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Inledning 

Detta dokument är en bilaga till finansministeriets brev ”Övergång till 
ett digitalt servicesätt när det gäller myndighetsärenden för näringsid-
kare” (10.3.2020 VN/714/2020). Vi har upprättat dessa anvisningar som 
en del av finansministeriets program för främjande av digitalisering, som 
startade i februari 2020, och projektet YritysDigi i anslutning till det.  
Målet för programmet för främjande av digitalisering före 2023 är föl-
jande: 

• Medborgarna och företagen har tillgång till högklassiga digitala 
offentliga tjänster som minst motsvarar kraven i enlighet med la-
gen om tillhandahållande av digitala tjänster.  

• Näringsidkarnas pappers- och besöksärenden har minskat betyd-
ligt och det finns flera företagstjänster som endast tillhandahålls 
digitalt. 

• Verksamhetsmodellen för digitalt stöd är i bruk i hela landet och 
det digitala stödet utvecklas så att det även betjänar näringsid-
kare. 

Programmet för främjande av digitalisering är en av de åtgärder som in-
går i regeringsprogrammet Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.  

Åtgärderna i programmet hänför sig till ett mer långsiktigt mål att ut-
veckla den offentliga förvaltningens tjänster i enlighet med kundernas 
behov och effektivisera verksamheten med hjälp av digitalisering. Till 
dessa mål anknyter åtgärderna i programmet med avseende på myndig-
heternas möjlighet att tillhandahålla tjänster endast digitalt. Åtgärderna 
bygger på en utredning1 av den breda arbetsgruppen för verksamhetssätt 
inom e-tjänster och meddelandeförmedling våren 2019. 

Denna anvisning riktar sig till de myndigheter som producerar 
ärendehanteringstjänster för aktörer som bedriver näringsverksam-
het. I enlighet med finansministeriets brev ombeds ovannämnda 
myndigheter senast den 15 juni 2020 beskriva tjänsternas nuläge 
och lämna ett servicelöfte om vidareutveckling av tjänsterna.  
Med aktörer som bedriver näringsverksamhet avses företag, samman-
slutningar, näringsidkare inklusive bl.a. jord- och skogsbruksidkare samt 
aktörer som är jämförbara med näringsidkare, såsom stiftelser, bostads- 
och fastighetssammanslutningar, och registrerade föreningar. 

  

                                                
1 Digitaalisten palveluiden toimintatavat: https://vm.fi/digipalveluiden-laatu (på finska) 
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Åtgärderna i projektet YritysDigi, som ingår i programmet för främjande 
av digitalisering, inleds med de servicelöften som getts av organisationer 
som producerar ärendehanteringstjänster. Utifrån dessa servicelöften ut-
reds nuläget, organisationernas planer för utveckling av tjänsterna till 
digitala före 2023 och eventuella hinder för att uppnå målet. Genom ge-
mensamma åtgärder och utvecklingsåtgärder som gäller lagstiftningen 
strävar man efter att avhjälpa de hinder som identifierats. Dessa åtgärder 
preciseras utifrån en analys av upptäckta hinder.  

 
Bild 1: Utnyttjandet av servicelöftena  

 
Genom årlig rapportering som bygger på servicelöftena följer man upp 
utvecklingen i de offentliga tjänsterna och uppnåendet av målet i rege-
ringsprogrammet. 

 
Ytterligare upplysningar lämnas vid finansministeriet av (förnamn.efter-
namn@vm.fi): 
Petteri Ohvo (YritysDigi-projektet) 
Marjukka Saarijärvi (Programmet för främjande av digitalisering) 
Sanna Juutinen (Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och di-
gitalt stöd) 
Webbsidor i anslutning till programmet och projektet:  
https://vm.fi/programmet-for-framjande-av-digitalisering 
http://vm.fi/yritysdigi (på finska) 

 

  

https://vm.fi/sv/programmet-for-framjande-av-digitalisering
http://vm.fi/yritysdigi
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Nuläge 

I internationella utvärderingar som behandlar utnyttjande av digitali-
sering har Finland klarat sig utmärkt redan i flera år. När det gäller of-
fentliga tjänster toppade Finland Europeiska kommissionens årliga index 
för digital ekonomi och digitalt samhälle DESI 20192. Det sämsta delre-
sultatet erhölls för tjänster som erbjuds företag och näringsidkare, även 
om utbudet omfattar flera innovativa digitala tjänster. Utbudet av digi-
tala tjänster för företag når inte som helhet upp till en tillräcklig nivå för 
att kunderna ska uppleva fördelarna med digitala tjänster i sin vardag.  

Statens revisionsverk lyfte i sin granskningsberättelse 6/2019 Digitali-
serade myndighetsprocesser vid företagsetablering3 fram bl.a. brister vid 
företagsetablering: ”Digitalisering och kundorientering förverkligas del-
vis i tjänsterna för dem som ska starta företag. Vid digitalisering av 
tjänster bör dock ännu större insatser göras i att tjänsterna verkligen be-
aktar kundernas behov.” Kunden har en skev helhetsbild av vilka åtgär-
der som krävs och tjänsterna innehåller manuella skeden.  
Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) ska 
myndigheterna ge kunderna möjlighet att via digitala kanaler sända och 
ta emot meddelanden och handlingar som hänför sig till deras behov att 
uträtta ärenden med hänsyn till kraven på informationssäkerhet och data-
skydd. Lagen ställer också andra krav på digitala tjänster. Lagen började 
tillämpas på ordnandet av digitala tjänster den 1 oktober 2019, och till-
gänglighetskraven har tillämpats stegvis sedan den 23 september 2019. 
Uppfyllandet av kraven i lagen är det första steget i övergången mot ett 
digitalt servicesätt. Detta möjliggör i sin minsta omfattning ännu varken 
någon större effektivisering av organisationernas verksamhet eller förde-
lar eller smidigare tjänster för kunderna. 

Servicelöftet hänför sig till YritysDigi-projektets mål att för alla ärende-
hanteringstjänster uppnå den målnivå som fastställts i projektet före 
2023. Målet har till dessa delar ställts högre än lagen om tillhandahål-
lande av digitala tjänster. Det erbjuder en riktning och möjlighet att vida-
reutveckla tjänsterna, vilket förbättrar möjligheterna att nå uppställda 
kvalitets- och kostnadsmål för tjänsterna. 

  

                                                
2 The Digital Economy and Society Index (DESI), https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
3 https://www.vtv.fi/sv/publikationer/digitaliserade-myndighetsprocesser-vid-foretagsetablering/ 
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Målsättning 

Målet är att de ärendehanteringstjänster som erbjuds näringsidkare hel-
täckande ska tillhandahållas digitalt före 2023 och myndigheterna ska 
ha möjlighet att tillhandahålla en tjänst endast via digitala kanaler.  
Högklassiga digitala offentliga tjänster bidrar till att minska den admi-
nistrativa bördan för företag och andra näringsidkare. I praktiken innebär 
det för kunderna enklare skötsel av ärenden, frigörelse från ämbetsver-
kens öppettider, minskat behov för kundbesök, lägre kostnader för uträt-
tande av ärenden samt snabbare service. Enligt näringslivsorganisation-
ernas enkäter4 vill företagen sköta sina myndighetsärenden digitalt, för-
utsatt att tjänsterna finns tillgängliga, att de är koncentrerade, att de är 
lätta att använda och att det finns stöd för användningen av dem.  
Myndigheterna vill i sin tur utnyttja de möjligheter som digitaliseringen 
erbjuder för att kunna sköta sina serviceuppgifter på ett gott och kost-
nadseffektivt sätt. Högkvalitativa digitala tjänster minskar behovet av 
och efterfrågan på myndigheternas besöks- och telefontjänster. Fördelar 
och kostnadsbesparingar uppnås, när kundernas pappers- och besöks-
ärenden minskar eller helt faller bort. 
Förändringen för organisationens övergång till digitala verksamhetsfor-
mer förutsätter att målbilden knyts till den egna organisationens strategi 
på lång sikt och verksamhetsplanerna för att genomföra strategin. Över-
gången till ett digitalt servicesätt innebär äkta förändring som berör hela 
organisationen. Förändringen realiseras inte, om den anses gälla t.ex. en-
bart organisationens informationsförvaltning eller system. Förändringen 
bör därför ses som en mer övergripande förnyelse och en reform av or-
ganisationens interna processer och tjänster.  

Tjänsterna flyttas till digitala kanaler 
Digitaliseringen och digifieringen av tjänster som erbjuds företag har 
avancerat bra när det gäller de största organisationerna och storskaliga 
tjänster. Däremot har utvecklingskostnaderna för en heltäckande digifie-
ring av framför allt småskaliga tjänster ansetts vara för höga i förhål-
lande till fördelarna. Digitaliseringen av funktioner och tjänster är emel-
lertid fortfarande målet för samtliga parter.  

Servicelöftet ges med hjälp av en skala för bedömning av digitali-
seringsgraden. Den beskriver de målnivåer som fastställts för tjäns-
terna och funktionerna på olika nivåer med fokus på det skede när 
skötseln av ärendet inleds ur kundens synvinkel och genomförandet 
av tjänsten. I detta skede tas inte ställning till organisationens interna 
kontroll-, handläggnings- och beslutsskeden eller hur tjänsterna är län-
kade till tjänster som produceras av andra organisationer. Således åter-
står ännu mycket arbete för att uppnå en fullständig digitalisering och 
digifiering av hela serviceprocessen.  

Denna gränsdragning och detta val har gjorts framför allt med tanke på 
småskaliga tjänster. På grund av de höga kostnaderna är en heltäckande 

                                                
4 Finlands näringsliv EK:s Yrittäjäpaneeli (2018) och Företagarna i Finlands Yritysten digitaaliset valmiudet (2018) 
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digifiering av dessa tjänster inte nödvändigtvis lönsam. En väl genom-
förd överföring av det skede som inleder användningen av tjänsten till 
digital form förbättrar utgångsuppgifternas riktighet och fullständighet. 
Dessutom minskar det betydligt behovet av att skicka begäran om kom-
pletterande uppgifter och tilläggsuppgifter till kunderna och förkortar 
därigenom behandlingstiderna hos myndigheterna. En större fördel är 
den möjlighet som kunden får att inleda användningen av tjänsten obero-
ende av tid och plats. Dessutom bidrar användarupplevelserna till att 
stärka kundernas övergång till och vana att använda digitala tjänster. 
När det gäller vidareutveckling ger definitionen och specifikationen av 
de uppgifter som begärs när användningen av tjänsten inleds bättre möj-
ligheter att identifiera de uppgifter som kunde erhållas automatiskt från 
andra myndigheter. Samtidigt uppfylls kravet i lagen om informations-
hantering inom den offentliga förvaltningen (se bilaga 2) att utnyttja in-
formation som redan finns hos myndigheterna. En viktig aspekt i digita-
liseringsskalan är kravet på att lagra uppgifterna i strukturerad form. 
Detta är en ovillkorlig förutsättning för digifieringen och automatise-
ringen av ärendets handläggnings- och beslutsskeden. 

Uppnåendet av målnivån i digitaliseringsskalan är det första steget mot 
att utveckla verksamheten med hjälp av digitala möjligheter. Samtidigt 
uppfylls kraven som gäller ordnandet av digitala tjänster i lagen om till-
handahållande av digitala tjänster som trädde i kraft våren 2019. 

Servicelöfte till kunderna 

Servicelöftet beskriver myndighetens övergång till att betjäna sina kun-
der som bedriver näringsverksamhet digitalt. Löftet innehåller uppgifter 
om nuläget och utvecklingen av myndighetens utbud av digitala tjänster 
under de kommande åren. Löftet ges med hjälp av en skala för bedöm-
ning av digitaliseringsgraden. Myndighetsorganisationens löfte omfattar 
också tjänster eller tjänstekedjor som lagts ut på entreprenad eller som 
produceras tillsammans med andra organisationer. 

Myndighetsorganisationen gör servicelöftet framför allt för sina 
kunder. Servicelöftet hänför sig särskilt till hur ärendehanteringstjänsten 
och i synnerhet möjligheten att inleda användningen av tjänsten bjuds 
och öppnar sig för kunden.  

Servicelöftet begränsar sig således inte t.ex. enbart till myndighetens 
lagstadgade tjänster, utan omfattar alla ärende- och servicetransaktioner 
mellan kunden och myndigheten som sker eller i framtiden skulle kunna 
ske digitalt.  

Organisationen ger ett servicelöfte för alla ärendehanteringstjänster som 
den erbjuder kundgruppen i denna anvisning. I löftet bedöms tjänstens 
nuvarande digitaliseringsgrad och framtida utvecklingssteg, om tjänsten 
inte uppfyller målnivån för digitaliseringen. Avsikten är att alla tjäns-
ter ska uppnå den första målnivån för digitaliseringsgraden före 
2023, om det så är fråga om en små- eller storskalig tjänst. Löftet 
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avviker till sin anspråksnivå något för nuvarande tjänster och fram-
tida, nya tjänster. 
I och med servicelöftena erhålls en lägesbild av digitaliseringsgraden för 
de tjänster som är riktade till näringsidkarna i Finland. Av lägesbilden 
framgår hur stor andel av de befintliga tjänsterna som redan överstiger 
målnivån för digitaliseringen och när också övriga tjänster kommer att 
nå upp till den. Lägesbilden preciseras och uppdateras årligen, vilket gör 
det möjligt att följa upp regeringsprogrammets mål. Servicelöftena ger 
samtidigt organisationsledningen en uppfattning av nuläget och målen 
samt de resurser som utvecklingen kräver. 

Eventuella faktorer som förhindrar uppnåendet av målet före 2023 ana-
lyseras även med avseende på enskilda tjänster. Med hinder i samband 
med servicelöftet avses också faktorer utanför organisationen, t.ex. nu-
varande lagstiftning, som förhindrar en nödvändig ändring av verksam-
heten eller tvingar kunden att uträtta sitt ärende på plats, eller utma-
ningar i samband med elektronisk identifiering eller kontroll av befogen-
heterna hos den som företräder en näringsidkare. Även organisationens 
interna rutiner och anvisningar som härletts från tolkningar av lagen kan 
innehålla hinder för att utveckla verksamheten eller för samarbete mel-
lan organisationerna. 

De servicelöften som getts ska behandlas i organisationens lednings-
grupp eller motsvarande organ, som beslutar om organisationens strate-
giska mål för att utveckla tjänsterna och allokeringen av utvecklingsre-
surserna. 

Tidsplan och uppföljning 

Myndigheternas servicelöften ska ges första gången och sändas till fi-
nansministeriet senast måndagen den 15 juni 2020. 
Finansministeriet offentliggör en sammanfattning av de servicelöften 
som erhållits och varav framgår på vilken digitaliseringsnivå myndig-
hetstjänsterna för näringsidkare i Finland är, i vilken riktning de utveck-
las och vilka som är de största utmaningarna i digitaliseringen av tjäns-
terna. 

Den årliga uppföljningen gäller de ärendehanteringstjänster som 
inte redan från första början uppnår målnivån för digitaliseringen 
2020. De årliga uppföljningarna genomförs i juni 2021 och 2022. I 
samband med den årliga rapporteringen preciserar och uppdaterar orga-
nisationen sina utvecklingsplaner så att de motsvarar det rådande läget. 
Resultaten av uppföljningsenkäterna ger en bild av hur heltäckande och 
tillgängligt utbudet av de offentliga tjänsterna är för kunderna i de digi-
tala kanalerna samt vilka nya utmaningar eller hinder organisationerna 
har upptäckt. 
Resultaten av enkäterna kommer att rapporteras som en del av uppfölj-
ningen av målen i regeringsprogrammet. De behandlas också i styrgrup-
pen för programmet för främjande av digitalisering. 
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Servicelöftets innehåll och förfaranden 

Närmare förfaranden för lämnande och insamling av servicelöften samt 
information om löftets datainnehåll finns på webbplatsen för program-
met för främjande av digitalisering (https://vm.fi/programmet-for-fram-
jande-av digitalisering).  

För de tjänster som erbjuds aktörer som bedriver näringsverksamhet och 
som omfattas av servicelöftet rapporteras  

• namn 
• nuvarande digitaliseringsgrad 
• målsatt tidpunkt (mm/åå) när tjänsten uppfyller målnivån en-

ligt digitaliseringsskalan 
• eventuella hinder för utveckling 
• huruvida tjänsten också är avsedd för fysiska personer.  

Det servicelöfte som ges innehåller inte närmare beskrivningar av åtgär-
derna för att utveckla tjänsterna. De hör till organisationens interna, mer 
detaljerade genomförandeplaner. 

Skala för bedömning av digitaliseringsgraden för tjänster som tillhandahålls digitalt 

Hösten 2019 utarbetade finansministeriet i samarbete med övriga myn-
digheter en skala för bedömning av digitaliseringsgraden (digitalise-
ringsskala), vars syfte är att underlätta bedömningen av utvecklingsnivån 
för tjänster som tillhandahålls digitalt. Skalan beskriver kravnivån enligt 
lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och den målnivå som ser-
vicelöftet ställer för digitaliseringen av myndighetstjänster som riktar sig 
till näringsidkare. Varje myndighet ska före 2023 uppnå målnivån för de 
tjänster som erbjuds målgruppen. 

Skalan hjälper myndigheterna att bedöma tjänsternas nuläge och att göra 
ett servicelöfte. I skalan ingår förutom målnivån också andra viktiga ut-
vecklingsmål med avseende på tjänsterna. Dessutom stöder skalan en 
enhetlig utveckling av tjänsterna och uppföljning av uppnåendet av må-
len.  
Skalan kan också utnyttjas vid bedömningen av digitala tjänster för fy-
siska personer. 

Digitaliseringsskalans nivåer 
Nivåerna i digitaliseringsskalan har följande numeriska värden: 0.3, 0.5, 
0.9, 1.0 och 1.1. Skillnaderna mellan de olika nivåerna åskådliggörs i ta-
bellen nedan och öppnas mer ingående efter tabellen. Nivåskillnaderna 
presenteras också med exempelfall.  

Utöver målnivå 1.1 har också andra mål för vidareutveckling tagits med, 
genom vilka fördelarna med digifiering och digitalisering kan uppnås. 
De digitala tjänsterna måste följa den tekniska utvecklingen och föränd-
ringen i kundernas behov. 
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Bild 2: Digitaliseringsskalans nivåer 

Exempel på nivåerna i digitaliseringsskalan 

I det följande beskrivs de olika nivåerna i skalan mer ingående och skill-
naderna åskådliggörs både ur företagskundens och myndighetens syn-
vinkel.  
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0.3 
 
Kunden hittar på myndighetens webbplats en blankett (t.ex. pdf) som inleder användningen av tjänsten 
och som kunden skriver ut och fyller i samt lämnar in till myndigheten antingen per post eller i sam-
band med ett kundbesök. Organisationen ger kunden möjlighet att ta del av de uppgifter som behövs 
för att sköta ärendet och ta fram dessa uppgifter på förhand.  
 
Kunden är tvungen att posta den ifyllda blanketten eller besöka myndighetens serviceställe. Denna nivå 
uppfyller inte kravet i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster att myndigheterna ska ge kun-
derna möjlighet att sända och ta emot handlingar som hänför sig till deras behov att uträtta ärenden 
elektroniskt så att kraven på informationssäkerhet uppfylls (t.ex. via Suomi.fi-meddelanden). 

 
Case, ordnande av ett stort publikevenemang, digitaliseringsgrad 0.3 

Affärsinnehavare Henrik Myndighet/myndigheter 

Henrik äger en antik- och inredningsaffär och pla-
nerar tillsammans med andra företagare ett som-
marevenemang i sin hemby. Evenemanget omfat-
tar bl.a. auktion, loppmarknad, popup-café och 
musik. Arrangörerna uppskattar att evenemanget 
kommer att locka över tusen besökare under da-
gen.  
 
Henrik vet av erfarenhet från tidigare år att evene-
manget förutsätter anmälan till flera olika myn-
digheter. Först fyller han i en blankett som han 
laddat ner från kommunens webbplats, skriver ut 
och undertecknar den, skannar blanketten och 
skickar en kopia av den via e-post till den myn-
dighet som ansvarar för miljö- och hälsoskydd.  
 
Efter det gör Henrik upp en säkerhets- och rädd-
ningsplan på det word-underlag som han laddat 
ner från räddningsverkets webbplats och skickar 
den som en e-postbilaga till brandinspektören.  
 
Därefter loggar Henrik in på polisens e-tjänst för 
att göra anmälan om offentlig tillställning. Han 
fyller i anmälningsblanketten elektroniskt i e-
tjänsten och bifogar bl.a. miljömyndighetens svar, 
ett intyg över evenemangsförsäkring, räddnings-
planen och kopior av markägarnas samtycken. Ett 
par dagar senare får Henrik till sin e-post en begä-
ran om tilläggsuppgifter som han svarar på genom 
att bifoga de handlingar som saknas till den ur-
sprungliga anmälan i webbtjänsten. 
 
Tillstånd att dirigera trafiken måste också ansökas 
från NTM-centralen. För tillståndsansökan räcker 
det med ett fritt formulerat e-postmeddelande.  

Miljö- och hälsoskyddet sköts på flera olika myn-
dighetsnivåer, men i praktiken bär kommunen hu-
vudansvaret. Henriks hemkommun hör till ett 
samarbetsområde, där grannkommunen ansvarar 
för miljö- och hälsoskyddsuppgifterna. Anmälan 
om publikevenemanget ska undertecknas och sän-
das till kommunen via e-post eller per post. Sva-
ret meddelas sökanden via e-post.  
 
Brandinspektören tar emot och granskar den sä-
kerhets- och räddningsplan som Henrik lämnat in. 
Om något behöver preciseras i planen, kommuni-
cerar brandinspektören med Henrik via e-post. 
Efter att ha godkänt planen meddelar brandin-
spektören Henrik om saken via e-post. 
 
Tillståndsansökan och anmälan till polisen görs 
digitalt i webbtjänsten, dit Henrik loggar in med 
en Katso-kod. Polisen registrerar att anmälan ta-
gits emot och tar upp ansökan till handläggning. I 
samband med handläggningen upptäcks brister i 
uppgifterna. Polisen begär kompletterande upp-
gifter av Henrik gällande trafikledare och ord-
ningsvakter. Därtill begärs ett intyg över Henriks 
namnteckningsrätt. På polisens webbplats finns 
information och anvisningar för den som ordnar 
en offentlig tillställning. 
 
Handläggningen av anmälan som innehåller alla 
behövliga uppgifter tar några dagar.  
 
I detta fall kan tillståndsansökan till NTM-cen-
tralen vara fritt formulerad och den ska innehålla 
vissa uppgifter. Handläggningstiden är 4–6 
veckor.  
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0.5  
 
Kunden hittar på myndighetens webbplats en blankett (t.ex. doc eller pdf) som inleder användningen 
av tjänsten och som kunden kan fylla i på sin egen enhet och sända till myndigheten som en e-postbi-
laga.  
 
Den e-postadress som kunden använder ger myndigheten möjlighet att kommunicera med kunden, men 
myndigheten kan endast skicka meddelanden till kundens e-postadress om kraven på dataskydd inte 
utgör ett hinder. Den e-post som används i meddelandeförmedlingen möjliggör således på grund av 
bristfällig informationssäkerhet och otillräckligt dataskydd inte all kommunikation i anslutning till 
ärendet. Kundens identifiering kan inte heller säkerställas, varvid det inte är möjligt att förmedla mer 
ingående kundspecifika uppgifter. 
 
Kunden kan inleda skötseln av en del av sina ärenden elektroniskt utan fysiska besök eller pappers-
handlingar som levereras per post. Bristfällig informationssäkerhet i e-posten och behovet av data-
skydd i skötseln av ärendet medför emellertid att inte heller denna nivå uppfyller kravet i lagen om till-
handahållande av digitala tjänster att myndigheterna ska ge kunderna möjlighet att sända och ta emot 
handlingar som hänför sig till deras behov att uträtta ärenden elektroniskt så att kraven på informat-
ionssäkerhet uppfylls (t.ex. via Suomi.fi-meddelanden). 
 
Inte heller lagens krav på stark autentisering av kunden vid behov uppfylls på denna nivå. 

 
Case, ansökan om startpeng, digitaliseringsgrad 0.5 

Blivande företagare Adrian Myndighet/myndigheter 

Adrian är en arbetslös arbetssökande som beslutar 
att starta företagsverksamhet och bilda firma. Ef-
tersom kassaflödet i det nyetablerade företaget är 
osäkert, ansöker Adrian om startpeng från arbets- 
och näringsbyrån för att trygga sin försörjning. 
Före det läser Adrian om företagande på webb-
platsen Suomi.fi. Han ringer också FöretagsFin-
land-telefontjänsten för mer information om start-
pengen.  
 
Därefter bokar han tid för ett samtal med en ex-
pert och kontaktar arbets- och näringsbyråns tele-
fontjänst för företagskunder. Arbets- och närings-
byråns expert berättar för Adrian att han måste 
förstå vad företagande innebär. Adrian anmäler 
sig därför till en företagarutbildning som ordnas 
av arbets- och näringsbyrån.  
 
Adrian gör upp en affärsplan med verktygen i 
tjänsten Mitt FöretagsFinland och använder dessa 
uppgifter vid ansökan om startpeng. Adrian läm-
nar in affärs- och finansieringsplanen till arbets- 
och näringsbyrån via Mina e-tjänster. Adrian ska 
också lämna in ett skatteskuldsintyg till arbets- 
och näringsbyrån. Dessutom fyller Adrian i den 
egentliga ansökan om startpeng på Mina e-tjäns-
ter. 
 
Senast två månader efter att utbetalningsperioden 
har löpt ut ansöker Adrian om utbetalning av 
startpengen från UF-centret.  

Information om företagande – inkl. startpeng – 
finns bl.a. på webbplatsen Suomi.fi, på arbets- 
och näringsbyråernas webbplatser, Företagarna i 
Finlands webbplats osv.  
 
FöretagsFinland-telefontjänsten ger information 
och råd i allmänna frågor som gäller grundande 
av företag. 
 
Experten vid den lokala arbets- och näringsbyrån 
svarar på frågor i anslutning till startpengen och 
ger information om den företagarutbildning som 
ordnas av arbets- och näringsbyråerna, NTM-cen-
tralerna och läroanstalterna.  
 
Bl.a. nyföretagarcentralerna ger hjälp med att 
upprätta en affärsplan.  
 
Experten vid arbets- och näringsbyrån bedömer 
affärs- och finansieringsplanerna. Den lokala ar-
bets- och näringsbyrån kan begära ett utlåtande av 
en konsult eller nyföretagarcentral vid övervägan-
det om startpeng ska beviljas. 
 
Beslutet om att bevilja startpeng fattas av exper-
ten vid arbets- och näringsbyrån. 
 
Skatteförvaltningen räknar ut skatten på start-
pengen enligt en viss procent mot det ändrings-
skattekort som företagaren lämnat in. 
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När startpeng har beviljats, ska ansökan om utbe-
talning av startpeng göras med ändringsskattekor-
tet hos UF-centret. 

 
 

0.9  
 
Kunden kan på sin egen enhet fylla i en blankett som inleder användningen av tjänsten och sända in 
blanketten till myndigheten som en bifogad fil med en kommunikationslösning som uppfyller kraven 
på informationssäkerhet och dataskydd (Suomi.fi-meddelanden eller någon annan motsvarande inform-
ationssäker lösning). Kunden identifieras med hjälp av stark autentisering och kundens befogenheter 
kontrolleras på basis av registeruppgifterna t.ex. med hjälp av Suomi.fi Fullmakter-tjänsten. Myndig-
heten kan skicka meddelanden till kunden informationssäkert med hänsyn till dataskyddet.  
 
Kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på stark autentisering av kunden och informat-
ionssäker förmedling av meddelanden mellan kunden och myndigheten uppfylls. Likaså uppfylls kra-
ven i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster på registerbaserad kontroll av 
befogenheter. 
 
Kunden kan inleda skötseln av sitt ärende elektroniskt oberoende av tid och plats med undantag av 
nödvändiga serviceavbrott i tjänsten. Myndigheten har förberett sig med tanke på oförutsedda avbrott 
och erbjuder vid behov kunden tillgång till en ersättande servicekanal. 

 
Case, digitaliseringsgrad 0.9 

Tillväxtföretagare Kaisa Myndighet/myndigheter 

Kaisa söker tillväxt för företagets affärsverksam-
het på den internationella marknaden och vänder 
sig till Business Finland. 
Innan hon lämnar in finansieringsansökan disku-
terar Kaisa saken med en expert på Business Fin-
land. 
 
Efter det loggar Kaisa in på Business Finlands e-
tjänst med sina personliga bankkoder via Su-
omi.fi-identifiering, fyller på sin egen dator i de 
uppgifter som behövs för ansökan och skickar in 
ansökan elektroniskt. 
 
Vid behov kan Kaisa också skicka e-postbilagor 
till Business Finland via en skyddad förbindelse i 
e-tjänsten. 
Kaisa får besked om att hon beviljats finansiering 
till den e-postadress som hon uppgett. Kaisa god-
känner beslutet och finansieringsvillkoren i e-
tjänsten. Uppgiften om ett beslut som väntar på 
godkännande syns i e-tjänsten på första sidan un-
der ”Väntar på åtgärder”. 

Experten på Business Finland ger Kaisa råd i de 
frågor som det lönar sig att beakta i finansierings-
ansökan.  
 
Business Finland informerar på sin webbplats att 
det förekommer serviceavbrott i tjänsten den 
fjärde fredagen varje månad kl. 17. På detta sätt 
får Kaisa information om avbrottet på förhand 
och kan välja att uträtta sitt ärende vid någon an-
nan tidpunkt.  
 
Business Finlands expert behandlar uppgifterna i 
anslutning till ansökan konfidentiellt, men efter 
att finansieringsansökan lämnats in är sökandens 
namn, det ansökta finansieringsbeloppet och an-
sökans diarienummer offentlig information. Be-
slutet (positivt/negativt) meddelas via e-post. 
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1.0  
 
Detta är målnivån före 2023 för alla nuvarande tjänstelösningar som riktar sig till näringsidkare, inbe-
gripet småskaliga tjänster.  
 
Kunden har tillgång till samma möjligheter att uträtta ärenden som på nivå 0.9 och i tjänsten finns en 
elektronisk blankett, där kunden matar in de uppgifter som behövs för att inleda användningen av 
tjänsten. Uppgifterna på blanketten överförs till myndigheten. 
 
Kunden loggar in på e-tjänsten som företrädare för företaget, fyller på sin egen enhet i blanketten som 
inleder användningen av tjänsten och skickar in blanketten till myndigheten via e-tjänsten.  
 
Kundens starka autentisering och kontrollen av behörighet ger myndigheten möjlighet att begära even-
tuella tilläggsuppgifter i anslutning till ärendet och förmedla beslutsuppgifter via tjänsten Meddelan-
den. 

 
 

Case, inkomstregistret (löneuppgifter) digitaliseringsgrad 1.0 

Företagare  Myndighet/myndigheter 

Emma är anställd vid familjeföretaget Luomaa 
Ab, som driver en gård med ekologisk odling och 
ordnar rekreationsverksamhet för företag. Verk-
ställande direktör är gårdens ägare Annika. 
 
Emma ansvarar för lönebetalningen till ansvars-
personerna och de övriga familjemedlemmarna 
samt företagets säsongsanställda. Hon ber Annika 
ge henne Suomi.fi-fullmakt för att kunna uträtta 
ärenden för företagets räkning i Palkka.fi-tjänsten 
och inkomstregistret. När hon fått fullmakterna, 
börjar Emma använda Palkka.fi-tjänsten, där hon 
räknar ut lönerna. Uppgifterna överförs automa-
tiskt till inkomstregistret.  
 
På basis av löneuppgifterna bildas en fil med ar-
betsgivaravgifterna, såsom sjukförsäkringsavgif-
ter, försäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäk-
ringspremier. Arbetsgivaravgifterna ska erläg-
gas/betalas till olika organ. Emma vill dessutom 
använda uppgifterna och avstämma dem med fö-
retagets egna uppgifter. Hon loggar in på tjänsten 
och beställer en rapport med uppgifterna. 
 
Löneuppgifterna syns också i företagets  
MinSkatt-tjänst. Emma följer upp uppgifterna i 
MinSkatt och betalar förskottsinnehållningen och 
sjukförsäkringsavgiften senast den 12:e dagen 
nästa månad. 

Verkställande direktören för Luomaa Ab har gett 
fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. När Emma begär 
fullmakt, överförs begäran direkt för bekräftelse 
av den som ansvarar för fullmakter i Suomi.fi-
tjänsten.  
 
Inkomstuppgifter kan anmälas till inkomstregist-
ret via registrets användargränssnitt eller ett tek-
niskt gränssnitt. Från Palkka.fi-tjänsten överförs 
uppgifterna automatiskt till inkomstregistret via 
ett tekniskt gränssnitt. 
 
Uppgifter i inkomstregistret kan granskas och tas 
fram endast av de organisationer eller myndig-
heter som med stöd av inkomstregisterlagen har 
rätt till det. Dessa är: Skatteförvaltningen, Folk-
pensionsanstalten (FPA), Sysselsättningsfonden, 
arbetspensionsanstalterna, Pensionsskyddscen-
tralen (PSC), arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde, Statistikcentralen, skadeförsäk-
ringsbolagen, arbetslöshetskassorna, kommuner 
och samkommuner, Olycksfallsförsäkringscen-
tralen, Patientförsäkringscentralen, arbetarskydds-
myndigheten samt landskapet Åland och dess 
myndigheter. Uppgifterna får endast användas i 
den omfattning och för det syfte som fastställs i 
lagen. 
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1.1 Målnivå för nya tjänstelösningar som riktar sig till näringsidkare och som görs/tas i bruk i 
början av 2021 eller senare  
 
Kunden identifierar sig som företrädare för företaget i myndighetens e-tjänst och fyller i de uppgifter 
som inleder användningen av tjänsten. Uppgifterna lagras i strukturerad form i e-tjänsten och för myn-
dighetens fortsatta åtgärder. Den digitala tjänsten gör det möjligt att granska de uppgifter som behövs 
redan i det skede när de matas in, varvid behovet av tilläggsuppgifter minskar och processens effektivi-
tet förbättras. 
 
I myndighetens e-tjänst finns en elektronisk blankett, varifrån uppgifterna lagras i strukturerad form för 
myndighetens bruk. Myndigheten ordnar sin interna handläggning av ärendet på önskat sätt. Strukture-
rade uppgifter möjliggör vidareutveckling av tjänsten. 

 
 

Ovan beskrivna olika nivåer i digitaliseringsskalan representerar inte 
högsta möjliga nivå för genomförandet av en tjänst. Tekniken utvecklas 
kontinuerligt och detta öppnar även i fortsättningen nya möjligheter att 
förnya de digitala tjänsterna. Nedan finns en lista över faktorer som det 
finns skäl att beakta vid vidareutveckling av digitala tjänster: 

• De uppgifter som behövs för skötseln av ärendet har fyllts i på för-
hand med de uppgifter som myndigheterna redan har (principen om 
att uppgifter begärs endast en gång). 

• Uppgifterna överförs i strukturerad form och automatiskt till myn-
dighetens elektroniska handläggningssystem. Detta kräver att också 
tillämpningarnas bakgrundsfunktioner utvecklas i större omfattning.  

• Hela handläggnings- och beslutsprocessen sker hos myndigheten 
elektroniskt.  

• Tjänsten är kopplad till servicehelheter enligt kundens behov (livs-
händelser/affärstransaktioner), varvid kunden med en åtgärd kan 
starta flera myndighetsprocesser som anknyter till varandra. 

• Användningen av tjänsten kan inledas via ett gränssnitt mellan pro-
grammen. 

• Sökningen av övriga uppgifter som behövs i handläggningsskedet 
har automatiserats och sker med hjälp av gränssnitt. 

• Handläggnings- och beslutsskedet har automatiserats (artificiell in-
telligens o.d.). 
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BILAGA 1: Information och anvisningar som stöd för förändringen 

Projekt och tjänster som främjar digitaliseringen 

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstek-
niska avdelning vid finansministeriet (JulkICT) skapar förutsättningar 
för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. Förutsättningar 
skapas genom att styra den offentliga förvaltningens tjänster i första 
hand i riktning mot digitala, främja interoperabiliteten inom förvalt-
ningen och göra det möjligt för myndigheterna att bedriva säker verk-
samhet. Mer ingående information om pågående och redan avslutade 
projekt finns på ministeriets webbplats (https://vm.fi/offentliga-forvalt-
ningens-ict). 
De tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata er-
bjuder organisationer främjar digitaliseringen av samhället och elektro-
nisk kommunikation (https://dvv.fi/sv/tjanster-som-framjar-digitali-
seringen). I följande avsnitt beskrivs några av de viktigaste tjänsterna i 
anslutning till Servicelöftet. 

Suomidigi 

Suomidigi har sammanställts av Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata och erbjuder ett helhetskoncept som stöd för att främja di-
gitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Den strävar efter att skapa 
en servicemodell med ett enda serviceställe, där de som planerar och ut-
vecklar digitala tjänster inom den offentliga sektorn och den beslutande 
ledningen ska hitta den information och få det stöd som de behöver och 
vars innehåll de kan vara med om att ta fram och utveckla. 
Den förnyade Suomidigi-webbtjänsten öppnades i början av 2020 och 
finns på adressen: https://suomidigi.fi/sv.  
I Suomidigi-webbtjänsten finns en egen undersida som behandlar lag-
stiftningen. En ny version av sidan publiceras i början av mars 2020. Si-
dan om lagstiftningen presenterar centrala lagar som hänför sig till ut-
vecklingen av offentliga digitala tjänster. På webbplatsen finns också re-
kommendationskort för tolkningen av lagen om tillhandahållande av di-
gitala tjänster5 (på finska) och utbildningsmaterial på eOppiva6 (på 
finska). 
Webbtjänsten innehåller mångsidigt med material och verktyg i anslut-
ning till digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Exempelvis kan 
digikompassi-spelet7 (på finska) användas vid samutvecklingen och med 
hjälp av ett självutvärderingstest är det möjligt att kartlägga läget i fråga 
om organisationens digitalisering.  

                                                
5 https://suomidigi.fi/sites/default/files/2019-09/Digitaalisten%20palveluiden%20suunnittelu%20ja%20ylläpito.pdf 
6 https://www.eoppiva.fi/ 
7 https://www.suomidigi.fi/digikompassi 

https://dvv.fi/tjanster-som-framjar-digitaliseringen
https://dvv.fi/tjanster-som-framjar-digitaliseringen
https://suomidigi.fi/sv
https://suomidigi.fi/sites/default/files/2019-09/Digitaalisten%20palveluiden%20suunnittelu%20ja%20yll%C3%A4pito.pdf
https://suomidigi.fi/sites/default/files/2019-09/Digitaalisten%20palveluiden%20suunnittelu%20ja%20yll%C3%A4pito.pdf
https://suomidigi.fi/sites/default/files/2019-09/Digitaalisten%20palveluiden%20suunnittelu%20ja%20yll%C3%A4pito.pdf
https://www.eoppiva.fi/
https://www.suomidigi.fi/digikompassi
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Suomi.fi-stödtjänsterna samlade på ett ställe 

Aktuell information om Suomi.fi-stödtjänsterna finns på adressen 
https://palveluhallinta.suomi.fi/sv. Webbplatsen erbjuder mer informat-
ion, t.ex. presentationer av tjänsterna, anvisningar för ibruktagande och 
material relaterat till enskilda stödtjänster.  

Serviceadministrationen är en självbetjäningsportal för organisations-
kunder där det för närvarande är möjligt att bekanta sig med stödtjänster-
nas egenskaper, ta tjänsten i bruk och administrera de e-tjänster som fo-
gats till den. I Serviceadministrationen finns också bl.a. tjänsternas tek-
niska material, blanketter för ibruktagande och anvisningar i anslutning 
till tjänsten. För att kunna ta i bruk tjänsterna via Serviceadministrat-
ionen måste man registrera sig som användare och höra till en organisat-
ion som är registrerad i Serviceadministrationen. 

Övrigt stöd och rådgivning 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder stöd och 
råd genom flera olika kanaler. För den som söker information och stöd 
är Suomi.fi-webbtjänsten en kanal.  

FöretagsFinland-telefontjänsten erbjuder rådgivning för användningen 
av Suomi.fi-tjänsterna. 

Dessutom erbjuds både avgiftsfri och avgiftsbelagd handledning i an-
vändningen av elektroniska tjänster och smarta enheter, dvs. digitalt 
stöd8. Digitalt stöd tillhandahålls t.ex. av Medborgarrådgivningen, kom-
munernas servicepunkter, medborgar- och arbetarinstitut, bibliotek, före-
ningar, organisationer, kamrathandledare, frivilliga och företag. 

Digitalt stöd 

Enligt förvaltningslagen (8 §) är myndigheterna skyldiga att i sina egna 
tjänster ge råd och samma skyldighet gäller också elektroniska tjänster. 
Även lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndig-
heterna att i sina tjänster införa en kanal (t.ex. telefonnummer, e-post, 
chatt), genom vilken kunden får råd i uträttandet av ärenden i den digi-
tala tjänsten. I samband med servicelöftena finns det skäl att lyfta fram 
på vilket sätt nödvändig rådgivning genomförs i den digitala tjänsten. 

I stöd som ökar den digitala kompetensen och som inte kräver substans-
kunskap i ärendet, finns hjälp och stöd att få via de riksomfattande nät-
verken för digitalt stöd. Digitalt stöd erbjuds inom olika sektorer av bl.a. 
bibliotek, organisationer, kommuner och företag. Myndigheten för digi-
talisering och befolkningsdata utvecklar digitalt stöd på riksnivå i samar-
bete med regionala samordnare. Mer information om den riksomfattande 
utvecklingen av det digitala stödet: www.dvv.fi/digistod och www.su-
omidigi.fi/digituki (på finska).  

                                                
8 https://www.suomi.fi/medborgare/rattigheter-och-skyldigheter/digistod-och-forvaltningstjanster/guide/digistod-for-att-
utrattande-av-arenden-och-anvandande-av-utrustning/digistod 

https://palveluhallinta.suomi.fi/sv
https://www.suomi.fi/medborgare/rattigheter-och-skyldigheter/digistod-och-forvaltningstjanster/guide/digistod-for-att-utrattande-av-arenden-och-anvandande-av-utrustning/digistod
https://www.suomi.fi/medborgare/rattigheter-och-skyldigheter/digistod-och-forvaltningstjanster/guide/digistod-for-att-utrattande-av-arenden-och-anvandande-av-utrustning/digistod
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Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder våren 2020 
ett projekt för att utreda hur det allmänna digitala stödet kan utvidgas att 
också betjäna näringsidkare. 
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BILAGA 2: Lagstiftning 

I detta avsnitt beskrivs vad den gällande lagstiftningen innebär med 
tanke på digitala tjänster. Dessutom följer axplock ur de lagar som be-
handlar övergången till ett digitalt servicesätt. 

Möjligheten att uträtta ärenden på olika språk är kundorienterad 
service 
Vid utvecklingen av digitala tjänster är ett lika bemötande av (före-
tags)kunderna ett viktigt krav. Lagstiftningen förpliktar till vissa delar att 
en tjänst som en myndighet tillhandahåller digitalt för aktörer som bedri-
ver näringsverksamhet ska vara tillgänglig oberoende av tid och plats, på 
flera kontaktspråk (t.ex. finska, svenska, engelska och samiska). Vad 
gäller språkalternativen innebär det i praktiken att typsnitten i det tek-
niska utförandet av tjänsten inte utesluter något språk (t.ex. samiska). I 
kundorienteringen ingår också att myndigheten är skyldig att ge inform-
ation om slutanvändarstödet i anslutning till de tjänster som tillhanda-
hålls digitalt (se lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, 
306/2019, den s.k. lagen om digitala tjänster).  

Bred tillgång till tjänster och förutsebara driftavbrott 
De aktörer som bedriver näringsverksamhet använder e-tjänster när det 
passar dem bäst. Med tanke på tjänsternas användbarhet innebär det att 
myndigheten måste schemalägga t.ex. underhålls- och serviceavbrott och 
informera kunderna om avbrotten i god tid i förväg. Exempelvis infor-
merar Business Finlands e-tjänst om att det förekommer serviceavbrott i 
tjänsten den fjärde fredagen varje månad kl. 17. På detta sätt har använ-
darna möjlighet att beakta avbrottet och sköta sina ärenden med framför-
hållning (se lagen om digitala tjänster). 
Myndigheterna måste också bereda sig på oväntade situationer, såsom 
överbelastningsattacker eller tekniska fel. I sådana situationer skulle det 
mest kundorienterade sättet vara att upplysa de näringsidkare som an-
vänder tjänsten om situationen. I tjänstens servicefönster kan det t.ex. 
finnas följande meddelande: ”Felet utreds, tjänsten öppnas uppskatt-
ningsvis inom två vardagar. Dessutom ska myndigheten ordna en ersät-
tande tjänst, om tjänsten inte finns tillgänglig via den primära serviceka-
nalen (se lagen om digitala tjänster). 

Beredskap för undantagssituationer 
Beredskap för undantagssituationer och oförutsedda avbrott förutsätter 
att organisationen har fastställt vissa kravnivåer eller interna kvalitetskri-
terier för tjänsterna. I enlighet med dem är det önskvärt att definiera 
vilka tjänster som är de mest kritiska/efterfrågade ur näringsidkarnas 
synvinkel och hur snabbt tjänsterna måste fås i skick också i undantags-
situationer (se lagen om digitala tjänster).  

Stark autentisering och uträttande av ärenden för annans räkning 
som minimikrav 
De som representerar aktörer som bedriver näringsverksamhet – exem-
pelvis företagens företrädare – behöver kunna uträtta ärenden för annans 
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räkning. Myndigheten måste kunna veta för vilket företags räkning ären-
den sköts. Därför förutsätter den lägsta digitaliseringsgraden vid behov 
stark autentisering av kunden, ett informationssäkert sätt att förmedla 
meddelanden mellan kunden och myndigheten samt registerbaserad möj-
lighet att uträtta ärenden för annans räkning (rätten att sköta ärenden 
kontrolleras i behörighetstjänsten). I lagen om digitala tjänster finns be-
stämmelser om möjligheten och kravet på att använda identifiering samt 
kontroll av rätten att uträtta ärenden. 

I anslutning till lagstiftningen är det önskvärt att organisationerna upply-
ser finansministeriet om sådan lagstiftning som bromsar upp eller för-
svårar övergången. De krav som lagstiftningen ställer på tjänster som 
tillhandahålls digitalt beskrivs i sammanfattad form nedan. 

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) – axplock 

Lagen tillämpas på myndigheters digitala tjänster och andra elektroniska 
dataöverföringsmetoder som tillhandahålls allmänheten. 
4 § Planering och underhåll av digitala tjänster 

Myndigheterna ska se till att de digitala tjänster som de ansvarar för och 
de andra elektroniska dataöverföringsmetoder som de använder också 
finns tillgängliga vid andra tider än under myndigheternas servicepunk-
ters öppettider. Avbrott i de digitala tjänsterna och i andra elektroniska 
dataöverföringsmetoder ska förläggas till tidpunkter då de används i 
ringa omfattning. Allmänheten ska på lämpligt sätt informeras om av-
brotten i förväg. Myndigheterna ska vid avbrott offentliggöra anvis-
ningar om hur var och en kan få sina ärenden skötta på ett alternativt 
sätt. 
Myndigheterna ska säkerställa att deras digitala tjänster är tillräckligt 
kompatibla med de stödtjänster som avses i 3 § i lagen om förvaltning-
ens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och med andra myndigheters 
digitala tjänster. 
5 § Tillhandahållande av digitala tjänster 

Myndigheterna ska ge alla en möjlighet att med hjälp av digitala tjänster 
eller andra elektroniska dataöverföringsmetoder sända elektroniska med-
delanden och handlingar som hänför sig till deras behov att uträtta ären-
den. Myndigheterna ska ge alla en möjlighet att i sina ärenden för motta-
gande av elektroniska meddelanden och handlingar från en myndighet 
använda en meddelandeförmedlingstjänst som avses i lagen om förvalt-
ningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster eller någon annan till-
räckligt informationssäker elektronisk dataöverföringsmetod, om myn-
digheten kan sända meddelandet eller handlingen i elektronisk form. 
Myndigheterna ska i sina digitala tjänster offentliggöra kontaktuppgifter 
av vilka det framgår var allmänheten har möjlighet att få råd i använd-
ningen av en myndighets digitala tjänster. 

6 § Elektronisk identifiering av tjänsteanvändarna 
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Om det är möjligt att få se och använda sekretessbelagt datainnehåll i en 
digital tjänst, ska tjänsteanvändaren identifieras med hjälp av en sådan 
tjänst för identifiering av fysiska personer som avses i 3 § 1 mom. 4 
punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjäns-
ter, med hjälp av stark autentisering som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i 
lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster eller av 
vägande och motiverande skäl med hjälp av någon annan motsvarande 
informationssäker identifieringstjänst. 

Källa: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306 

Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) – axplock 

1 § Lagens syfte och tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om den offentliga förvaltningens ge-
mensamma stödtjänster för e-tjänster, om kraven på stödtjänsterna, om 
åligganden som hänför sig till produktionen av stödtjänster samt om be-
handlingen av personuppgifter och andra uppgifter i samband med pro-
duktionen. I lagen finns dessutom bestämmelser om rätten och skyldig-
heten att använda gemensamma stödtjänster för e-tjänster och om förut-
sättningarna för att använda tjänsterna. 

3 § Stödtjänster 
De gemensamma stödtjänsterna för e-tjänster omfattar 1) nationell ser-
vicekanal, 2) servicedatalager, 3) servicevy, 4) tjänst för identifiering av 
fysiska personer, 5) samlade förvaltningstjänster för identifiering, 6) be-
hörighetstjänst, 7) meddelandeförmedlingstjänst, 8) tjänst för internetbe-
talning och 9) karttjänst för förvaltningen. 

5 § Användning av stödtjänster vid offentliga uppdrag 
Av myndigheterna inom den offentliga förvaltningen är 1) statliga för-
valtningsmyndigheter, ämbetsverk, inrättningar och affärsverk, 2) kom-
munala myndigheter, när det sköter sina lagstadgade uppgifter och 3) 
domstolar och andra rättskipningsorgan skyldiga att använda de stöd-
tjänster som avses i 3 § 1 mom. 1–4, 7 och 8 punkten samt de uppgifter i 
behörighetstjänsten som gäller personers behörighet som lagliga företrä-
dare. 

Källa: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160571 

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) – axplock 

Syftet med denna lag är att  

1) säkerställa en enhetlig och kvalitativ hantering samt informationssä-
ker behandling av myndigheternas informationsmaterial så att offentlig-
hetsprincipen förverkligas, 
 
2) möjliggöra ett tryggt och effektivt utnyttjande av myndigheternas in-
formationsmaterial så att myndigheterna i enlighet med god förvalt-
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ningssed kan sköta sina uppgifter och tillhandahålla förvaltningskun-
derna tjänster på ett kvalitativt sätt och med gott resultat, 
 
3) främja interoperabiliteten mellan informationssystem och informat-
ionslager.  
Genom lagen genomförs till vissa delar Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/37/EU om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareut-
nyttjande av information från den offentliga sektorn. 

19 § Omvandling av informationsmaterial till elektroniskt format och 
materialens tillgänglighet 

Om en handling inkommer till en myndighet i annat än elektroniskt for-
mat ska den omvandlas till elektroniskt format, om det i eller med stöd 
av lag föreskrivs att handlingen ska förvaras varaktigt eller arkiveras. 
20 § Insamling av informationsmaterial för myndighetsuppgifter 

En myndighet ska sträva efter att utnyttja en annan myndighets informat-
ionsmaterial, om den första myndigheten har rätt att via ett tekniskt 
gränssnitt eller en elektronisk förbindelse få den behövliga informat-
ionen från den andra myndigheten. Vid utnyttjandet av informationen 
ska parters och andra förvaltningskunders rättssäkerhet tillgodoses. 
Om en myndighet har rätt att från en annan myndighets informationsla-
ger via ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse få tillförlit-
lig och uppdaterad information för skötseln av sina uppgifter, får den 
inte kräva att dess kunder visar upp eller lämnar in intyg eller utdrag, om 
det inte är nödvändigt för utredning av ärendet. 

22 § Informationsöverföring mellan myndigheter via tekniska gränssnitt 
Myndigheterna ska genomföra regelbundet återkommande och standar-
diserad elektronisk överföring av information mellan informationssy-
stem via tekniska gränssnitt, om den mottagande myndigheten enligt lag 
har rätt till informationen. Regelbundet återkommande och standardise-
rad elektronisk överföring av information kan genomföras på något an-
nat sätt, om det inte är tekniskt eller ekonomiskt ändamålsenligt att ge-
nomföra eller använda ett tekniskt gränssnitt. En myndighet kan också i 
andra situationer öppna ett tekniskt gränssnitt för en myndighet som har 
rätt till information. Det föreskrivs särskilt om överföring av handlingar 
och information på annat sätt. 
Källa: http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190906 

Förvaltningslag (434/2003) – axplock  

6 § Rättsprinciperna inom förvaltningen 

Myndigheterna ska bemöta dem som uträttar ärenden hos förvaltningen 
jämlikt och använda sina befogenheter enbart för syften som är godtag-
bara enligt lag. Myndigheternas åtgärder ska vara opartiska och stå i rätt 
proportion till sitt syfte.  

7§ Serviceprincipen och adekvat service 
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Möjligheterna att uträtta ärenden och behandlingen av ärenden hos en 
myndighet ska om möjligt ordnas så att den som vänder sig till förvalt-
ningen får behörig service och att myndigheten kan sköta sin uppgift 
med gott resultat.  

Bestämmelser om skyldighet för myndigheter att informera om sin verk-
samhet, sina tjänster och de rättigheter och skyldigheter som enskilda 
människor och sammanslutningar har i ärenden som anknyter till myn-
dighetens verksamhetsområde finns i 20 § 2 mom. i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
8 § Rådgivning 

Myndigheterna ska inom ramen för sin behörighet och enligt behov ge 
sina kunder råd i anslutning till skötseln av ett förvaltningsärende samt 
svara på frågor och förfrågningar som gäller uträttandet av ärenden. 
Rådgivningen är avgiftsfri.  

Om ett ärende inte hör till myndighetens behörighet, ska den i mån av 
möjlighet hänvisa kunden till den behöriga myndigheten. 

9 § Krav på gott språkbruk 
Myndigheterna ska använda ett sakligt, klart och begripligt språk. 

Källa: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434 

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) – axplock 

1 § Offentlighetsprincipen 
Myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs sär-
skilt i denna lag eller i någon annan lag. 
2 § Lagens tillämpningsområde 

I denna lag bestäms om rätten att ta del av myndigheternas offentliga 
handlingar samt om tystnadsplikt för den som är verksam vid en myn-
dighet, om handlingssekretess samt andra för skyddande av allmänna 
och enskilda intressen nödvändiga begränsningar av rätten att ta del av 
en handling och bestäms om myndigheternas skyldigheter för att lagens 
syfte ska nås. 

3 § Lagens syfte 
Rätten till information samt myndigheternas skyldigheter enligt denna 
lag syftar till öppenhet i myndigheternas verksamhet samt till att ge en-
skilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den of-
fentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt 
bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig 
maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. 
5 § Myndighetshandling 

Med myndighetshandling avses en handling som innehas av en myndig-
het och som har upprättats av myndigheten eller av någon som är an-

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434
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ställd hos en myndighet eller som har inkommit till en myndighet för be-
handling av ett visst ärende eller i övrigt inkommit i samband med ett 
ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter. 
9 § Rätt att ta del av en offentlig handling 

Var och en rätt har att ta del av en offentlig myndighetshandling. 
10 § Rätt att ta del av en sekretessbelagd handling 

Uppgifter om en sekretessbelagd myndighetshandling eller om dess in-
nehåll får lämnas ut endast om så särskilt bestäms i denna lag. 

20 § Myndigheternas skyldighet att producera och sprida information 
En myndighet ska främja öppenhet i sin verksamhet och i detta syfte vid 
behov sammanställa handböcker, statistik och andra publikationer samt 
datamaterial om sina tjänster, beslutspraxis samt om samhällsförhållan-
dena och samhällsutvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Vid be-
dömning av skyldigheten att sammanställa information ska myndigheten 
beakta i vilken mån upplysningar om dess verksamhet står att få med 
hjälp av handlingsoffentligheten eller på basis av den allmänna statistik-
produktionen. 
En myndighet ska informera om sin verksamhet och sina tjänster samt 
om de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och sam-
manslutningar har i ärenden som anknyter till dess verksamhetsområde. 

Myndigheterna ska se till att de handlingar eller förteckningar över 
handlingar som är centrala för allmänhetens möjligheter att få uppgifter 
vid behov finns att tillgå på bibliotek eller i allmänna datanät eller på nå-
got annat för allmänheten lättillgängligt sätt. 

23 § Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande 
Den som är anställd hos en myndighet eller innehar ett förtroendeupp-
drag får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift 
som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling, och inte heller 
någon annan omständighet som han har fått kännedom om i samband 
med sin verksamhet hos myndigheten och för vilken tystnadsplikt före-
skrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte heller 
röjas efter det att verksamheten hos myndigheten har upphört eller det 
uppdrag som utförts för myndighetens räkning har avslutats. 
Källa: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621 

 

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) – axplock 

1 § Lagens syfte 
Syftet med denna lag är att genom främjande av elektroniska dataöverfö-
ringsmetoder göra uträttandet och behandlingen av ärenden smidigare 
och snabbare i förvaltningen, vid domstolar och andra rättskipningsor-
gan samt i utsökningsförfarandet, samt att öka datasäkerheten i anslut-
ning till dessa. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621
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2 § Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas när anhängiggörande och behandling av förvalt-
ningsärenden, domstolsärenden, åtalsärenden och utsökningsärenden 
samt delgivning av beslut i nämnda ärenden sker på elektronisk väg, om 
inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
4 § Definitioner 

I denna lag avses med 
1) elektronisk dataöverföringsmetod telefax och teletjänster, såsom 
elektroniska blanketter, elektronisk post och rätten att använda elektro-
niska datasystem, samt andra på elektronisk teknik baserade metoder där 
data förmedlas via en trådlös överföringskanal eller kabel, dock inte tele-
fonsamtal, 

2) elektroniskt meddelande information som har sänts med en elektro-
nisk dataöverföringsmetod och som vid behov kan sparas i skriftlig 
form, och 
3) elektroniskt dokument ett elektroniskt meddelande som hänför sig till 
anhängiggörandet eller behandlingen av ett ärende eller till delgivningen 
av ett beslut. 

7 § Information om myndigheternas elektroniska adresser 
Myndigheterna ska på lämpligt sätt informera om de adresser som ska 
användas vid den elektroniska kommunikationen med dem. 
9 § Krav på skriftlig form 

Vid anhängiggörande och behandling av ärenden uppfyller också 
elektroniska dokument som sänts till en myndighet kravet på skriftlig 
form. Ett elektroniskt dokument som kommit in till en myndighet behö-
ver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller 
uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla do-
kumentets autenticitet och integritet. Om ett elektroniskt dokument som 
sänts till en myndighet innehåller utredning om ett ombuds behörighet, 
behöver ombudet inte lämna in fullmakt. Myndigheten kan dock för-
ordna att en fullmakt ska lämnas in, om den har anledning att betvivla 
ombudets behörighet eller behörighetens omfattning. 

10 § Ankomsttidpunkten för ett elektroniskt meddelande 
Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när 
det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett 
datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas. 

12 § Bekräftelse av att ett elektroniskt dokument har mottagits 
En myndighet ska utan dröjsmål meddela avsändaren av ett elektroniskt 
dokument att dokumentet har mottagits. Meddelandet kan sändas i form 
av en automatisk kvittens via datasystemet eller på något annat sätt. 
16 § Elektronisk signering av beslutshandlingar 
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En beslutshandling får signeras elektroniskt. Myndigheten ska signera 
handlingen med en avancerad elektronisk underskrift som uppfyller kra-
ven enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direk-
tiv 1999/93/EG eller annars på ett sådant sätt att man kan försäkra sig 
om handlingens autenticitet och integritet. 
18 § Bevislig elektronisk delgivning 

En handling som enligt lag ska sändas med post mot mottagningsbevis 
eller delges bevisligen på annat sätt får med partens samtycke delges 
också som ett elektroniskt meddelande, dock inte per telefax eller på där-
med jämförbart sätt. Myndigheten ska då meddela att parten eller dennes 
företrädare kan hämta handlingen från en av myndigheten anvisad ser-
ver, databas eller någon annan fil. 

Parten eller dennes företrädare ska identifiera sig när handlingen hämtas. 
Vid identifieringen ska då användas en identifieringsteknik som är data-
tekniskt tillförlitlig och bevislig. 
En handling anses ha delgivits när den har hämtats från den länk som 
myndigheten anvisat enligt 1 mom. Om handlingen inte har hämtats 
inom sju dagar från myndighetens meddelande, iakttas vid delgivningen 
vad som annanstans i lag föreskrivs om delgivning. 
19 § Vanlig elektronisk delgivning 

Andra handlingar än de som avses i 18 § får med samtycke av den som 
saken gäller delges som ett elektroniskt meddelande. Om det emellertid 
krävs för att tillgodose skyddet för den personliga integriteten eller av ett 
särskilt behov av skydd eller säkerhet hos den som saken gäller, eller för 
att trygga dennes rättigheter, ska vid delgivning av handlingar iakttas 
vad som i 18 § eller annars föreskrivs om delgivning. 

En handling anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelan-
det sändes, om inte något annat visas. 

21 § Arkivering 
Elektroniska dokument ska arkiveras på ett sådant sätt att det senare går 
att visa att de är autentiska och till innehållet oförändrade. 
Källa: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030013 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013
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