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projektet för att reformera 
centralförvaltningen keHU
Målet med reformeringen av centralförvaltningen är att 
förstärka den samhälleliga genomslagningen hos besluts-
fattandet och styrningen. .  

Reformen består av fem delområden. En parlamenta-
risk kommitté utvärderar behoven att reformera stats-
rådets struktur. Styrsystemsprojektet (OHRA) förstärker 
efektiviteten hos beslutsfattandet och verkställandet. 
Med reformeringen av den högsta ledningen eftersträ-
vas gemensamma tjänster för statsrådets ledning. Ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och servicefunktioner 
kommer att koncentreras till statsrådets 
förvaltningsenhet. Dessutom kommer 
ämbetsverksstrukturerna att förnyas.

Ytterligare information  finansministeriet.fi 
> Projekt > Projektet för att reformera 
centralförvaltningen 

effektivitets- och resultatprogrammet vatU
Målet med efektivitets- och resultatprogrammet är att 
svara mot hållbarhetsunderskottet och förändringen på 
arbetsmarknaderna. Projektet förtydligar statsförvalt-
ningens roll och uppgifter, det producerar strukturella 
reformer och uppmuntrar till nya handlingssätt. Kär-
nan i verkställandet av programmet utgörs av bransch-
specifika efektivitets- och resultatprogram. De består 
av förvaltningsområdenas VATU-projekt, utvecklandet  
av det mänskliga kapitalet samt förverkligandet av åt-
gärder som föreslagits vid kärnverksam-
hetsanalyser.  

Ytterligare information  
finansministeriet.fi > Projekt > 
Effektivitets- och resultatprogrammet 

projektet för att koncentrera 
branschoberoende  
ikt-uppgifter  (tori)

TORI-projektet samordnar statsförvaltningens bransch-
oberoende data- och kommunikationstekniska (IKT) 
uppgifter. Till Statens center för informations- och kom-
munikationsteknik Valtori som projektet grundat över-
förs under 2014 och 2015 ca 80 statliga organisationers 
branschoberoende IKT-uppgifter. Överföringarna verk-
ställs genom statsrådets beslut i enlighet med lagen om 
statens gemensamma IKT-tjänster. Pro-
jektets mandatperiod varar till den 31 
december 2014. 

Ytterligare information 
finansministeriet.fi > Projekt >  
Branschoberoende ICT-uppgifter (TORI)

projektet för en ämbets-
verksutredning inom 
central- och regionför-
valtningen virSU
VIRSU-projektet ska skapa en tydligare och enhetliga-
re förvaltning och trygga tillgången till service, underlät-
ta ärendehanteringen och garantera likvärdig behandling 
av kunderna i hela landet. För centralförvaltningens del ut-
reds möjligheterna till strukturella reformer speciellt med 
tanke på statssamfundet som helhet. För regionförvalt-
ningens del utreds arbetsfördelningen mellan region- och 
centralförvaltningsämbetsverk samt mellan staten och 
kommunerna, regionförvaltningens uppgifter granskas ur 
olika aspekter och dessutom utreds alternativa för region-
förvaltningen och konsekvenserna av dem.     

Ytterligare information  finansministeriet.fi > Projekt > 
Projektet för att reformera centralförvaltningen 

VIRSU
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kundservice2014
Målet med Kundservice2014-projektet är att ge kun-
derna jämlik tillgång till den ofentliga förvaltningens  
kundservice vid gemensamma kundserviceställen i hela  
landet på ett rimligt avstånd från boendeplatsen. 
Man har för avsikt att skapa ett rikstäckande lagstad-
gat nätverk av gemensamma kundserviceställen som 
underhålls av kommunerna. Kundserviceställena ska till-
handahålla polisens tillståndsförvaltnings-, arbets- och 
näringsbyråernas, Skatteförvaltningens, magistraternas  
och kommunernas kundservice samt FPA:s tjänster. Pla-
nen är att övergången till den gemen-
samma kundservicen sker ett landskap åt 
gången under 2015–2019. 

Ytterligare information
finansministeriet.fi > Projekt > 
Kundservicen 2014 

kundstrategin 
Produceringen och utvecklandet av tjänster baserar sig 
på insikten om och respekterandet av kundernas verk-
samhet, behov, känslor och motiv.  

Ytterligare information
vm.fi/hankkeet  > asiakkuusstrategia

öppen förvaltning 
Finland hör till det internationella partnerskapsprojek-
tet för öppen förvaltning (Open Government Partnership, 
OGP). Målet med Finlands handlingsprogram är att främja 
medborgarnas deltagande. Programmet indelas i följan-
de delar: öppen verksamhet, öppen information, tydligt 
språk och förvaltningen som möjliggörare. 
Beredningen av det kommande handlings-
programmet håller på att inledas. Barns och 
ungdomars deltagande prioriteras särskilt. 

Ytterligare information  finansministeriet.fi 
> Projekt > Öppen förvaltning 

programmet för 
påskyndande 
av elektronisk 
ärendehantering 
och demokrati
SaDe
SADe-programmet 
producerar kundvänliga och 
interoperabla digitala tjänster för medborgarnas, 
företagens och myndigheternas bruk. 

Ytterligare information  
• finansministeriet.fi > Projekt > 
  SADe-programmet
• Tjäster inom SADe-programmet:     
   sadepalvelut.fi/sv
• sadebudget.fi
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nationella servicearkitekturen  
Nationella servicearkitekturen skapar ett gemensamt un-
derlag och en grundläggande struktur för utvecklandet 
av digitala ofentliga tjänster samt för standardiserad in-
formationsutväxling mellan datasystem. På så sätt kan 
man utveckla allt bättre tjänster snabbare och till lägre 
kostnader. Vid beredningen utnyttjas arbete som utförts 
redan tidigare inom den ofentliga förvaltningen.  
Inkluderar följande delområden: 
•   Nationella servicekanalen
•   Nationella identifieringslösningen 
•   Nationella lösningar för kontroll av företags, andra 
 organisationers och medborgarnas roller och fullmakt 
•   Medborgarens, företagens och myndigheternas  

servicevyer

Ytterligare information  vm.fi > Hankkeet >  
Kansallinen palveluarkkitehtuuri

programmet för öppen information 
Programmet för öppen information påskyndar öppnan-
det av offentliga datalager. Målet är att offentlig data 
skulle vara fritt tillgänglig och att informationens öppen-
het skulle tas i beaktande redan vid planeringen och upp-
handlingen av informationssystem. Öppen information 
gynnar utvecklandet av tjänster och ny afärsverksam-
het. Största nyttor uppnås då olika informationssorter 
kombineras och då datalager öppnas i stor omfattning 
och långsiktigt. I samband med programmet förverkligas 
även portalen för nationell öppen data 
och designworkshoppen för tjänster som 
baserar sig på öppen data, JulkICT Lab.

Ytterligare information
finansministeriet.fi > Projekt > 
Programmet för öppen information

SeciCt 
Statens datasäkerhetsverksamhet dygnet runt utvecklas 
i samarbete med myndigheter, ämbetsverk och ICT-ser-
viceproducenter inom SecICT-projektet. En datasäker-
hetsfunktion som svarar för statens datasäkerhet dygnet 
runt kommer att inrättas under finansministeriets led-
ning. Funktionen ska trygga statens viktigaste funktio-
ner samt ha kontroll över datasäkerhetsstörningar och 
lägesbilden över den ofentliga förvaltningens data- och  
cybersäkerhet.

Ytterligare information
vm.fi > Den offentliga förvaltningens ICT > 
Informationssäkerhet

julkiCt laB 
JulkICT Lab har som mål att stödja ICT-lösningar och 
handlingsmodeller inom den ofentliga för-valtningen  
i samarbete med aktörerna inom branschen. JulkICT Lab 
erbjuder en utvecklingsmiljö och -verktyg till stöd för 
verksamheten. Vid service- och innovationsverksamhe-
ten ska man utnyttja ofentliga datalager som öppnas. 
JulkICT Lab förverkligas i anslutning till programmet  
för öppen information. 

Ytterligare information
wiki.julkict.fi > avoin data

JulkICT

KaPA 
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kommunreformen  
Kommunreformen utgörs av kommunstrukturreformen, 
förnyandet av statsandelssystemet och kommunallagen, 
utvärderingen av kommunernas uppgifter, metropol-
uppgörelsen samt kommunernas förändringsstöd. 

Genom kommunreformen eftersträvas livskraftiga, kon-
kurrenskraftiga kommuner med en välfungerande 
samhällsstruktur där invånarnas deltagnings- och på-
verkningsmöjligheter har garanterats .

Kommunstrukturlagen trädde i kraft den 1 juli 2013. 
Lagen förpliktar kommunerna till att utreda en samman-
slagning ifall kommunerna uppfyller ens ett av utred-
ningskriterierna i lagen. 

Statsandelssystemet reformeras genom att syste-
met förtydligas och dess sporrande inverkan utökas. 
Kalkyleringskriterierna minskas, uppdateras och över-
lappningar elimineras. Totalrevisionen av kommunal-
lagen fäster uppmärksamhet vid balanseringen av 
kommunernas ekonomi, ledandet av kommunen och 
kommunkoncernen samt vid förstärkandet av kommun-
invånarnas deltagnings- och påverkningsmöjligheter.  
Den nya statsandelslagstiftningen och kommunallagen 
avses träda i kraft vid ingången av 2015. 

Mandatperioden för arbetsgruppen som bereder Metro-
polförvaltningslagen löper ut den 15 september 2014. 
Arbetsgruppen överlämnade en mellanrapport i april, 
och avsikten är att en regeringsproposition skulle över-
lämnas till riksdagen i början av 2015.

Ytterligare information
www.kommunreformen.fi 
www.twitter.com/KuntaSote 
www.kommunstrukturen.fi
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