
Struktur för kommunernas digitala vägkarta

Inledning Helhetsbild Konkretion Bilagor

I inledningen för kommunernas 
digitala vägkarta berättar vi:

vad det är fråga om i 
helheten och hur 
kommunernas digitala 
vägkarta gjordes
vem och varför det lönar sig 
att dra nytta av kartan
varför är kartan gjord
hur lönar det sig att i 
fortsättningen samarbeta 
mer systemiskt

1.

2.

3.
4.

I helhetsbilden har man lyft fram 
de frågor som diskuterades i 
samarbetet Kommunernas digitala 
vägkarta under hösten 2022. Vi 
vill påminna om att den digitala 
vägkartan inte är "hela sanningen" 
om Finlands kommunfält.

Kommunernas digitala vägkarta 
konkretiserar nyckelresultaten i 
Finlands digitala kompass ur 
kommunernas synvinkel. I det här 
avsnittet gestaltar vi den 
digitala kompassens delområde 
för offentliga tjänster, som tre 
temahelheter:

Vilka är nyckelresultaten i 
den digitala kompassen och 
vad innebär de ur 
kommunernas synvinkel
Behov och förutsättningar
Vad kan kommunen redan 
göra, var kan man delta och 
vad kan man utnyttja

Under varje temahelhet finns ett 
kommentarfält. Lämna din 
kommentar och komplettera 
innehållet.

1.

2.
3.

Bilagorna innehåller 
tilläggsuppgifter om helheter och 
teman i anslutning till 
människocentrerad utveckling.
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Kommunernas digitala vägkarta är riktningen för den 
gemensamma stigen
Kommunernas digitala vägkarta är ett redskap som ger riktning och styr arbetet – att inleda 
en diskussion för att utveckla de offentliga tjänsterna på ett människocentrerat sätt. På 
kartan visas saker som görs över olika silon, kommun- och organisationsgränser.

Det gemensamma målet är att Finland 2030 i enlighet med den digitala kompassen ska ha 
världens mest produktiva offentliga sektor, som möjliggör människors välfärd, en livskraftig 
företagsverksamhet på ett ekologiskt hållbart sätt samt ett blomstrande medborgarsamhälle. Ur 
kommunernas perspektiv talar man till exempel om gemensamma plattformar samt om 
tjänster som samlar digitala och fysiska gränssnitt och som produceras i samarbete med 
olika aktörer och sektorer. I dessa övergripande tjänster rör sig informationen transparent, 
begripligt och säkert i tjänsternas ekosystem. För användarna av tjänsterna är tjänsterna 
smidiga som sköts "vid en lucka", där det är lätt att uträtta ärenden, oberoende av tid och plats, 
förutseende och i rätt tid.

Kommunernas digitala vägkarta utgörs av 1) inledningsdelen, 2) konkreta formuleringar av 
nyckelresultaten i Finlands digitala kompass, behov, förutsättningar och vad kommunen redan 
kan göra, vad man kan vara med i och vad man kan utnyttja, 3) bilagor med hjälp av vilka man 
kan fördjupa förståelsen för helheten, samt 4) responsdelen.
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Kartans avgränsning 1/2

Den digitala vägkartan beskriver nyckelresultaten för offentliga tjänster- delområdet i Finlands 
digitala kompass (på finska s. 50–55 / på svenska s. 61-69) ur kommunernas perspektiv med 
konkreta exempel. Nyckelresultaten har specificerats på kartan även om de har många 
genomgående teman och de är sammanflätade med varandra till exempel när livs- eller 
affärsverksamhetshändelser digitaliseras.

Inom ramen för samarbetsresurserna fokuserade vi på vissa nyckelresultat som vi ansåg vara 
viktigast. Man strävade efter att sammanfatta de valda nyckelresultaten (i form av fet stil) ur 
kommunernas synvinkel i kartsamarbetets workshoppar och diskussioner med så många 
perspektiv som möjligt, även om deltagarnas kunskaper om informationsförvaltning kunde 
framhävas i den gemensamma utvecklingen.

I takt med att samarbetet framskrider strävar vi efter att gestalta konkretionen och den 
gemensamma synen på konkretionen var ständigt föremål för diskussion. Den diskussionen bör 
fortsätta i människocentrerad utveckling ur många synvinklar. I framtiden kommer man att 
fördjupa sig i konkretiseringen av de platser där man arbetar tillsammans till exempel i arbetet 
med att definiera helheter för livs- och affärsverksamhetshändelser som inletts av 
Digitaliseringsbyrån och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
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Kartans avgränsning 2/2

När kartan utarbetades funderade vi på om vi kan ta ställning till den gröna omställningen. Vi 
konstaterade att den gröna omställningen är en viktig del av allt arbete. Det sågs dock som en 
så omfattande helhet att vi uppmanar till att fortsätta diskussionen och samarbetet som 
fortsättning på denna påbörjade diskussion. Å andra sidan kan en utveckling som liknar 
samarbetet med Kommunernas digitala vägkarta vara nyckeln till att främja den gröna 
omställningen.

Detta arbete lyfte fram olika andra behov som det är bra att fortsätta samarbetet kring i 
framtiden. Vi diskuterade mycket om att bygga upp en gemensam förståelse för olika begrepp, 
såsom mjuk infrastruktur eller kommunikationsinfrastruktur. Dessutom konstaterades att det 
lönar sig att granska sådant som framkommit i Kommunernas digitala vägkarta och platser för 
gemensam verksamhet i utvecklingen av välfärdsområdena och reformen av arbets- och 
näringstjänsterna 2024.
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"Det räcker inte att bara definiera 
kundstigar. Låt oss tillsammans 

titta under motorhuven till exempel 
i och med reformen av arbets- och 

näringstjänsterna 2024."

"Nu skulle staten ha en fin chans 
att koncentrera utvecklingen av 

den gröna omställningen och 
kommunerna skulle inte ensamma 

börja arbetet."



"En enhetlig och målmedveten reform av den offentliga 
förvaltningen gör vardagliga tjänster smidigare, tryggar 

rättssäkerheten i samhället och skapar nya möjligheter för företag 
och samfund. Som ett resultat av reformen har företagens och 
medborgarnas behov av att uträtta ärenden minskat betydligt, 

eftersom man i bakgrunden av de offentliga tjänsterna har byggt 
upp lösningar som grundar sig på informationsdelning, 

interoperabilitet och hög automatisering. Dessutom har man i 
utvecklandet av de offentliga tjänsterna beaktat riskerna och 
säkerhetshoten i den digitala verksamhetsmiljön och därför är 

tilliten till tjänsterna hög."

– Finlands digitala kompass
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Finlands digitala kompass

När Kommunernas digitala vägkarta skapades arbetade man fortfarande med att bearbeta 
utgångsmaterialet – som så ofta i utvecklingsarbetet. Finlands digitala kompass började precis 
på sin sista remissrunda när den gemensamma utvecklingen inleddes i september under den 
första workshopen. Statsrådets redogörelse om Finlands digitala kompass godkändes i oktober.

Målet med Finlands digitala kompass är att hjälpa till med den nationella 
digitaliseringsutvecklingen och ledningen av den. Den digitala kompassen är en "nationell, 
strategisk färdplan" som grundar sig på EU:s digitala kompass och Europeiska unionens program 
för det digitala decenniet 2030.

Den digitala kompassen öppnar vägen till en förändring av digitaliseringen och dataekonomin 
och lyfter fram hur de kan vara till nytta för nationen när nya verksamhetsmodeller och ledarskap 
etableras som en del av samarbetet. När målen i den digitala kompassen uppnås 2030 är 
Finland en välfärdsstat som bygger på digital förmåga, funktionssäker och säker infrastruktur, 
digital kompetens och företagande som utnyttjar modern digital teknologi. Enligt kompassen är 
Finland ett digitalt civiliserat samhälle, vi stöder delaktighet genom att se till att alla deltar i det 
digitala samhället, vi erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö som möjliggör livskraftig 
tillväxt och internationalisering av finländska företag och därigenom hela samhällets välfärd.
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Kommunernas digitala vägkarta 
begränsar sig till att   förstå och 
konkretisera Digitala kompassens 
delområde offentliga tjänster ur   
kommunernas perspektiv
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Ledning som 
främjar 
tväradministrativt 
samarbete

Offentliga tjänster

Mål
En betydande del av de offentliga 
tjänsterna har digitaliserats eller 
automatiserats på ett 
människocentrerat sätt.

Interoperabla digitala offentliga 
tjänster gör det möjligt för medborgare, 
företag och organisationer att uträtta 
ärenden smidigt även internationellt.

De offentliga tjänsterna produceras 
enligt den övergripande 
säkerhetsmodellen
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"Digi är ett verktyg.
Målet och syftet är inte att organisationen ska föra 

digitaliseringen framåt – att föra tjänsterna framåt och svara på 
människornas behov är målet."



Kartan har gjorts tillsammans med kommunerna och   
intressentgrupperna!
Kommunernas digitala vägkarta skapades som en del av finansministeriets expertstödsprogram 
för Digiprogrammet tillsammans med 26 kommuner, Birkaland och andra intressentgrupper 
hösten 2022. Kartans innehåll bearbetades i tre gemensamma workshopar med hjälp av 
kommunernas förhandsarbete, den kompletterades under sex dialoger mellan workshopparna 
och testades med villiga kommuner. Det material och den karta som den gemensamma 
utvecklingen producerade kunde dessutom kommenteras på Miro- plattformen som var öppen för 
alla och diskuteras i LinkedIn- gruppen Kommunernas digitala vägkarta. Den gemensamma 
utvecklingen möjliggjordes systematiskt på fyra nivåer: Lab, Studio, Arena och Agora.

I Lab- arbetet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) interna 
expertteam, där man valde och utvecklade referensramen för samarbetet med digitala 
vägkartan, metoderna för gemensam utveckling, skapade och genomförde 
kommunikationsåtgärder och sammanställde en helhet som skapades tillsammans med olika 
intressentgrupper.
I MDB:s, finansministeriets program för främjande av digitalisering och Kommunförbundets 
gemensamma Studio- arbete förtydligades målen ur olika synvinklar, gemensamma 
arbetsmetoder bestämdes och helheter som skulle sammanfattas på kartan.
. Dessa ovan nämnda och kommunernas samt deras som deltagit i dialogernas Arena- 
samarbete som skapade Kommunernas digitala vägkarta.
På Miro- plattformen som är öppen för alla sam LinkedIn- gruppen Kommunernas digitala 
vägkarta vilket vi kallar Agora- arbete.

1.

2.

3.

4.
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Kommunernas digitala vägkarta- samarbetsprocessen

Framtid
workshop 1
8.9.2022

Tieto

Framtid
workshop 2
6.10.2022

Ymmärrys

Framtid
workshop 3
17.11.2022

Toiminta

Sluteveneman
get/ 

Presentation 
av 

kommunernas 
digitala   

vägkarta den 
15 december 

2022

Dialoger 1 Dialoger 2

Förhandsuppgift: 
påskyndare och 

hinder

Dialoger 3

Förhands- 
uppgift: 

validering 
av kartan

Kommentering i den öppna Miro- plattformen och diskussion i LinkedIn- applikationen Validering
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Insikt från Arenan:
"Vi sitter i samma båt som   andra 
kommuner och en öppen dialog, 

samarbete och plats för det är viktigt.

Insikt om Studio:
"Det finns en vilja till   samarbete och 
gemensam utveckling inom hela den 

offentliga sektorn och mellan   aktörer 
av olika storlek."

Insikt om Agora:
"Digitaliseringen är till 80 %   

verksamhetsförändring och 20 % 
teknik." Verksamhetsperspektivet är   

viktigt att förstå vid sidan av tekniken i 
en människoorienterad utveckling.

Vi samlade in insikter under vår samarbetsresa:

Insikt om Lab:
"Det är utmanande att sätta sig in i   
olika människors situation. Det egna 

arbetet som görs ses som lika viktigt   
för alla deltagare. Det är naturligtvis 

inte så, utan i vardagen har olika   
människor olika målbilder och ansvar 
som borde förstås och samordnas   

mer."
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"Vi glömmer användarrättigheterna 
och börjar bygga   upp gemensamma 

lösningar och tjänster först med 
substansen, genom att föra   samman 

de väsentliga aktörerna och de som 
producerar tjänsterna."

Vi samlade idéer under vårt samarbete:

"I tjänsten Suomi.fi visas även 
kunduppgifter och   ärendeuppgifter 
som sparats i kommunernas register 
för kommuninvånarna. Detta   skulle 

befria kommunerna från att utveckla 
en egen kommunspecifik portal till   ett 

motsvarande behov."

"Skulle en informationshanteringskarta 
vara till   hjälp – tillgång till information 
och utlämnande av information mellan 

  myndigheter... det görs naturligtvis 
inom ramen för   

informationshanteringslagen."

"Hur låter det med Lupien Air BnB och 
gemensamma   avtalsförhandlingar 

med större leverantörer om anslutning 
till gemensamma plattformar?""Hur kan man med tanke på 

förutsägbarheten   åstadkomma 
någon form av proaktiv servicekedja 

genom hela den kommunala   
förvaltningen, så att man kan svara på 

de behov som användarna av 
tjänsterna   har i anslutning till livs- 

och affärshändelser?"



Det lönar sig att utnyttja kartan:

(Gemensam) utveckling av offentliga 
tjänster

När man är i kommuner med andra 
kommuner och intressentgrupper utvecklar 
tjänster för olika användare av tjänster – 
kommuninvånare, företag och samfund

Beslutsfattande och ledning
När man fattar beslut om vad det lönar sig 
att koncentrera sig på för att producera 
digitala tjänster i en kommun som 
digitaliseras

Att öka förståelsen för digitaliseringen
När det är nödvändigt att förstå vad 
digitaliseringen kan innebära under det 
innevarande decenniet, särskilt ur 
kommunernas synvinkel

Anslutning till gemensamt arbete och i 
affärsverksamhet

När man som företag och samfund funderar 
på vad det lönar sig att i kommunernas 
arbete fästa uppmärksamhet vid

Den fortsatta behandlingen eller 
preciseringen av kartans teman som stöd för 
diskussionen

Vid Digitala kompassens genomförande och 
vid utarbetande av regeringsprogrammet

"För att inte uppfinna hjulet på 
nytt i varje kommun och utföra 

överlappande arbete."
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Förändringsfaktorer som exempel

19

I kommunerna pågår olika utvecklingsprocesser och samarbete med anknytning till 
människocentrering. Flera kommuner bereder och sammanställer egna digitala vägkartor, 
beskriver sina tjänster i ett gemensamt datalager, testar och ökar sin kompetens genom projekt 
och funderar över silor och samarbete över kommungränser.

I utarbetandet av kommunernas digitala vägkarta har man lyft fram förståelsen för och 
utvecklandet av kommunernas helheter för att upprätthålla och öka livskraften och därigenom 
betydelsen av företagssamarbete och företagsinriktade tjänster. Finansministeriets projekt 
Företagsdigi har under 2020–2022 kartlagt nuläget, utvecklingsplanerna och den digitala 
utvecklingen för tjänster riktade till dem som bedriver näringsverksamhet. Enligt 
servicelöftesenkäterna ska förändringen granskas på flera års sikt. Det bör också beaktas vad 
man i respektive kommun kan göra till exempel i fråga om tjänster med små volymer i 
nytto-/kostnadsförhållandet. När digitala vägkartan utarbetades ansåg förändringsaktörerna 
att det kunde vara lönsamt att producera just sådana tjänster tillsammans. Läs mer om enkät 
om servicelöften https://vm.fi/sv/serviceloftet.

Alla projekt inom finansministeriets expertstödsprogram för Digitaliseringsprogrammet fungerar 
som bra exempel på förändringsaktörernas steg mot att utveckla människocentrerade offentliga 
tjänster. https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action? pageId=201624595

https://vm.fi/sv/serviceloftet
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624595


Karta för en aktiv utvecklarpartner!

De instanser som deltog i samarbetet Kommunernas digitala vägkarta tog rollen som en aktiv 
utvecklingspartner. När man skapar en människocentrerad framtid enligt den digitala kompassen 
förändras de gamla utvecklingssätten, där staten styr och kommunerna är genomförare, mot ett 
utvecklingspartnerskap. I partnerskapsarbetet förstår man helheten tillsammans, fattar 
gemensamma beslut och agerar enligt besluten.

Kommunförbundet har definierat de nya hållbara kommunernas roller och verksamhetssätt och 
lyft fram goda exempel på utvecklingsarbete. Läs mer om exemplen via följande länk (på finska): 
https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet- ja- palvelut/verkkojulkaisut/uusien- kestavien- kuntien- 
roolit/2- 5- kehittaja- ja- kumppani

Vi lyfte för vår del på empatikartan fram förståelsen som framkommit under samarbetet 
Kommunernas digitala vägkarta för hur en aktiv utvecklarpartner för offentliga tjänster tänker, 
känner, gör och säger, vad är dennes slutliga mål och smärtpunkter när målen ska uppnås vad. 
Empatikartan används ofta för att planera människocentrerat för att förstå olika intressegrupper 
som använder, planerar, producerar eller möjliggör tjänster.
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Tänker

Känner

Säger

Gör

Smärtpunkter i 
uppnåendet av 

målen

Det yttersta 
målet

Vi säkerställer att 
människor har alla 
förutsättningar   
att lyckas i sitt liv.

Digi är ett verktyg, det 
är inte ett mål och syfte 
att   organisationen ska 
föra digitaliseringen 
framåt – att föra 
tjänsterna framåt   och 
svara på människornas 
behov är målet.

Utföra det 
grundläggande 
arbetet väl inom 
ramen för de   lagar 
och författningar 
som stiftats för 
kommunerna och 
kunna agera, 
utveckla och leda i 
förändringen.

Identifiering och 
ändring av hindrande 
strukturer på   alla 
nivåer, från lagstiftning 
och finansiering till 
tänkande och attityd.

Kompetens och 
kompetensrelaterade 
resurser.   
Utvecklingskompetens, 
förändringsledning, 
samarbetskompetens. 
Förändringen i   Suomi 
Oy Ab:s 
verksamhetskultur är 
stor. Varifrån kommer 
de anställda?

Systemisk 
kompetens och 
kontinuitet i 
utvecklandet, där 
  det vardagliga 
arbetet även i 
övrigt förvandlas 
till en del av den 
gemensamma   
utvecklingen av 
tjänsterna.

Kompetensförändringe
n är mycket långsam 
och till exempel att 
genomföra projekt i 
kommunerna är ofta 
mycket separat. 
Lärdomarna från 
projekten sträcker sig 
inte till (strategiskt) 
arbete i kommunerna.

Pengar är lätt att förstå 
tillsammans, men till 
exempel   den tid som 
kunden sparar är också 
något som är lätt att 
förstå tillsammans.

Det finns väldigt 
många nätverk 
och det bör 
utredas vilka av 
dem det lönar sig 
att delta i för att 
målen enligt den 
digitala 
kompassen 2030 
ska uppnås.

Osäkerhet och 
frustration när det inte 
finns resurser   för 
utveckling!

Inspiration till samarbete 
när man börjar ha mer   
resurser (tillit, medkänsla, 
glädje, tillfredsställelse, 
mod, nyfikenhet,   
kreativitet, kompetens, 
kunskap, respekt) och lär 
sig att utnyttja dem.

Stolthet över allt 
utfört arbete när 
man vågar dela 
även   
misslyckanden. 
Det är fortfarande 
svårt att dela 
smärtpunkterna 
öppet.

Öka 
kundserviceattityd
erna i förhållande 
till kommunerna! 
Det gör det möjligt 
att fatta bättre 
beslut

Kundserviceattityd 
överallt och i 
spegeln!

Människocentrering, 
att frigöra dess 
potential och   
synliggöra den i den 
offentliga ekonomin är 
en svår beräkning. Nu 
har man   bara börjat 
hitta frågor som man 
sedan borde börja 
hitta svar på.

Man för en 
sektorövergripande 
gemensam diskussion och   
bygger upp en grund för att 
planera 
människocentrerade 
tjänster till exempel   i fråga 
om harmonisering av 
information och datalager.  
(Eftersom alla aktörer inom 
den offentliga   
förvaltningen bland annat 
har en lagstadgad 
skyldighet att beskriva sina 
  tjänster.)

Vi börjar friare söka 
lösningar och funderar 
först   senare på vad 
som begränsar eller styr 
– vi tänker öppet!

Hur kan vi synliggöra 
den nytta och de 
besparingar som 
digitaliseringen 
medför? Till exempel 
som satsningar på 
undervisningsresurser 
eller 
välfärdssamordnare.

Det gick inte riktigt 
ihop, men vi lärde oss 
en viktig läxa!

Att riva silorna är 
en plats för lokal 
reflektion – det   
finns helt klart silor. 
Höger hand vet inte 
vad vänster hand 
gör.

Tillsammans kommer 
vi överens om till 
exempel vad som är   
bra information som 
man kan bygga på.

Jag anmäler mig åtminstone till samarbetet 
kring   definitionen av livs- och 
affärshändelser, det konkretiserar det arbete 
med   digitala kartan som gjorts
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    Aktiv   
utvecklarpartner i 
offentliga tjänster



Olika behov och olika resurser

Samarbetet Kommunernas digitala vägkarta genomfördes för att förstå vilken information, 
förståelse och verksamhet byggandet av Finland 2030 enligt Finlands digitala kompass innebär i 
olika kommuner. I arbetet lyfte man starkt fram förståelsen av behoven hos användare och 
producenter/arbetstagare av kommunernas tjänster, samarbetet, kompetensen, resurserna och 
gemensamma lösningar.

Resultaten från den digitala kompassen uppnås endast genom samarbete, men man funderade 
också på att kommunerna fattar självständiga beslut om lokala behov och resurser och att 
modeller som upprepas på samma sätt för alla inte nödvändigtvis är syftet med samarbetet. 
Kommunernas olika resurser kunde dock kombineras och rollerna i utvecklingen kunde delas så 
att alla inte behöver upprepa samma saker i utvecklingen.  

Det vore bra att se på samarbetet mer systematiskt, dvs. förstå strukturer som påskyndar och 
förhindrar arbetet, fundera över hur ekosystem byggs upp och också fokusera på interaktionens 
kvalitet, därigenom på att bygga förtroende och den tid som används för detta.
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"Strävan efter gemensamma aktiviteter är god, 
men   strukturerna är bäst."



Kompetens och samarbete

I byggandet av framtiden enligt Finlands digitala kompass ansåg man att kompetensresurserna 
är väsentliga. Utnyttjandet av digitaliseringen har under de senaste åren framskridit enormt i 
arbetet inom den offentliga sektorn och framskrider hela tiden. Det förändrar arbetssätten och 
arbetsinnehållet inom alla näringsgrenar. Man bör fästa uppmärksamhet vid kompetens och 
ledarskap och i det människocentrerade tänkandet betonas också förståelse för 
medarbetarupplevelsen och därmed konkurrens om kompetent arbetskraft

Ledarskapet och kompetensen lyftes också fram starkt när man funderade på vad det innebär 
att Finland använder en mjuk infrastruktur som möjliggör digitala tjänster. Då diskuterades 
förtroendeinfrastrukturen, som borde "ledas mjukt, faciliteras skickligt, byggas på samma 
grunder, tas steg för steg, göras tillsammans, genom kamratstöd, genom att utnyttja färdiga 
gemensamma lösningar och genom att locka till att använda lösningar." Kommunernas digitala 
vägkarta är en del av projekthelheten Expertstöd, av vars lärdomar genomförs en e- lärande 
utbildning för olika utvecklares behov. Det lönar sig att utnyttja den i framtiden.

"Det är viktigt att höja personalens digitala kompetens. Detta förutsätter också 
fungerande strukturer för att öka kompetensen inom organisationen och tillräckliga 

tidsresurser för personalen."
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Gemensamma lösningar
Gemensamma aktivitetsplatser och kontaktytor lyftes fram rikligt i samarbetet med 
Kommunernas digitala vägkarta bland annat i anslutning till information och dess rörlighet, 
lagstiftning, samservicekontor, gemensamma programvaror, automatiskt beslutsfattande, 
förutseende tjänster, projekt och digitalt stöd. Till exempel i anslutning till det automatiska 
beslutsfattandet ansåg man att man tillsammans borde definiera vilka saker det lönar sig att 
börja automatisera, vilka saker som är enkla och möjliga att automatisera med små satsningar, 
vad som är mer komplicerat och vad som kan utvecklas tillsammans.

I workshoppen Kommunernas digitala vägkarta prioriterades livshändelser och 
affärsverksamheten. De viktigaste livshändelserna som lyftes fram var födelse av barn, 
deltagande i småbarnspedagogiken, behov av hobbyer och reservering av tomt (byggande). De 
viktigaste händelserna inom affärsverksamhet ansågs vara med tanke på utvecklingen av 
affärsverksamheten lediga fastigheter, hyres- och affärslokaler, stöd för utveckling av 
affärsverksamheten, tillstånd, företagsunderstöd och företagsrådgivning samt 
internationalisering.

När det gäller gemensamma lösningar är det viktigt att förstå vad man kan och lönar sig att göra 
tillsammans när man utöver olika behov och kompetens även beaktar lagstiftningen, 
finansieringen, fördelarna, det delade värdet, effekterna, genomslagskraften och så vidare.
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"309 kommuner funderar på 
samma saker."



"Automatiskt beslutsfattande gör 
tillståndsärendena smidigare och 

jämnar ut lösningarna, dvs. det fattas 
beslut av jämnare kvalitet."

Vi samlade in reflektioner under samarbetets gång:

"Uppgifterna måste kunna flyta mellan 
tjänsterna. Kunderna ska inte vara 

tvungna att föra papper från en 
myndighet till en annan."
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"Hur kan man säkerställa att 
kommunerna har den bästa möjliga 
kompetensen bland annat när det 

gäller att hitta rätt partner."

"Kommunägda in- house- bolag kan 
ha en viktig regional roll i 

faciliteringen och projekteringen av 
samarbetet."

"Ut ur självcensuren! Det är svårt 
att dela med sig av sin egen 

information och sina exempel."

"Människor kan inte betraktas 
endast som klienter, då gallras 
något bort från mänskligheten. 
Människor ska betraktas som   

människor."



Människocentrerad utveckling i centrum av 
samarbetet

Människocentrerad utveckling innebär att man samarbetar ur flera synvinklar, där man förstår och 
agerar enligt behoven hos användarna av tjänsterna, utvecklarna och andra intressentgrupper i 
anslutning till produktionen av tjänsterna. Enligt det människocentrerade designtänkandet granskas 
tjänsterna genom tre linser:

Hur önskade är tjänsterna, dvs. hur svarar de på människornas
Hur ekonomiskt smarta är tjänsterna
Hur möjligt är genomförandet av tjänsterna från (producentens/arbetstagarens) verksamhets 
perspektiv och tekniskt

Med människocentrerad utveckling bygga upp mer övergripande
tjänster Utvecklingen ställer användaren av tjänsterna i centrum
och strävar efter att förstå dem på ett framtidsorienterat sätt.
Användarbehoven utreds på olika sätt, eftersom användarna sällan
kan berätta detaljerat vad de behöver eller önskar.

Kärnan i den framtida människocentrerade utvecklingen är att
möta människorna och samarbeta kring tjänsten på användarens,
organisationens, ekosystemets och samhällets nivåer.

1.
2.
3.

Nödvändig och 
önskvärd

Ekonomiskt 
smart

Funktionellt
 och tekniskt 

möjlig
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Offentlig
 tjänst



Ekosystemtänkande
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Orkestrering av 
ekosystemet

Produktion av 
delad 

information

Delade 
utmaningar och 

gemensam 
handledning

Gemensam 
utveckling och 

projekt

Partnerskap

Hybrid- 
finansiering och 

portföljer

Ekosystemtänkande behövs när man står inför omfattande och mångfacetterade 
utmaningar som enskilda organisationer inte kan lösa. Sådana utmaningar och lösningar 
kräver lärande av olika omfattning på individnivå, i team, i organisationer och med 
ekosystem över organisationer.

Ekosystemen förenar aktörer som kan ha mycket olika, även motstridiga
behov och sätt att bilda värde och de ses som en "avtalslös", öppen
och interaktiv samarbetsform. Ekosystemet förenas i början ofta av
någon gemensam utmaning, kring vilken man på lång sikt skapar
till exempel förståelse, information, teknologi, tjänster och
förmågor. Med hjälp av ekosystemet kan man skapa
förutsättningar för förändringar i verksamhetsmiljön.

Ledningen av ekosystemen kallas orkestrering av ekosystemet,
där partnerskap utgör grunden för framgång

Källa: Cego- projektet/expert på ekosystem Mikael Seppälä.. https://cego.fi/jaettujen- 
haasteiden- kimppuun- vastuullisuuden- ekosysteemeissa/ (på finska)

https://cego.fi/jaettujen-haasteiden-kimppuun-vastuullisuuden-ekosysteemeissa/
https://cego.fi/jaettujen-haasteiden-kimppuun-vastuullisuuden-ekosysteemeissa/


Människocentrerad utveckling i ekosystemet

Verksamheten i ekosystemen och nätverken sågs i allt högre grad som ett alternativ i 
samarbetet Kommunernas digitala vägkarta, då det i människocentrerad utveckling behövs ny 
kompetens, förmåga och gemensamt beslutsfattande inför delade, mångfasetterade 
utmaningar. Digitaliseringen är ett verktyg för att främja människocentrerade tjänster och den 
tillhörande förändringen kan ses som en mångfasetterad eller komplex utmaning. Komplexa 
utmaningar är sådana där det inte finns rätt eller fel alternativ för att lösa dem och bättre eller 
sämre lösningar kan påverka på ett överraskande sätt någon annanstans. Det lönar sig att 
utveckla lösningsalternativen genom försök och ur flera synvinklar, genom att gemensamt förstå 
konsekvenserna och behoven.

I ekosystemen utvecklar vi tillsammans på längre sikt. Verksamheten kännetecknas av 
framtidsorientering, förståelse för hot och möjligheter samt fantiserande av önskvärda och 
möjliga framtidsscenarier.

I ekosystemens verksamhet satsar man aktivt på växelverkan. I diskussionerna om kommunernas 
digitala vägkarta betonades betydelsen av att leda och facilitera samarbetet, men likaså vikten 
av förtroende, engagemang och att lära känna andra.
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Nytt sätt att möjliggöra samarbete

Samarbetet Kommunernas digitala vägkarta var en del av projektet Expertstöd och 
finansministeriets Digiprogram. Kommunernas digitala vägkarta skapades på ett nytt sätt även 
med tanke på finansieringen. Helheten genomfördes tillsammans utan traditionell styrnings- och 
rapporteringshierarki. Utvecklingsförslagen och kundförståelsen delades öppet under hela 
arbetet och utnyttjades också i arbetet som gjordes av beredarna av regeringsprogrammet.

Läs mer om Expertstöd för kommuner och ämbetsverk https://dvv.fi/sv/expertstod och 
Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 
https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/tjanster/intressebevakning/mal- for- 
regeringsprogrammet- 2023
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"På detta sätt verkar arbetet genuint 
vara ett nytt slags tjänstearbete och 

har förbundit sig att beakta 
människors delaktighet."

"Det lönar sig inte att förvänta sig att 
staten gör färdiga ramar. Vi ger 

kommunerna en röst i alla 
utvecklingsskeden och tar ansvar för 

den nationella helheten!"

https://dvv.fi/sv/expertstod
https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/tjanster/intressebevakning/mal-for-regeringsprogrammet-2023
https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/tjanster/intressebevakning/mal-for-regeringsprogrammet-2023
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Ur kommunernas synvinkel innebär förverkligandet av 
nyckelresultatet en mer jämlik kommuntillhörighet och tjänster som 
bättre kan utnyttjas och som motsvarar helhetsbehovet och 
som utvecklas tillsammans med kommunerna och staten samt 
eventuellt även med företag och samfund. Servicebehoven kan 
förutses genom samarbete och kunskapsbaserad ledning och 
automatiseras så att de delvis eller helt fungerar för sig själv i 
bakgrunden. För användaren av tjänsten kan det synas till exempel 
så att man inte behöver ansöka om en vårdplats för sitt barn utan 
den föreslås och ansökan görs helt digitalt. 

Verksamhetskulturen förändras från förvaltningscentrerad till 
människocentrerad. Som stöd för förändringen i 
verksamhetskulturen behövs satsningar på att utbilda 
kommunernas personal på ett kundorienterat sätt, servicedesign 
och stöd från staten. Kommunernas förståelse för kunskapsbaserad 
ledning förbättras. I olika kommuner görs olika saker för att främja 
helheten, enligt kommunens resurser.

Att göra det smidigare för företag att uträtta ärenden är väsentligt 
i och med att kommunerna har en viktig uppgift – att upprätthålla 
livskraften och öka näringstjänsterna. Väsentliga frågor ur 
kommunernas synvinkel är till exempel hanteringen av 
kundrelationer och företag samt samordningen av målen med 
utvecklingsbolagen med beaktande av resurserna för de företag 
som är verksamma i kommunen. Strukturerad information innebär 
ur kommunernas synvinkel att det blir möjligt att utveckla 
tillsammans och gemensamma informationsresurser. 
Informationsresurserna kan till exempel föreställas vara ett bibliotek 
dit varje kommun kan hämta och låna böcker. 

Utvecklingen kan göras över silorna och med förståelse för 
information. Överlappande information samlas inte in (till exempel 
sådana som uppstår i samband med kommunala tjänster) och 
mängden information som samlas in behöver inte nödvändigtvis 
öka. Kommunerna förblir inte dolda av andra data som ska följas 
upp och det blir lätt att få tillgång till företagens uppgifter från de 
nationella tjänsterna.

Kommentarer och kompletteringar

De centrala begreppen i nyckelresultaten i den digitala kompassen har 
öppnats upp på ett lättfattligt och praktiskt sätt med exempel. 

Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2023.

Behov och förutsättningar

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta identifierades vad som skulle vara 
bra att göra så att nyckelresultaten i den digitala kompassen förverkligas eller 
att arbetet kan inledas i kommunerna och ekosystemen. Vilken gemensam 
utveckling skulle ni kunna delta i från er kommun och med vilken satsning? 
Känner ni igen andra behov eller förutsättningar?

Vad kan kommunen redan göra, vad 
kan man delta i, vad kan man dra 
nytta av?

Människocentrering

Vad innebär nyckelresultatet ur 
kommunernas synvinkel?

Onödigt behov av att uträtta ärenden har 
avlägsnats genom automatisering och digitala 
tjänster är som standard det primära sättet att 
uträtta ärenden.
Cirka 40 av de viktigaste servicehelheterna för 
livshändelser har digitaliserats eller 
automatiserats. Människocentrerade digitala 
tjänster bildar en förutseende, 
människocentrerad och effektiv servicehelhet. 
De centrala affärssituationerna under 
företagens livscykel har identifierats och de 
digitala tjänsterna i anslutning till dem bildar en 
förutseende, människocentrerad och effektiv 
servicehelhet. 
Företagens offentliga tjänster är i första hand 
digitala eller automatiserade.
De organisationer som tillhandahåller offentliga 
tjänster minskar sitt koldioxidavtryck genom att i 
första hand kommunicera med medborgarna via 
Suomi.fi- tjänsten.
Finländarna har tillgång till sina digitala social- och 
hälsouppgifter. Digitala hälsovårdstjänster och 
hälsouppgifter utnyttjas i vardagen.
Information som samlas in eller levereras från 
företag är till 90 procent i digital, strukturerad 
form och följer befintliga europeiska standarder.
Tillstånden har förkortats i synnerhet i fråga om 
tillstånd för företagens projekt för grön 
omställning.
Antalet innovativa offentliga upphandlingar ökas 
till 10 procent av alla upphandlingar och den 
offentliga upphandlingen har främjat en grön 
omställning genom att utnyttja nya teknologier 
och verksamhetsmodeller.

Nyckelresultaten som prioriterats i samarbetet 
Kommunernas digitala vägkarta har fet stil i texterna

En betydande del av 
de offentliga 
tjänsterna har 
digitaliserats eller 
automatiserats på 
ett 
människocentrerat 
sätt.
Nyckelresultat för delområdet i Finlands 
digitala kompass 2030

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta lyftes följande 
frågor fram för att inleda förändringen. Kommunerna har olika 
resurser och målbilder för att främja digitaliseringen. Vad är redan 
under arbete i er kommun, vilket är viktigast?

Statsrådets redogörelse: Finlands digitala kompass, 
Digitala offentliga tjänster 4.4 (på finska), s. 50–55

Attityd och beredskap för
 människonära nätverksarbete

Kommunen kan stärka människocentreringen och granskningen 
över organisationsgränserna i sitt utvecklingsarbete. Kommunen 

uppfattar sin egen roll som en del av servicenätverken i olika 
ärendesituationer. Kommunen följer upp gemensamma 

utvecklingsprojekt och förstår vilka gemensamma lösningar som 
finns att tillgå.

Prioritering av servicehelheter och
 identifiering av fördelar

Kommunen måste identifiera de mest kritiska livs- eller 
affärshändelserna som stöder dess mål. Kommunen deltar i den 

mån resurserna möjliggör i nätverksutvecklingen av dessa 
servicehelheter.

Utveckling av e- tjänsterna 
och tillgänglighet

Kommunen ökar användning av e- tjänsten, i början till exempel 
responsiva och begripliga elektroniska formulär samt elektronisk 

kommunikation om hur ärendet framskrider till kunden. 
Kommunen kommer senare att ansluta sina e- tjänster till 
gemensamma servicehelheter, där kunden kan sköta hela 

livshändelsen i stället för separata kontakter.

Utnyttjande av information

Kommunen samlar in, förenar, bearbetar och analyserar data som 
behövs för att tillhandahålla tjänster samt utnyttjar data och 

feedback för att förbättra tjänsternas effektivitet.

Prognostisering av servicebehov 
och automatisering av tjänsterna

Kommunen börjar förutse klienternas servicebehov internt eller 
utifrån meddelanden från andra organisationer. Kommunen 

identifierar behovet av dataöverföring mellan organisationerna 
och automatiserar delar av serviceprocesserna.

Förändring i 
verksamhetskulturen

Strukturerad information Innovativt 
ekosystemarbete

Jämlik 
kommuntillhörighet

Hantering av 
kundrelationer

Gemensam förståelse av målen och engagemang i dem. 

Förslag till framskridande: vi förstår vilka servicehelheter (minst kriterier) som 
ska utvecklas tillsammans under de kommande åren. Hur genomförs 
utvecklingen tillsammans och hur kan man delta i utvecklingen eller hur kan 
den följas upp. Produceras som en del av beredningen av verkställandet av 
den digitala kompassen H1/2023.

Lägesbilden av de servicehelheter som bereds och inleds är lättillgänglig 
och kommunikationen är proaktiv och interaktiv samt når rätt instanser, i 
de rätta kanalerna.

Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2023.

Det finns tillämpbara grundläggande bestämningar för utveckling och 
datatekniska upphandlingar tillsammans med systemleverantörerna.

Förslag till framskridande: erbjuds gemensamt som en del av god praxis och 
exempel på genomföranden.

Genom nationella lösningar underlättas synligheten och hanteringen av 
kommunernas klient- och ärendeuppgifter för personer i olika roller 
(kommuninvånare, företag och samfund) samt utnyttjandet av 
uppgifterna för att utveckla beslutsfattandet och tjänsterna. 

Förslag till framskridande: Hinder utreds och kommunerna utnyttjar i första 
hand grundläggande uppgifterna från basregistren.

Kommentarer och kompletteringar Kommentarer och kompletteringar

Basregister (BDS, 
FODS osv.)

Suomi.fi- 
informationsleden

ServicedesignMänniskocentrering

Förändring i 
verksamhetskulturen

Metoden för 
interoperabilitet

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta formulerades nyckelresultaten 
för att inspirera människocentrerat tänkande och utvecklingsarbete. Hur 
lämpar sig formuleringen nedan för de lokala behoven i er kommun?

Det behövs en syn, stöd och en vägkarta för hur kommunerna i början 
av utvecklingen kan gå vidare och ansluta sig till servicehelheterna och 
utnyttja det utvecklingsarbete som redan gjorts och dess möjligheter.

Förslag till framskridande: Vi anvisar gemensamma flexibla 
utvecklingsresurser för användning av servicehelheter och erbjuder på 
nationell nivå människocentrerad utveckling och expertstöd med låg 
tröskel som hjälper kommuner och andra organisationer att förstå 
(strategiska) målbilden, skapa en prioriterad vägkarta för att uppnå målen, 
hitta partners och nätverk för att uppnå målen samt förstå möjligheterna 
med nya teknologier och lösningar (t.ex. artificiell intelligens). Förstår olika 
kommuners roller och stödbehov och sätt (utbildningar/kommunspecifikt 
stöd). Beaktar behovet som en del av beredningen av verkställandet av den 
digitala kompassen H1/2023.

eOppiva / 
expertstödets 
lärdomar om 

människocentrerad 
utveckling Publiceras 

Q1/23

Strukturerad 
information

Hantering av 
kundrelationer

Livshändelser som 
utgångspunkt

Affärsverksamhetssitu
ationen som 

utgångspunkt

Ekosystemtänkande

Gemensam 
utveckling

ServicedesignMänniskocentrering

Strukturerad 
information

Teman, stöd och tjänster som anknyter till det 
praktiska arbetet. Se bilaga 1

Kommentera med Miros 
kommentarsverktyg. Välj 
pratbubblan och för den 
till den punkt som du vill 
kommentera och klicka.

Så här ser du   
kommentarerna. Du kan 
öppna   kommentaren 
genom att trycka på 
pratbubblan.

Kommentera och komplettera innehållet?
Lägg till dina kommentarer på önskat ställe.
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Ur kommunernas synvinkel anses en mjuk infrastruktur vara ett 
absolut krav på digitaliseringen. Med mjuk infrastruktur kan 
avses kommunernas och statens gemensamma 
verksamhetsmodeller, gemensamt överenskomna 
författningar och lagar. För att förstå mjuk infrastruktur som 
ett begrepp och konkret förverkligande krävs förtroende, ny 
ledning och gemensam förståelse.

En effektiv offentlig förvaltning kräver mål och politiska åtgärder 
som sträcker sig över valperioderna, investeringar i 
digitaliseringen av den offentliga sektorn samt ökat samarbete 
och mer interoperabilitet över förvaltnings- och 
sektorsgränserna. De nuvarande investeringarna bör riktas på 
att utveckla människocentrerade offentliga tjänster och 
antalet tilläggsinvesteringar är bundet till hur snabbt och 
heltäckande man vill uppnå målen för den människocentrerade 
offentliga förvaltningen.

Bättre interoperabilitet mellan tjänsterna möjliggör tjänster 
som är bundna till livshändelser samt återanvändning och 
bättre utnyttjande av den offentliga förvaltningens 
informationsresurser. Det är viktigt att kommunerna identifierar 
vilka uppgifter de har tillgång till och vilka uppgifter de behöver 
för att producera olika tjänster. På nationell nivå måste man 
samarbeta i stor utsträckning med såväl den offentliga, 
privata som tredje sektorn för att förbättra interoperabiliteten 
mellan gränssnitten. Man måste förenhetliga gränssnitten, till 
exempel med hjälp av Suomi.fi- tjänsterna. Kommunerna ska ha 
enkel och kostnadseffektiv drifttagning av interoperabla 
lösningar.

Uppfattning av informationsbehov

Kommunen identifierar sina egna informationsbehov och de data 
som ingår i de olika system som den använder. Kommunen 

samarbetar med de registeransvariga för att kunna utnyttja de 
uppgifter som behövs (t.ex. BDS, FODS).

Behov och förutsättningar

Påvisande av nyttan av gemensam utveckling för att främja engagemang 
och motivation samt som stöd för resursfördelningen i kommunerna. 

Förslag till framskridande: hitta ett lämpligt exempel som kan användas för att 
presentera en beskrivning "före – efter" med den nytta som uppnåtts.

Att konkretisera och sammanställa goda exempel, framgångar och 
lärdomar.

Förslag till framskridande: Som en del av projektet Företagsdigi inom 
programmet för främjande av digitalisering fortsätter man att sammanställa 
god praxis och kommer överens om en gemensam plats för information och 
komplettering av den. Vi informerar om saken.

Vad kan kommunen redan göra, vad kan man 
delta i, vad   kan man dra nytta av?

Vad innebär nyckelresultatet ur 
kommunernas synvinkel?

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen 
byggs upp över sektorsgränserna och 
förvaltningsnivåerna.
I Finland används en mjuk infrastruktur som 
möjliggör digitala tjänster. 
I Finland används på olika förvaltningsnivåer en 
gemensam styr- och finansieringsmodell som 
stöder interoperabiliteten. Finländska personer 
och företag kan uträtta ärenden digitalt också över 
gränserna.
Onödiga hinder för utnyttjande och delning av 
uppgifter har identifierats och undanröjts i 
regleringen av den offentliga förvaltningens 
datalager.
Totalreformen av bestämmelserna om 
informationshantering inom social- och 
hälsovården har genomförts och 
informationssystemen är interoperabla 
sinsemellan.

Nyckelresultaten som prioriterats i samarbetet 
Kommunernas digitala vägkarta har fet stil i texterna

Interoperabla 
digitala offentliga 
tjänster gör det   
möjligt för 
medborgare, företag 
och organisationer 
att uträtta ärenden 
smidigt även 
internationellt.

Nyckelresultat för delområdet i Finlands 
digitala   kompass 2030

Det behövs en gemensam samordnare/integratör för främjande av 
interoperabilitet och automatisering, vars huvudsakliga mål inte är att 
utveckla den egna affärsverksamheten, utan att öka de gemensamma 
möjligheterna.

Förslag till framskridande: vi identifierar en sådan aktör eller grupp av aktörer 
tillsammans med olika intressentgrupper som en del av beredningen av 

Förnyelse av finansieringsmodellen och interoperabilitet.

Förslag till framskridande: Tvärsektoriella utvecklingsnätverk identifieras och 
en ny finansieringsmodell som främjar interoperabilitet utvecklas tillsammans 
med nätverken (digitaliseringsbyrån, statsförvaltningen, kommunerna, 
företagen och samfunden). Tas i bruk genom några praktiska experiment.

Säkerställande av att datamodellerna är kompatibla

Vid utvecklingen av kommunens informationssystem tillämpas 
definitionerna för Interoperabilitetsplattformen och 
datamodellerna beskrivs vid behov i samarbete med 

programleverantörerna. Kommunen har en plan för att 
förenhetliga insamlingen av information och avstå från 

pappersblanketter. Kunden tillfrågas inte om samma uppgifter 
en gång till, utan eventuella överlappningar identifieras.

Samarbete vid definition av innehåll och arkitektur

Kommunen deltar med den insats som dess resurser tillåter i 
samarbetsgrupper där man definierar innehåll för 

Interoperabilitetsplattformen, t.ex. gemensamma ordlistor samt 
kommunernas gemensamma referensarkitektur och övergripande 

arkitektur.

Återanvändning av information och gränssnitt

Kommunen ökar sekundäranvändningen av information genom att 
öppna, integrera och använda gränssnitt samt använder 

nationella tjänster: öppna data, testmaterialtjänst, 
interoperabilitetsplattform, servicekanal

Mjuk infrastruktur

Bättre interoperabilitet

Samarbete över 
förvaltnings- och 

Livshändelsebundna 
tjänster

Det behövs en starkare koordinering av terminologi-, begrepps- och 
datamodellarbetet samt gemensam resursfördelning på nationell nivå. 
Information som rör sig mellan olika myndigheter på författningsbasis 
borde ha en gemensam datamodell. Funktionen stöder/möjliggör 
interoperabilitet och digitalisering och automatisering av offentliga 
tjänster.

Förslag till framskridande: ansvar ges först åt en aktör som koordinerar 
tillsammans med olika intressentgrupper för att främja arbetet på nationell 

Reform och komplettering av lagstiftningen om digitalisering.

Förslag till framskridande: Kommunerna deltar på ett nytt sätt i beredningen 
av lagstiftningen redan före remissbehandlingen. Behoven av att ändra den 
digitala lagstiftningen har identifierats som en del av programmet för 
främjande av digitalisering 2022 och förslaget om fortsättningen har varit på 
remiss.

Stöd för tolkning av lagstiftningen:
förpliktande karaktär, där det lönar sig att börja, vilken nivå är tillräcklig

Förslag till framskridande: FM erbjuder redan utbildningsinnehåll i den digitala 
lagstiftningen, men dessutom behövs växelverkan och förståelse för 
tolkningen av lagen samt information om god praxis och goda 
genomförandesätt.

Kommentarer och kompletteringar Kommentarer och kompletteringar Kommentarer och kompletteringar

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta identifierades vad som skulle vara 
bra att göra så att nyckelresultaten i den digitala kompassen förverkligas eller 
att arbetet kan inledas i kommunerna och ekosystemen. Vilken gemensam 
utveckling skulle ni kunna delta i från er kommun och med vilken satsning? 
Känner ni igen andra behov eller förutsättningar?

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta lyftes följande   
frågor fram för att inleda förändringen. Kommunerna har olika 
resurser och målbilder för att främja digitaliseringen. Vad är redan 
under arbete i er kommun, vilket är viktigast?

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta formulerades nyckelresultaten 
för att inspirera människocentrerat tänkande och utvecklingsarbete. Hur 
lämpar sig formuleringen nedan för de lokala behoven i er kommun?

Mjuk infrastruktur

Suomi.fi- 
kvalitetsverktyg

Suomi.fi- 
informationsleden

Suomi.fi- 
servicedatalager

Testmaterialtjänsten

Kommunernas 
gemensamma 

ärendeplattform

Verktyg för ordlistor

Kodverktyg

Tietomallityökalu

In
te

ro
p

er
a

b
ili

te
ts

- 
p

la
tt

fo
rm

Öppna data

"Excel" för 
informationshanterin

g

Suomi.fi- fullmakter

Suomi.fi- 
meddelanden

Suomi.fi- kartor

Suomi.fi- betalningar

Basregister (BDS, 
FODS osv.)

Suomi.fi- 
identifikation

Suomi.fi- 
webbtjänstenInformationshantering

ens referensarkitektur

Metoden för 
interoperabilitet

Kommunernas 
gemensamma 
övergripande 

Ekosystemtänkande

Samarbete över 
förvaltnings- och 
sektorsgränserna

Interoperabilitet

Gemensam 
utveckling

Teman, stöd och tjänster som anknyter till det 
praktiska arbetet. Se bilaga 1

Kommentera med Miros 
kommentarsverktyg. Välj 
pratbubblan och för den 
till den punkt som du vill 
kommentera och klicka.

Så här ser du   
kommentarerna. Du kan 
öppna   kommentaren 
genom att trycka på 
pratbubblan.

Kommentera och komplettera innehållet?
Lägg till dina kommentarer på önskat ställe.
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Ur kommunernas synvinkel fungerar kommunikations- 
infrastrukturen som grund för dataekonomin och digitala 
lösningar. En säker kommunikationsinfrastruktur skapar en 
grund för kommunernas och regionernas verksamhet, 
ekonomi, välfärd och utveckling. Kommunen kan stödja 
byggandet av en säker kommunikationsinfrastruktur till exempel 
genom planläggning och sambyggnad.  

Digitala miljöer förutsätter beredskap för nya säkerhetshot, 
såsom cyberattacker, informationspåverkan samt informations- 
och identitetsstölder. Var och en ansvarar för den digitala 
säkerheten och varje parts roll ska vara tydlig när eventuella 
undantagssituationer inträffar. Kommunerna ska ha en 
uppfattning om vem som äger informationen, vem som ansvarar 
för den och var den förvaras.

Kommunerna iakttar kraven på digital säkerhet, utbildar sin 
personal och deltar aktivt i utvecklingen och upprätthållandet 
av den digitala säkerheten. Praxis för digital säkerhet beaktas 
också som en del av det digitala stöd som erbjuds 
kommuninvånarna.

Tydliga ansvar och roller

 I kommunen beskrivs varje aktörs roll i förverkligandet av den 
övergripande säkerheten: ledningen, chefen, den anställda, 

klienten. Kommunen stöder invånarnas och samfundens 
delaktighet i digitaliseringen genom att främja utvecklandet av 

datakommunikationsförbindelser och erbjuda digitalt stöd.

Behov och förutsättningar

På nationell nivå har man känt till och identifierat de viktigaste 
datakällorna och systemen som ska skyddas samt till vilka delar 
kommunerna berörs.  

Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2022

Det finns en gemensam definition och kriterier för funktionssäkerheten 
och störningståligheten i kommunikationsinfrastrukturen som nämns i 
nyckelresultaten i den digitala kompassen (t.ex. servicenivålöften).  

Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2022.

Vad kan kommunen redan göra, vad kan man 
delta i, vad kan man dra nytta av?

Vad innebär nyckelresultatet ur 
kommunernas synvinkel?

En funktionssäker och störningsbeständig 
kommunikationsinfrastruktur är tillgänglig för 
medborgarna och myndigheterna.
Statens, välfärdsområdenas och kommunernas 
digitala säkerhet har förbättrats.
Prognostisering av den digitala säkerheten inom 
den offentliga förvaltningen används i planeringen 
av verksamheten och ekonomin.
Digitala säkerhetslösningar för offentliga digitala 
tjänster stöder identifieringen och hanteringen av 
informationspåverkan och desinformation.
Riskbaserade krav på digital säkerhet har 
ställts på offentliga digitala tjänster och 
genomförandet av dem utvärderas och följs upp 
kontinuerligt

Nyckeltalen som prioriterats i samarbetet Kommunernas 
digitala vägkarta har fet stil i texterna

De offentliga 
tjänsterna 
produceras enligt 
den övergripande 
säkerhetsmodellen.

Nyckelresultat för delområdet i Finlands 
digitala kompass 2030

Ansvaret för att organisera korrigeringen av störningssituationer på 
nationell nivå och för den gemensamma störningskommunikationen har 
fastställts för att verksamheten ska vara effektiv även i 
undantagssituationer.  

Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2022

Mätare på nationell nivå för digital säkerhet har fastställts
1) attacker som förekommit och hur man lyckats bekämpa dem
2) kompetens inom digital säkerhet, riskbedömningsförmåga och andra 
kvalitativa indikatorer

Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2022

Programvarans säkerhet, 
uppdateringar och avtal

Kommunen säkerställer att de program som den använder är 
säkra och att uppdateringarna har gjorts i tid. I nya 

upphandlingar förstår man kopplingarna till verksamhetsmiljön, 
andra system och register.

Riskbedömning

Kommunen har gjort en omfattande riskbedömning av de 
program och data som används och anpassat skyddsåtgärderna 

till de bedömda riskerna. I säkerheten fästs uppmärksamhet vid 
den digitala världens hot mot den fysiska världen, t.ex. vid 

anläggningar och infrastruktur i kommunens område.

Färdiga verksamhetsmodeller 
för undantagssituationer och övningar

 Kommunen eller kommunerna emellan är en regelbundet 
sammankommande krisgrupp och en plan för hur man ska agera i 

undantagssituationer. Kommunen har en plan för hur kritiska 
program, data och infrastruktur ska fungera vid störningar. 

Kommunen testar sina processer mot olika scenarier och deltar i 
regionala eller riksomfattande övningar eller säkerhetsövningar.

Principer för behandling av personuppgifter

Kommunen behandlar personuppgifter endast om det finns en 
lagenlig grund för det och följer dataskyddsprinciperna vid 

behandlingen av personuppgifter.
Kommunikations- 

infrastruktur

Beredskap för säkerhetshot

Personalens och 
kommuninvånarnas 

Krav på digital säkerhet

Kommentarer och kompletteringar Kommentarer och kompletteringar Kommentarer och kompletteringar

Kommunerna har tillgång till gemensamma expertresurser för digital 
säkerhet.
Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2022.

Det finns en nationell lösning för kontakten mellan medborgarna och 
myndigheterna i störnings- och undantagssituationer. 
Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2022. Möjligheterna med 
Suomi.fi- meddelanden beaktas.

Det finns en nationell lösning för kontakten mellan myndigheterna i 
störnings- och undantagssituationer

Förslag till framskridande: behovet beaktas som en del av beredningen av 
verkställandet av den digitala kompassen H1/2022. Virves möjligheter 
beaktas.

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta identifierades vad som skulle vara 
bra att göra så att nyckelresultaten i den digitala kompassen förverkligas eller 
att arbetet kan inledas i kommunerna och ekosystemen. Vilken gemensam 
utveckling skulle ni kunna delta i från er kommun och med vilken satsning? 
Känner ni igen andra behov eller förutsättningar?

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta lyftes följande 
frågor fram för att inleda förändringen. Kommunerna har olika 
resurser och målbilder för att främja digitaliseringen. Vad är redan 
under arbete i er kommun, vilket är viktigast?

I samarbetet Kommunernas digitala vägkarta formulerades nyckelresultaten 
för att inspirera människocentrerat tänkande och utvecklingsarbete. Hur 
lämpar sig formuleringen nedan för de lokala behoven i er kommun?

Kommunförbundets 
material om digital 

säkerhet

Informationshanterin
gsnämndens 

rekommendationer

Anvisningar till 
kommunerna om 
upphandling av 

säkra molntjänster

Försörjningsberedskap
scentralens material

VAHTI- expertgruppens 
material

Cybersäkerhetscent
rets material

Beredskap för 
säkerhetshot

Julkri- työkalu/kysely

Självutvärderingsverkt
yg för digital säkerhet

Digiturvavartti och 
digiturvakatsaus / 

MDB

Suomi.fi- guider för 
personer som 
drabbats av   

informationsläckage

Applikationen 
Digiturvallinen elämä / 

MDB
eOppiva / 

digiturvallisuus linkki 
(på finska)

TAISTO-övningar / 
MDB

Teman, stöd och tjänster som anknyter till det 
praktiska arbetet. Se bilaga 1

Kommunikations- 
infrastruktur

Digital säkerhet

Kansalliset kunnille 
tarjottavat 

digiturvapalvelut, 
palvelukatalogi (på 

finska) linkki 

Kommentera med Miros 
kommentarsverktyg. Välj 
pratbubblan och för den 
till den punkt som du vill 
kommentera och klicka.

Så här ser du   
kommentarerna. Du kan 
öppna   kommentaren 
genom att trycka på 
pratbubblan.

Kommentera och komplettera innehållet?
Lägg till dina kommentarer på önskat ställe.
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BILAGOR

Kommunernas 
digitala 

vägkarta
– 

Djupare 
förståelse för 

människo- 
centrerad 
utveckling



Utbildning och 
kompetensutvec

kling

Suomi.fi- 
kvalitetsverktyg

Gemensamma 
tjänster och 

verktyg

Suomi.fi- 
informationsleden

Teman/ämnesord

Kommunallagen § 1 
410/2015

Lagstiftning

ServicedesignInformationshantering
ens referensarkitektur

Gemensamma 
arkitekturer och 

metoder

Företagsdigi: 
definition av 

ärendeplattformen

Suomi.fi- 
servicedatalager

Testmaterialtjänsten

Definiering av 
kunduppgifter

Företagets projekt 
för digital ekonomi

Informationshanterin
gsnämndens 

rekommendationer

Grupper/nätverk 

Kommunernas 
gemensamma 

ärendeplattform

Verktyg för ordlistor

Kodverktyg

Datamodellverktyg

In
te

ro
p

er
a

b
ili

te
ts

p
l

a
tt

fo
rm

Öppna data

Metoden för 
interoperabilitet

"Excel" för 
informationshantering

Pågående 
utveckling/utred

ningar

AURORA AI

TE2024

Kommunernas 
gemensamma 
övergripande 

Utbildningsmaterial 
om lagen om digitala 

tjänster/FM

Lägesbild av 
lagstiftningen om 
digitalisering länk

Rapport från 
arbetsgruppen för 

lagstiftning om det   
digitala programmet Projektet Virtual 

Finland för inresa

DEV- verkosto 
(digitalisaation 

edistäjiien verkosto) 
(på finska)

Gemensamma 
definitioner, 
rapporter, 

anvisningar

Suomi.fi- fullmakter

Suomi.fi- 
meddelanden

Suomi.fi- kartor

Suomi.fi- betalningar

Lag om 
tillhandahållande av 

digitala tjänster 
306/2019

Lag om 
förvaltningens 
gemensamma 

stödtjänster för e- 
tjänster 571/2016

Anvisningar till 
kommunerna om 
upphandling av 

säkra molntjänster

Digiturvavartti och 
digiturvakatsaus / 

MDB

Försörjningsberedskap
scentralens material

Suomi.fi- guider för 
personer som 
drabbats av   

informationsläckage

Applikationen 
Digiturvallinen elämä / 

MDB

Julkri- 
verktyg/förfrågan

Självutvärderingsverkt
yg för digital säkerhet

eOppiva / 
digiturvallisuus linkki

Kommunförbundets 
material om digital 

säkerhet

VAHTI- expertgruppens 
material

Cybersäkerhetscent
rets material

TAISTO-övningar / 
MDB

Lag om 
informationshantering 

inom den offentliga 
förvaltningen 

906/2019

Människocentrering

Förändring i 
verksamhetskulturen

Strukturerad 
information

Hantering av 
kundrelationer

Jämlikhet

Livshändelser som 
utgångspunkt

Affärsverksamhetssitu
ationen som 

utgångspunkt

Ekosystemtänkande

Mjuk infrastruktur

Samarbete över 
förvaltnings- och 
sektorsgränserna

Interoperabilitet

Informationshantering

Beredskap för 
säkerhetshot

Kommunikations- 
infrastruktur

Digital säkerhet

Gemensam 
utveckling

Social- och 
hälsovårdsreformen 
och inledandet av   
välfärdsområdena

Identifiering av 
servicehelheterna 

Livshändelse

eOppiva / 
asiantuntijatuen 
ihmiskeskeisen 

kehittämisen opit 
Julkaistaan Q1/23

Digipalvelulain 
koulutussarja linkki 

(på finska)

eOppiva /
tekoäly linkki

Basregister (BDS, 
FODS osv.)

Kansalliset kunnille 
tarjottavat 

digiturvapalvelut, 
palvelukatalogi 
linkki (på finska)

eOppiva / ICT- 
osaaminen linkki

eOppiva / 
digitalisaatio linkki

eOppiva /
palvelumuotoilu linkki

Ekosysteemiajattelu
linkki (på finska)

Artificiell intelligens 
och utnyttjande av 

den

Pågående och 
avslutade 

projekt

Programmet för 
främjande av 
digitalisering

Lag xxx

Lag xxx

Lag xxx

Lag xxx

Indikatorer för 
delområdet offentlig 

service

Suomi.fi- 
identifikation

Kommunernas digitala 
vägkarta LinkedInKommentera resultaten 

med hjälp av Miros 
kommentera- verktyg. Välj 
pratbubblan och för den 
till den punkt som du vill 
kommentera och klicka.

Så här ser du 
kommentarerna. Du kan 
öppna kommentaren   
genom att trycka på 
pratbubblan.

Vad saknas, hur skulle du 
redigera? Kommentera fritt och 

lägg till ditt förslag på tavlan!

xxx

xxx

xxx

xxx

Suomi.fi- 
webbtjänsten

Ämnen för digital 
utveckling, 
lagstiftning 
anvisningar, tjänster, 
resultat osv.

Exempel- 
projekt

Asiointivaltuudet 
hallintaan, Porvoo & 

kumppanit (på 
finska)

Asiakaslähtöistä 
ohjeistusta 

asumisoikeusasumise
en (ARA & kumppanit) 

(på finska)

Digipalvelun 
käyttöaste nousuun 
(AVI & kumppanit) 

(på finska)

Eksyksissä 
ekstranetissä 

(Ruokavirasto & 
kumppanit) (på 

finska)

Asiakastiedolla 
vaikuttavuutta 

(Lahti ja Asikkala) 
(på finska)

Asiantuntijatuen 
oppien konseptointi 

(DVV ja 
Asiantuntijatuen 

projektit) (på finska)

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150410
https://www.suomidigi.fi/sv/lagstiftning/lagesbild-av-lagstiftningen-om-digitalisering
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160571
https://www.eoppiva.fi/koulutus-aihealueet/digiturvallisuus/
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190906
https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto/digipalvelulain-toimeenpanoa-tukeva-koulutussarja-syksy-2022
https://www.eoppiva.fi/koulutus-aihealueet/tekoaly/
https://wiki.dvv.fi/display/DTPPK/Palvelukatalogi
https://www.eoppiva.fi/koulutus-aihealueet/ict-osaaminen/
https://www.eoppiva.fi/koulutus-aihealueet/digitalisaatio/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/palvelumuotoilun-perusteet/
https://www.valtiolla.fi/ekosysteemit/
https://www.linkedin.com/groups/9235258/
https://www.linkedin.com/groups/9235258/
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624605
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624605
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624605
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624585
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624585
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624585
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624585
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624587
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624587
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624587
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624602
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624602
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624602
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624602
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624600
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624600
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624600
https://wiki.dvv.fi/display/DIGIAS/Asiantuntijatuen+oppien+konseptointi
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Känd tidtabell: Finlands digitala kompass och målbilden för offentliga tjänster 2030
En betydande del av de offentliga tjänsterna har digitaliserats eller automatiserats på 
ett människocentrerat sätt.
Interoperabla digitala offentliga tjänster gör det möjligt att uträtta ärenden smidigt för 
medborgare, företag och organisationer även internationellt.
Offentliga tjänster produceras enligt den övergripande säkerhetsmodellen.

H1 / 2023 H2 / 2023 2024 ->

Sam- 
utveckling

kommuner
staten
välfärds- 
områden
företag
samfund

Staten

Digitaliseringsbyrån

Enskild 
kommun

Beredning av verkställandet av den 
digitala kompassen   11/22-->

Livshändelser och 
affärssituationer: 
blankett, workshopar 
och diskussioner 
01/23

Identifierar 
livshändelser/affärssituationer som 
kunde utvecklas i ekosystemen.

Verkställande och uppföljning av den digitala kompassen

NYTT 
REGERINGS- 
PROGRAM

Utveckling av servicehelheter för livshändelser i ekosystemen

Utveckling av servicehelheter för affärssituationer i ekosystemen

Validering av 
förslaget till 
servicehelhet

Följer och deltar aktivt. 
Bekantar sig med 
resultaten av   
samarbetet 
Kommunernas digitala 



https://ww
w.linkedin.c
om/groups/

9235258/

Digitiekartta- 
työskentelyn
linkit

Kuntien digitiekartta - työskentelyn yhteenvetoesitys 15.12.2022

Kaikille avoin Kuntien digitiekartta - yhteistyö, syksy 2022. Sisältää yhteenvedot työpajoista ja keskusteluista.

Kuntien digitiekartta - yhteistyön LinkedIn- ryhmä

https://miro.co
m/app/board/u
XjVPXkNy84=/? 

share_link_id=48
9667299251

Kuntien digitiekartta - yhteistyön syksyn 2022 tuotokset DVV:n työtilassa, ml. Kuntien digitiekartta pdf- versiona

https://wiki.dvv.fi/pa
ges/viewpage.action
? pageId=201624595

Valtioneuvoston selonteko: Suomen digitaalinen kompassi

http://urn.fi
/URN:ISBN:

978- 952- 
383- 906- 9

Statsrådets redogörelse: Finlands digitala kompass

https://www.edus
kunta.fi/SV/vaski/J
ulkaisuMetatieto/
Documents/SRR_1

0+2022.pdf
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