exa-
men omfattar 180 studiepoäng.

Diplomingenjörsexamen är tvåårig och
den omfattar 120 sp. Den ger färdigheter
inom den egna utbildningssektorn för plane-
rings-, expert- och ledaruppdrag samt för ve-
tenskapliga post-graduate studier. Efter den
högre högskoleexamen är det möjligt att
fortsätta med studierna för att bli teknologie
licentiat och teknologie doktor.

De grundläggande studierna i examens-
programmen ger insikter i de tekniska och
matematisk-naturvetenskapliga grunder-
na. De grundläggande studierna i geomatik
består bl.a. av matematik, fysik, ADB och
språkkurser. De grundläggande studierna i
fastighetsekonomi innehåller matematik,

 
Examensstruktur för teknologie kandidat-
examen

 

 
Grundmodell för examensstrukturen för di-
plomingenjörs-, arkitekt- och landskapsar-
kitektexamen
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samhällsplanering, grundkurser i lantmäte-
ri, ADB och språkkurser.

De gemensamma studierna i pro-
grammet ger den studerande grundkunska-
per i den tekniska sektor han valt. De ge-
mensamma studierna inom geomatik ger en
allmän bild av lantmäterisektorn.

Man väljer sitt huvudämne från sitt eget
examensprogram. Studierna i huvudämnet
fördjupar kunnandet inom den valda special-
sektorn. 

Huvudämnena inom studieprogrammet
för geomatik för teknologie kandidatexamen
är geodesi och fotogrammetri samt geoinfor-
matik och för diplomingenjörsexamen foto-
grammetri och fjärranalys, geodesi, geoinfor-
matik och geoinformationsteknologi.

Huvudämnena inom studieprogrammet
för fastighetsekonomi för teknologie kandi-
datexamen är real estate and facilities ma-
nagement samt fastighetsteknik och –rätt.
Huvudämnena för diplom-ingenjörsexamen
inom fastighetsekonomi är real estate and
facilities management, fastighetsteknik och
ekonomisk rätt. Dessutom ingår i diplomin-
genjörsexamensprogrammet för fastighets-
ekonomi huvudämnet för det engelskspråki-
ga magisterprogrammet, Real Estate Invest-
ment and Finance (M3009), och till det bör
man ansöka skilt.

Som biämne i examensprogrammet kan
man välja ett ämne från det egna studiepro-
grammet eller från ett annat studieprogram
i Aalto-universitetet, eller från ett helt annat
inhemskt eller utländskt universitet.

Studieprovarbetet, kandidatarbetet eller
diplomarbetet, görs i allmänhet under överin-
seende av professorn i ett ämne, som ankny-
ter till ens huvudämne. Det här arbetet är
avsett att lära hur man gör ett självständigt
arbete och hur man tillämpar inlärd kun-
skap i praktiken.

Dessutom ingår i studieprogrammen stu-
dier, som man kan välja helt fritt, och studier
i vetenskaplig metodik (diplomingenjörsexa-
men).

Inom lantmäteriområdet finns det arbets-
möjligheter både inom den offentliga sektorn

och på den privata sektorn i Finland. Inom
den statliga och den kommunala sektorn ut-
för lantmätarna bl.a. kartläggnings- och
mätningsuppgifter, fastighetsförrättningar,
planläggningsarbeten och de upprätthåller
det riksomfattande fastighetsdatasystemet.
På den privata sektorn har lantmätarna bl.a.
specialiserat sig på fastighetsförvaltning,
fastighetsvärdering, markanvändning och
olika kartläggnings- och mätningsuppgifter.
Ungefär hälften av medlemmarna i Finlands
lantmäteriingenjörers förbund (förkortat
MIL ry enligt de finska initialerna) arbetar
inom den offentliga sektorn, medan resten
arbetar på den privata sektorn.

För att utveckla lantmäteriområdet och
för att trygga lantmätarnas goda yrkeskun-
skap under de kommande åren krävs det, att
det finns tillräckligt med aspiranter, som vill
börja studera lantmäteri, och på det sättet
också i fortsättningen kvalitativt högtståen-
de studerande. Konkurrensen om studeran-
den inom olika områden skärps hela tiden.
Åldersklasserna minskar och det finns rik-
ligt med studiealternativ både hemma och
utomlands. Också inom andra områden är en
kunnig arbetskraft i framtiden en bristvara.
Lantmäteriets svaghet i denna konkurrens
är att området är så litet och kunskapen om
området därför begränsad. Kruxet är, att
grundskoleeleverna och gymnasisterna i
Finland inte känner till lantmäteriområdet
(ej heller deras studiehandledare) eller ar-
betsuppgifternas innehåll.

I det rådande läget har lantmätarna självt
aktivt inlett en marknadsföring, där man
berättar om möjligheterna på området för
både grundskoleelever och gymnasister. Lant-
mäteriverket har t.ex. på sina internetsidor
uppgifter riktade till ungdomar, som skall in-
leda sina studier. Styrkan i denna direkta
marknadsföring ligger däri, att vi som lant-
mätare kan själva inverka i en sådan rikt-
ning, att de som inleder sina studier, är ver-
kligt intresserade av området. I det långa
loppet är denna metod ägnad att på det
bästa sättet garantera, att lantmäteriet har
en framtid.
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Källor/tilläggsuppgifter:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/?lang=sv
http://www.tkk.fi/sv/studier/
http://www.metropolia.fi/koulutustarjon-

ta/tekniikan_ja_liikenteen_ala/maanmittaus-
tekniikka/

http://www.ramk.fi/?deptid=9065
http://www.novia.fi/main.asp?id=96&menu=tek-

nikosjofart&sektor=teknik_och_sjofart
http://www.hel.fi/wps/portal/Opetusviras-

to/Koulut?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/opev/fi
/Kouluhaku/Ammatilliset+oppilaitokset/Hel-
singin+tekniikan+alan+oppilaitos/Nuor-
ten+koulutus/Tutkinnot

http://www.kktavastia.fi/portal/nuoret/opintoa-
lat/arkkitehtuuri_ja_rakentaminen/maanmitta
usalan_perustutkinto/

http://www.pkky.fi/Resource.phx/pkky/koulutusa-
lat/tekli/maanmittaus.htx

http://www.turkutou-
ring.fi/public/default.aspx?nodeid=10622&cul-
ture=fi-FI&contentlan=1

http://www.esedu.fi/nuoret/koulutusalat-ja-tut-
kinnot/tekniikka-ja-liikenne-kansio/tutkinn-
ot/kartoittaja/

http://www.lao.fi/?koulutusID=704&dep-
tid=11155&languageid=3&NEWS=11

http://www.yrkesakade-
min.fi/swe/Utbildning_for_vuxna/Utbildnin-
gar/Teknik_och_kommunikation/Kartlagga-
re.74.html

Personalia

Bjørn Ragnvald Pettersen, 60 år
Bjørn Ragnvald Pettersen er professor i geo-
desi ved universitetet i Ås, UMB. Han gjør
for tiden en stor innsats for forskningen i an-
vendt gravimetri ved vårt institutt. Han er
utdannet astrofysiker og tok sin dr. philos
ved Universitetet i Tromsø. Han arbeidet til
å begynne med innen astrofysikk, og har bl.
a. arbeidet ved amerikanske universiteter.
Særlig liker han å fortelle om sine inntrykk
fra University of Texas i Austin. 

Gjennom ansettelse i Statens kartverk
kom han inn i geodesien. For Statens kart-
verk ledet han byggingen av VLBI observato-
riet i Ny Ålesund på Svalbard. Til Ås kom
han først som professor II under en samar-
beidsavtale med Statens kartverk. Han søk-
te og fikk professoratet etter Olav Mathisen
og har siden undervist og forsket ved
NLH/UMB. Han har vært veileder for flere
PhD-studenter. I tillegg til gravimetrisk geo-
desi forsker han også på geodesiens historie i

Norge og har skrevet flere vitenskapelige ar-
tikler på temaet.

Bjørn Ragnvald er også en dyktig foreleser
og foredragsholder. Han har et godt humør
og det er sjelden kjedelig i hans selskap.

Inge Revhaug
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