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Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

Centralt innehåll

Tillämpning 
Syftet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster är att främja 
tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet 
samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra vars och ens möj-
ligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Lagen innehåller krav på digitala tjänsters tillgänglighet, krav som gäller 
planeringen och upprätthållandet av myndigheternas digitala tjänster och 
krav på grunderna för elektronisk identifiering. Största delen av de grund-
läggande krav som lagen innehåller är på en allmän nivå och ska tolkas 
samtidigt med bland annat informationshanteringslagen, offentlighetslagen 
och dataskyddslagstiftningen. Även diskrimineringslagen ska beaktas i till-
gängligheten. Jämställdhet är en grundläggande rättighet som föreskrivs  
i 6 § i Finlands grundlag.

Digitjänstlagen har delats upp i två avsnitt, varav det ena behandlar 
digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten och det andra 
behandlar digitala tjänsters tillgänglighet. 

2 kap. i digitjänstlagen gäller myndigheternas digitala tjänster. Kraven  
i lagens andra kapitel gås igenom i detalj på Suomidigis webbplats.

Att ordna digitala tjänster för allmänheten innefattar planering och under-
håll av tjänsterna, tillhandahållande av digitala tjänster och närmare krav på 
elektronisk identifiering av tjänsteanvändarna. 

Tjänsteleverantörernas tillgänglighetskrav innefattar att
• sörja för att de digitala tjänsterna följer tillgänglighetskraven,  

dvs. uppfyller 49 WCAG-kriterier  
• publicera ett tillgänglighetsutlåtande i vilket framgår statusen av 

tjänstens tillgänglighet och eventuella brister i tillgängligheten
• tillhandahålla en responskanal för mottagande av respons om 

tillgängligheten och svara på respons inom 14 dygn. 

Att observera

Länk till webbplatsen Saavutettavasti (endast på finska):  
www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/selkea-kieli/ 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306
https://www.suomidigi.fi/sv/lainsaadanto/lag-om-tillhandahallande-av-digitala-tjanster-kapitel-2-digitala-tjanster-som-myndigheterna-ordnar-allmanheten
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/selkea-kieli/
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Centralt innehåll

Centralt innehåll

Sanktioner och tillsyn 
Enheten för tillgänglighetsövervakning vid Regionförvaltningsverket i  
Södra Finland behandlar anmälningar, dvs. klagomål och begäran om 
utredning av tillgängligheten, på en nationell nivå. Tillsyn på eget initiativ 
utövas minst på det sätt som kommissionen fastställer, dvs. över cirka 240 
digitala tjänster per år. Ett litet urval tjänster övervakas på ett heltäckande 
sätt och en större mängd med en förenklad metod.

Lagens andra kapitel omfattas av allmän laglighetsövervakning.

Ytterligare information: 
www.tillganglighetskrav.fi

eOppiva-utbildningar:
Högklassiga digitala tjänster som mål – eOppiva (2 kap. i lagen)
Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster – eOppiva 
(tillgänglighetskraven)

Förpliktelserna
Digitjänstlagen förpliktar myndigheter, offentligrättsliga inrättningar och  
aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Högskolor räknas som  
myndigheter. Dessutom har den förpliktande aspekten utvidgats så att den 
även gäller specialbranschernas tjänster inom trafik, post, energi och  
vattenverk i enlighet med upphandlingslagen. Författningarna i lagens  
andra kapitel förpliktar myndigheter. 
 
Lagen förpliktar myndigheten att erbjuda kunden möjlighet att skicka och ta 
emot handlingar och meddelanden elektroniskt. Detta kan ske via tjänsten 
Suomi.fi-meddelanden eller på något annat informationssäkert sätt. Myn-
digheten ska tillhandahålla en elektronisk servicekanal, tydligt informera om 
denna och uppge var man kan få råd om användningen av tjänsten.

Att observera

För att det ska vara möjligt att söka upp kontaktspråket färdigt i samband med 
suomi.fi-identifieringen ska en grund för detta föreskrivas i lag. 

2 kap. 5 § föreskriver ingen förpliktelse att tillhandahålla digitalt stöd till 
exempel för användning av en apparat.  

https://www.tillganglighetskrav.fi/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hogklassiga-digitala-tjanster-som-mal/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/digital-tillganglighet-och-kraven-i-lagen-om-digitala-tjanster/
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Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

Centralt innehåll

Tillämpning
Lagen gäller infrastrukturen för e-tjänster som används gemensamt, dvs. 
servicehelheten suomi.fi. Lagen innehåller föreskrifter om skyldighet och rätt 
att använda dessa tjänster, införande av tjänsterna, tjänsternas funktioner och 
behandlingen av personuppgifter och övriga uppgifter i samband med tjänste-
produktionen. Lagen ställer krav på Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata (DVV) som producent av suomi.fi-tjänster och  
föreskriver om dess uppgifter vid produktionen av dessa tjänster. DVV  
beviljar användningstillstånd och eventuell dispens för användning av  
suomi.fi-tjänsterna.

Lagens syfte 
Syftet med lagen är att förbättra tillgången och kvaliteten på offentliga tjäns-

ter, att förbättra tjänsternas informationssäkerhet, interoperabilitet och styrning 
och att främja effektiviteten inom den offentliga förvaltningens verksamhet.

Statens och kommunens myndigheter är skyldiga att använda följande 
tjänster: servicekanal, servicedatalager, servicevy, tjänst för identifiering av 
fysiska personer (identifiering), meddelandeförmedlingstjänst (meddelanden) 
och samlad förvaltningstjänst för internetbetalning. Mer information finns i 5 § 
i lagen. Dessutom föreskrivs i lagen om den privata sektorns rätt att använda 
suomi.fi-tjänster. 

Att observera

Se sammanställda uppgifter om alla tjänster i Suomi.fi

https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160571#Pidp446664368
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod
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GDPR

Centralt innehåll

Tillämpning 
GDPR, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen, är en lag som regle-
rar behandlingen av personuppgifter och vars tillämpning inleddes i alla 
EU-länder under våren 2018. 

Om rättigheter och skyldigheter
I förordningen föreskrivs om vilka rättigheter den registrerade har och hur 
hen ska bli informerad om behandlingen av personuppgifter. I förordningen 
fastställs även utnämningen av ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet 
är en expert inom organisationen, som följer behandlingen av personupp-
gifter och hjälper med efterlevnaden av dataskyddsföreskrifterna. Vid sidan 
om den personuppgiftsansvariges skyldigheter föreskriver förordningen om 
personuppgiftsbiträdets rättigheter. Personuppgiftsbiträdet är en aktör som 
behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning  
(till exempel utläggning).

Att observera

Stark autentisering.

Läs mer om EU:s allmänna dataskyddsförordning på EUR-Lex webbplats

Centralt innehåll

Ansvarsskyldighet och personuppgifter
Ansvarsskyldighet är en central princip i dataskyddsförordningen.  
Skyldigheten innebär att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa  
att dataskyddslagstiftningen iakttas av den personuppgiftsansvarige.  
Certifikat och uppförandekoder kan användas som stöd för genomförande  
av ansvarsskyldigheten. Tillräckligheten av dokumentationen och åtgärderna 
ska bedömas regelbundet. 

Dataskyddsprinciperna som fastställs i förordningen ska iakttas i behandling-
en av personuppgifter. Enligt dataskyddsprinciperna ska personuppgifter

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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Centralt innehåll

• behandlas på ett lagligt, korrekt och transparent sätt ur den  
registrerades perspektiv

• behandlas konfidentiellt och säkert
• samlas in och behandlas för ett visst, uttryckligt och lagligt syfte
• endast samlas in i den omfattning som är nödvändig för  

behandlingens ändamål
• uppdateras alltid vid behov ‒ personuppgifter som är vaga  

och felaktiga ska raderas eller rättas utan dröjsmål
• lagras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade  

endast så länge som är nödvändigt för de syften för vilka  
personuppgifterna behandlas.

Den personuppgiftsansvarige ska alltid bedöma riskerna i anknytning  
till behandlingen av personuppgifter innan behandlingen inleds. Data-
skyddsförordningen innehåller föreskrifter om konsekvensbedömningen av 
dataskydd, vars syfte är att hjälpa identifiera, bedöma och hantera riskerna 
förknippade med behandlingen av personuppgifter.

Automatiserat beslutsfattande 
Dataskyddsförordningen innehåller ett förbud mot automatiserade beslut 
(artikel 22). Automatiserat beslutsfattande är tillåtet om beslutet
• är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan  

den registrerade och den personuppgiftsansvarige
• tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som  

den personuppgiftsansvarige omfattas av
• grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Den personuppgiftsansvarige ska alltid i samband med automatiserat  
beslutsfattande sörja för minst följande skyddsåtgärder:
• den registrerade informeras om behandlingen av uppgifterna
• den registrerade erbjuds enkla sätt att kräva mänskligt deltagande  

i behandlingen av uppgifterna, framföra sina synpunkter och  
överklaga beslutet

• de behandlade uppgifterna och algoritmerna kontrolleras regelbundet  
för att säkerställa att beslutsprocessen fungerar som avsett och leder 
inte till exempel till behandling som diskriminerar individer

Åtgärder och handlingar för genomförande av ansvarsskyldighet
• Register över behandling dvs. en allmän beskrivning av behandlingen  

av personuppgifter (artikel 30 i dataskyddsförordningen) 
• Gäller även personuppgiftsbiträde

• Dataskyddsprincipernas inbyggda genomförande i egen verksamhet 
(artiklarna 5 och 25)

• Eventuella mer omfattande strategier för dataskydd (artikel 24.2)
• Informationspraxis (artiklarna 12–14)
• Bedömningar som gäller behandlingens rättsgrund (artiklarna 6‒10) 

https://tietosuoja.fi/sv/register-over-behandling
https://tietosuoja.fi/sv/beratta-om-behandlingen-for-den-registrerade
https://tietosuoja.fi/sv/nar-far-personuppgifter-behandlas
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Centralt innehåll

• Dokumentation förknippad med samtycke om behandlingen  
utförs utifrån samtycke (artiklarna 7 och 8)

• Om behandlingen sker utifrån ett berättigat intresse hos den 
personuppgiftsansvarige eller en utomstående,  
balanstest som gäller detta (artikel 6.1.f)

• Övriga interna och externa anvisningar (artiklarna 12, 13, 14, 24, 25,  
28, 29 och 32) 

• Dokumentation om riskbedömning samt genomförda tekniska  
och organisatoriska skyddsåtgärder

• Interna och externa anvisningar för genomförande av den  
registrerades rättigheter

• Anvisningar till personuppgiftsbiträden och arbetstagare som  
behandlar personuppgifter

• Intern tillsyn och revision
• Dokumentation om konsekvensbedömningar (artikel 35) och  

förhandssamråd (artikel 36)
• Dokumentering av personuppgiftsincidenter (artiklarna 33 och 34)  

och processen som gäller detta
• Dokumentation förknippad med dataskyddsombudets ställning och  

uppgifter (artiklarna 37–39) 
• Det rekommenderas att grunderna alltid dokumenteras om  

organisationen fattar ett annat beslut i ett ärende som gäller  
behandlingen av personuppgifter än vad dataskyddsombudet  
har rekommenderat

• Avtal som anknyter till behandlingen av personuppgifter (artikel 28)
• Gemensamt personuppgiftsansvarigas ansvarsområden (artikel 26)
• Eventuell dokumentation som gäller fastställande av ansvarig  

tillsynsmyndighet (artikel 56)
• Dokumentation om överföringen av personuppgifter till tredje länder 

(kapitel 5)

Dataskyddslagen

Centralt innehåll

Dataskyddslagen specificerar och kompletterar den allmänna dataskydds-
förordningen om skyddet av fysiska personer i behandlingen av person-
uppgifter och den fria rörligheten av dessa uppgifter samt den nationella 
tillämpningen av denna förordning. Dataskyddsombudet är den nationella 
tillsynsmyndigheten som avses i dataskyddsförordningen.

https://tietosuoja.fi/sv/dataskyddsombud
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20181050
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Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Centralt innehåll

Tillämpning 
I lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen föreskrivs
om genomförandet av offentlighetsprincipen och kraven på god förvaltning
inom myndigheternas informationshantering. Lagen innehåller föreskrifter som
gäller hela den offentliga förvaltningen om ordnande och beskrivning av
informationshantering, informationslagrens interoperabilitet, genomförandet
av informationssystemens interoperabilitet, genomförandet av tekniska
gränssnitt och elektroniska förbindelser och genomförandet av
informationssäkerhet.

Syftet med informationshanteringslagen är att främja interoperabiliteten
mellan informationslager och informationssystem, att säkerställa att
informationsmaterialen är uppdaterade, felfria och användbara, att säkerställa
informationssäkerheten och att genomföra god förvaltning med hjälp av
effektiva förfaranden för informationshantering. Lagen tillämpas på informa-
tionshantering och på användning av informationssystem då myndigheter 
behandlar informationsmaterial. Om det i någon annan lag finns bestämmel-
ser som avviker från informationshanteringslagen, ska bestämmelserna i den 
lagen tillämpas i stället för informationshanteringslagen. Det föreskrivs särskilt 
om bland annat behandling av personuppgifter, sekretess, rätt att ta del av 
myndighetshandlingar och arkivering av handlingar.

Interoperabilitet och dess styrning 
Finansministeriet svarar för den allmänna styrningen av interoperabiliteten
mellan den offentliga förvaltningens gemensamma informationslager. I detta
syfte ska finansministeriet ombesörja uppdateringen av den offentliga förvalt-
ningens informationshanteringskarta och upprätthålla de allmänna riktlinjerna 
för utveckling av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen i 
syfte att främja interoperabiliteten mellan de gemensamma informationslag-
ren och informationssystemen. Varje ministerium ska inom sitt eget ansvars-
område se till att uppgifterna i informationshanteringskartan är uppdaterade.
Informationshanteringsnämnden är verksam vid finansministeriet, och dess
uppgift är att främja genomförandet av kraven i informationshanteringslagen
och de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som
anges i informationshanteringslagen. Utöver detta övervakar informations-
hanteringsnämnden att statliga ämbetsverk och anstalter samt kommuner
och samkommuner iakttar informationshanteringslagen. Informationshante-
ringsnämnden publicerar rekommendationer och anvisningar gällande
tillämpningen av informationshanteringslagen. Rekommendationerna och
anvisningarna är inte bindande eller förpliktande. Mer information om
informationshanteringsnämnden och dess uppgifter finns på  
informationshanteringsnämndens webbplats. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190906
https://vm.fi/sv/informationshanteringsnamnden
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Att observera

Informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen - Granskaför-
valtningen.fi (granskaforvaltningen.fi)

Läs mer om informationshanteringskartans innehåll och syfte.

API-principer för den offentliga förvaltningen - Valto (valtioneuvosto.fi) 

Öppna data, avoindata.fi

Förpliktelserna
I 3 § i informationshanteringslagen föreskrivs vem lagen gäller. I lagen
anses med informationshanteringsenhet en myndighet vars uppgift är att
ordna informationshanteringen i enlighet med kraven i lagen. För en del
aktörer gäller lagen i sin helhet, för en del endast delvis: myndigheter och
därmed jämförbara statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar och
nämnder som behandlar besvärsärenden, statliga affärsverk, kommunala
myndigheter, riksdagens ämbetsverk, republikens presidents kansli,
självständiga offentligrättsliga inrättningar, universitet, yrkeshögskolor och
aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.
Informationshanteringslagen förpliktar informationshanteringsenheterna att
allmänt sörja för informationshanteringen och dess genomförande i enlighet 
med lagen. 
En rekommendation som upprättats av informationshanteringsnämnden 
finns tillgänglig. 

Datasäkerhet
I informationshanteringslagen föreskrivs närmare om informationssäker-
hetskraven. Med regleringen möjliggörs starkare ömsesidig förtroende 
mellan myndigheterna. Lagstiftningen gör det möjligt att avstå från onödiga 
utredningar som gäller informationssäkerhet. Lagens 4 kapitel innehåller 
krav på hur informationssäkerheten ska ordnas.  

Att observera

Informationshanteringsnämnden har publicerat rekommendationer om  
tillämpningen av vissa informationssäkerhetsförfattningar, som anknyter  
till riskhantering, informationens livscykel, skydd från skador, insamling  
av logguppgifter och informationssäkerhet inom upphandling av  
informationssystem.  

Läs informationshanteringsnämndens rekommendationssamling om  
tillämpningen av vissa bestämmelser om informationssäkerhet

Läs informationshanteringsnämndens rekommendation om behandling  
av säkerhetsklassificerade handlingar

https://www.granskaforvaltningen.fi/informationshanteringskartan-for-den-offentliga-forvaltningen/
https://www.granskaforvaltningen.fi/informationshanteringskartan-for-den-offentliga-forvaltningen/
https://vm.fi/sv/informationshanteringskarta-for-den-offentliga-forvaltningen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163865
https://www.avoindata.fi/sv
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162238
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162492
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162492
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162203
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162203
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Skapande och elektronisk överföring av informationsmaterial 
I informationshanteringslagen föreskrivs även om skapandet och den elek-
troniska överföringen av informationsmaterial. Utgångspunkten är att om
en handling inkommer till en myndighet i annat än elektroniskt format ska
den omvandlas till elektroniskt format, om det i eller med stöd av lag
föreskrivs att handlingen ska förvaras varaktigt eller arkiveras. Utöver detta
ska en myndighet sträva efter att utnyttja en annan myndighets
informationsmate-rial, om den första myndigheten har rätt att via ett
tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse få den behövliga
informationen från den andra myndigheten.
Särskilt om reglering gällande förvaringstider (21 §):

• I vilken utsträckning informationsmaterialet behövs i myndighetens 
verksamhet för det ursprungliga användningsändamålet 

• Genomförandet och verifieringen av fysiska eller juridiska personers 
förmåner, rättigheter, förpliktelser och rättssäkerhet 

• Genomförandet av avtal eller andra privaträttsliga yrkanden

Informationsöverföring mellan myndigheter 
Myndigheterna ska genomföra regelbundet återkommande och standardi-
serad elektronisk överföring av information mellan informationssystem via 
tekniska gränssnitt, om den mottagande myndigheten enligt lag har rätt till in-
formationen. Utöver detta kan en myndighet öppna en elektronisk förbindelse 
till en annan myndighet till sådan information i ett informationslager som den 
mottagande myndigheten har rätt att få tillgång till. Att öppna ett gränssnitt 
och en elektronisk förbindelse är sätt att överlämna information. I informa-
tionshanteringslagen föreskrivs med andra ord endast om hur informationen 
överlämnas, inte om rättigheten att få information. Gränssnittet eller den elek-
troniska förbindelsen öppnas med stöd av rätten att få information. 

Att observera

Bestämmelser om handlingsoffentlighet och utlämnande av uppgifter ur en 
myndighetshandling samt om de krav och förfaranden som ska iakttas när 
uppgifter utlämnas finns i offentlighetslagen. Myndigheten är skyldig att bedö-
ma om förutsättningarna för att lämna ut uppgifter föreligger när sekretessbe-
lagda uppgifter lämnas ut.

När informationssystem planeras ska sättet hur handlingsoffentlighet ge-
nomförs uppmärksammas. Vem är behörig myndighet? Uppgiftsregleringen 
i sig fastställer vilken myndighet innehar handlingen i varje enskild situation.  
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Centralt innehåll

Tekniska gränssnitt och ärenderegister
En myndighet kan med hjälp av tekniska gränssnitt överlämna uppgifter 
till andra än myndigheter om mottagaren uttryckligen enligt lag har rätt att 
få informationen och behandla den. När information överlämnas i enlighet 
med regleringen i informationshanteringslagen ska särskild uppmärksamhet 
fästas vid de tekniska kraven vad gäller att öppna tekniska gränssnitt och 
elektroniska förbindelser. Överföring av information mellan informationssys-
tem via tekniska gränssnitt ska genomföras så att det tekniskt säkerställs 
att den information som ska överföras behövs i det enskilda fallet eller 
är nödvändig för att den mottagande myndigheten ska kunna sköta sina 
uppgifter, ifall överföringen avser personuppgifter eller sekretessbelagd 
information. 

En informationshanteringsenhet ska dessutom upprätthålla ett ärendere-
gister över ärenden som behandlas eller har behandlats hos en myndighet. 
Registret ska innehålla information om ärenden, ärendebehandling och 
handlingar. Informationshanteringslagen innehåller närmare krav på vilken 
information som ska samlas i ärenderegistret. 

Att observera

Informationshanteringsnämnden har publicerat en rekommendation om 
tekniska gränssnitt och elektroniska förbindelser. I rekommendationen 
behandlas bland annat hur säkerställandet av att informationen behövs i 
enskilda fall eller är nödvändig kan genomföras tekniskt. 
 
Läs informationshanteringsnämndens rekommendation om tekniska  
gränssnitt och elektroniska förbindelser

Arkivlagen

Centralt innehåll

Tillämpning
Arkivlagen tillämpas på statliga myndigheter och deras organisationer på 
vilka tillämpas handlingarnas offentlighetsprincip. Om offentlighetsprin-
cipen tillämpas på organisationens verksamhet endast delvis, tillämpas 
även arkivlagen endast till denna del. Arkivlagen tillämpas till fullo även på 
kommunala myndigheters arkiv och på sådana organisationers arkiv där 
kommunen har en dominerande ställning. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163311
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163311
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940831
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Samband med informationshanteringslagen
I informationshanteringslagen förutsätts att information om överföring av
informationsmaterial till arkiv, arkiveringssätt och arkiveringsplats eller
förstöring ska definieras när informationshanteringsmodellen planeras.
Arkivbildning föreskrivs i första hand i arkivlagen och arkivbildaren
fastställs utifrån arkivlagen.

Om det inte föreskrivs att handlingarna ska förvaras varaktigt ska de 
förstöras efter deras angivna förvaringstid så att dataskyddet är säkerställt.  
 

Att observera

En revidering av arkivlagen pågår. Syftet med reformen anknyter till beho-
ven av att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar arkivväsendets 
nuvarande verksamhetsmiljö med beaktande av kraven på digitalisering. 

Läs mer på projektsidan: 
 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av arkivlag och om änd-
ring av lag om Riksarkivet – Undervisnings- och kulturministeriet
 
 

Förordningen om en digital servicekanal

Centralt innehåll

Tillämpning och bindande verkan
Syftet med förordningen är att öka, komplettera och förtydliga den infor-
mation om den inre marknaden som redan finns online. Dessutom vill man 
göra det lättare för EU-medborgare och företag att få tillgång till förfa-
randen elektroniskt även i gränsöverskridande situationer. I förordningen 
finns också en förteckning över förfaranden där engångsprincipen ska 
följas. Den innebär att myndigheter på begäran av en medborgare eller ett 
företag kan överföra uppgifter mellan sig om uppgifterna redan finns i ett 
lands myndighetsregister. Samtidigt byggs ett tekniskt system för tillämp-
ning av engångsprincipen upp som möjliggör informationsutbyte mellan 
medlemsländerna i de förfaranden som räknas upp i förordningen. 

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM057:00/2021
https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM057:00/2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
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För medborgarna är den synligaste delen av den digitala ingången den cen-
traliserade portalen ”Your Europe”, där EU-medborgare och företag kan hitta 
viktig information och onlinetjänster. För att komplettera den finns det länkar 
till
• EU:s webbplatser
• Nationella webbplatser (information och beskrivningar av tjänster)
• E-tjänster (på kommande)
• Rådgivningstjänster

Förordningen är direkt bindande för medlemsländerna och började tillämpas 
i december 2020, då man via webbplatsen Your Europe fick tillgång till de 
nationella uppgifter och rådgivningstjänster som definieras i förordningen. 
Det ska vara möjligt att få tillgång till de onlineförfaranden som definieras 
i förordningen och att tillämpa engångsprincipen från och med december 
2023.  
I förordningen ingår några andra direktiv som omfattas av skyldigheterna i 
förordningen: Tjänstedirektivet 2006/123/EG, Direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer 2005/36/EG och Direktiv 2014/24/EU och 2014/25/EU 
om offentlig upphandling.

Samordning
Arbets- och näringsministeriet ansvarar för det nationella genomförandet av 
förordningen. Arbets- och näringsministeriet har startat ett projekt för än-
damålet och det genomförs av UF-centrets SDG-team som fungerar som 
Finlands nationella samordnare.

Tillsyn
EU-kommissionen övervakar att skyldigheterna i förordningen fullgörs på eu-
ropeisk nivå och ingriper vid behov i brister och överträdelser via den natio-
nella samordnaren. Den nationella samordnarens uppgift är att övervaka att 
förordningen genomförs och följs i Finland. 

Att observera

Ansvaret för att genomföra förordningen är i mycket stor utsträckning 
fördelat på den offentliga förvaltningen och berör både riksomfattande och 
regionala behöriga myndigheters webbplatser, rådgivningstjänster, e-tjäns-
ter och register. 

Tilläggsuppgifter
Förordningen om en gemensam digital ingång (s.k. SDG-förordningen) (EU) 
2018/1724
Portalen Your Europe
Tjänstedirektivet 2006/123/EG 
Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG
Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling 
2014/25/EU om offentlig upphandling

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
https://europa.eu/youreurope/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=SV 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&from=SV
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eIDAS-förordningen

 

Centralt innehåll

Tillämpning 
I EU föreskrivs om elektronisk identifiering av personer och betrodda tjänster 
förknippade med elektronisk ärendehantering i den så kallade eIDAS-
förordningen. Förordningens mål är att öka förtroendet för att elektroniskt 
uträtta ärenden och utföra transaktioner på den inre marknaden.

För det första gäller eIDAS-förordningen system för elektronisk identi-
fiering som medlemsstaterna har anmält, det vill säga notifierade system. 
En identifieringsmetod som produceras nationellt, offentligt eller privat kan 
notifieras till EU-kommissionen i enlighet med eIDAS-förordningen. Den noti-
fierade identifieringsmetoden kan användas vid uträttande av ärenden inom 
andra medlemsstaters offentliga förvaltning. 

För det andra föreskriver eIDAS-förordningen om kraven på elektroniska 
betrodda tjänster och skyldigheterna som gäller tjänsternas leverantörer. 
Syftet med de betrodda tjänsterna är att möjliggöra förtroende för elektronis-
ka handlingar och elektroniska processer. Vissa betrodda tjänster och deras 
krav definieras harmoniserat i förordningen. 

Ändring av förordningen
Kommissionen gav sitt förslag om ändringen av eIDAS-förordningen i juni 
2021. I förslaget eftersträvas främjande av gränsöverskridande elektro-
nisk identifiering särskilt på två sätt. För det första skapas det i förslaget en 
gemensam lagstiftningsram för en europeisk plånboksapplikation för digital 
identitet. Plånboksapplikationen skulle i praktiken vara ett verktyg för elek-
tronisk identifiering. Alla medlemsstater skulle vara skyldiga att tillhandahålla 
minst en förordningsenlig plånboksapplikation. För det andra strävas det i 
förslaget efter att förbättra eIDAS-förordningens nuvarande reglering, såsom 
anmälningsförfarandet vad gäller elektroniska identifieringsverktyg. I förord-
ningens tillämpningsområde skulle även tilläggas nya betrodda tjänster. 

Att observera

Behandlingen av kommissionens förslag inleddes i EU under hösten 2021. 
Kommissionen har planerat en tidtabell för behandlingen av förslaget, enligt 
vilken förordningen skulle vara färdig i slutet av 2022. De nationella verkstäl-
landeåtgärderna torde färdigställas senast sommaren 2024. 

Läs rättsaktsförslaget på EU-kommissionens webbplats

Läs pressmeddelandet om rättsaktsförslaget på EU-kommissionens  
webbplats

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021PC0206&from=SV
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2663
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Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Centralt innehåll

Tillämpning 
Lagen innehåller bestämmelser om stark autentisering och om tillhandahål-
lande av identifieringstjänster till tjänsteleverantörer, till allmänheten och till 
andra leverantörer av identifieringstjänster. Lagen tillämpas inte på tillhan-
dahållande av tjänster avsedda för identifiering internt inom en sammanslut-
ning. Det kan i så fall vara fråga om tillhandahållande av en stark elektronisk 
identifieringstjänst, men tjänsten tillhandahålls inte till allmänheten eller till en 
annan tjänsteleverantör. Lagen tillämpas inte heller på en sammanslutning 
som använder en egen metod för identifiering av egna kunder i samband 
med egna in house-tjänster. Då är tjänsteleverantörens mål att tillhandahålla 
sin egen tjänst, och identifieringen anknyter till tjänsten endast som en bipro-
dukt. Syftet med lagen är att främja säkerheten av användningen av elektro-
nisk ärendehantering och elektroniska tjänster genom att öka användningen 
av stark autentisering.

Förpliktelserna och tillsyn
Lagen förpliktar sådana aktörer som vill agera som nationella leverantö-
rer av identifieringstjänster. Leverantörer av identifieringstjänster för stark 
autentisering ska uppfylla kraven som anges i lagen om stark autentisering 
och betrodda elektroniska tjänster. Kraven som i lagen ställts på elektronis-
ka identifieringsverktyg har förenhetligats med kraven i eIDAS-förordningen. 

Leverantörer av identifieringstjänster är dessutom förpliktade att anmäla 
inledandet av sin verksamhet. De leverantörer av identifieringstjänster som 
har gjort en anmälan formar direkt med stöd av lagen ett förtroendenät för 
elektronisk identifiering. E-tjänster, såsom webbutiker och den offentliga 
förvaltningens elektroniska tjänster, skaffar stark autentisering för sin tjänst 
centraliserat från förtroendenätet. Lagen reglerar också verksamheten mel-
lan leverantörer av identifieringstjänster i förtroendenätet. I lagen föreläggs 
till exempel skyldigheten att tillhandahålla identifieringsverktyg för förmed-
ling i förtroendenätet och en skyldighet gällande samarbete. Dessutom 
innehåller lagen prisreglering i anknytning till förtroendenätet. 

Transport- och kommunikationsverkets uppgift är att övervaka efterlev-
naden av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090617
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Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas  
verksamhet

Centralt innehåll

Tillämpning
I lagen föreskrivs om de rättigheter och skyldigheter samt det ansvar som 
myndigheterna och deras kunder har vid elektronisk kommunikation. Syftet 
med lagen är att göra uträttandet och behandlingen av ärenden smidigare, 
snabbare och mer datasäkra i förvaltningen. Garantierna för god förvaltning 
ska säkerställas även inom elektronisk kommunikation med en myndighet 
(21 § i grundlagen).

Kundens rätt att uträtta ärenden elektroniskt
En kund har rätt att uträtta sina ärenden hos en myndighet elektroniskt om 
kunden så önskar. Vid anhängiggörande och annan behandling av ärendet 
fyller även en elektronisk handling kravet på skriftligt format.  
 
Om det i speciallagstiftningen till exempel föreskrivs att tillstånd ska sökas 
skriftligen hos myndigheten, ska ett sådant krav på skriftlig form med stöd 
av lagen om elektronisk kommunikation även uppfyllas av en ansökan som 
lämnats in till myndigheten i elektronisk form. En myndighet kan inte vägra 
att behandla ett ärende endast på grundval av att ansökan har tillställts 
myndigheten i elektronisk form. 

Elektronisk delgivning är möjlig med partens samtycke. 

Att observera

Bekanta dig med högsta förvaltningsdomstolens beslut 6.9.2018/4025 och 
3.6.2020/2414 i vilka anmälning av e-postadress i en myndighets e-tjänst 
ansågs utgöra samtycke till elektronisk kommunikation. 
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Förpliktelserna och tillsyn
Förpliktelser ställs både på myndigheten och på förvaltningskunden. 
Lagen tillämpas på elektronisk behandling av förvaltningsärenden, dom-
stolsärenden, åtalsärenden och utsökningsärenden, om inte något annat 
föreskrivs någon annanstans i lag. Lagen tillämpas inte på förundersök-
ning och polisundersökning.

För förvaltningsbeslut kan ändring enligt huvudregeln sökas genom be-
svär till förvaltningsdomstolen. Lagligheten av den så kallade verkliga förvalt-
ningsverksamheten övervakas i sista hand av högsta laglighetsövervakarna.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030013
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030013
https://www.kho.fi/sv/index/beslut/kortareferat/1536055970411.html
https://www.kho.fi/sv/index/beslut/kortareferat/1590999810409.html
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Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Centralt innehåll

Tillämpning
Syftet med lagen är att främja utbudet och användningen av elektroniska 
kommunikationstjänster samt att säkerställa att kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster på skäliga villkor är tillgängliga för alla i hela landet. Syftet 
är också att trygga en effektiv och störningsfri användning av radiofrekvenser 
samt att främja konkurrensen och säkerställa att kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna är tekniskt utvecklade, håller god kvalitet, är drift-
säkra och trygga samt har förmånliga priser. Lagen syftar också till att trygga 
den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och att värna om integri-
tetsskyddet. 

I Finlands grundlag föreskrivs följande: ”Vars och ens privatliv, heder och 
hemfrid är tryggade. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter 
utfärdas genom lag.” Då GDPR behandlar samtycke till behandling av person-
uppgifter, tar denna nationella lag ställning till bland annat samtycken inom 
direktmarknadsföring. 

Att observera

Lagstiftningen som gäller dataskyddet för elektronisk kommunikation grundar 
sig i Finland på EU-lagstiftning som uppdateras för närvarande. Denna ePriva-
cy-förordning ska bli direkt tillämplig och orsakar med all sannolikhet ändringar 
i den nationella lagstiftningen. Förordningen reglerar bland annat vilka mark-
nadsföringsåtgärder som är tillåtna i elektronisk kommunikation. För närvaran-
de regleras ärendet i regel i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. 
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Styrning och tillsyn
Transport- och kommunikationsverket Traficom svarar för den allmänna 
styrningen och utvecklingen som anges i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation. Traficom övervakar efterlevnaden av lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation, samlar in information om kränkningar av informa-
tionssäkerheten och informerar om datasäkerhetsärenden. Dataskyddsom-
budet å sin sida övervakar behandlingen av såväl identifieringsuppgifter som 
löneuppgifter utöver andra övervakningsuppgifter. 

Styrnings- och tillsynsmyndigheter har omfattande rätt att erhålla information 
för att sköta sina uppgifter. Myndigheternas rätt att få information gäller inte infor-
mation om konfidentiella meddelanden, identifieringsuppgifter eller lokaliserings-
uppgifter utom i vissa undantagssituationer som räknas upp separat i lagen. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140917
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Traficoms Cybersäkerhetscenter övervakar att kommunikationsförmedlare 
genomför sina nät- och kommunikationstjänster på ett datasäkert sätt så att 
kommunikationens konfidentialitet inte äventyras. Dessutom styr och överva-
kar centret att kommunikationsförmedlare följer lagens rättigheter och skyldig-
heter i behandlingen av konfidentiell kommunikation. 

Dataskyddsombudet å sin sida övervakar behandlingen av lokaliserings-
uppgifterna förknippade med personuppgifter och kommunikation,  
dvs. uppgifter från kommunikationsnät eller terminalutrustning om  
abonnemang eller terminalutrustningens geografiska läge. 

Tillsynsmyndigheter kan förplikta en aktör som förfarit olagligt att rätta sina 
fel eller försummelser, även under hot om vite. Om överträdelsen är allvar-
lig kan hotet även gälla att verksamheten avbryts delvis eller i sin helhet. 
Traficom och dataskyddsombudet kan anmäla ett ärende de behandlar som 
ett objekt för förundersökning. Dessutom kan aktören göra sig skyldig till en 
dataskyddsförseelse.

Att observera

Läs om regleringens föremål på Cybersäkerhetscentrets webbplats

Bekanta dig med författningar, föreskrifter och rekommendationer på  
Cybersäkerhetscentrets webbplats  
 
Bekanta dig med anvisningarna om användningen av kakor för  
tjänsteleverantörer på Traficoms webbplats

Centralt innehåll

Om den elektroniska kommunikationens och förmedlingsuppgifternas 
dataskydd 
Enligt lagen kan kommunikationsförmedlare, dvs. teleföretag, sammanslut-
ningsabonnenter och övriga kommunikationsförmedlare, behandla elektronis-
ka meddelanden och förmedlingsuppgifter i den grad som det är nödvändigt 
för att förmedla kommunikationen och genomföra den avtalade tjänsten samt 
på det sätt som föreskrivs i lagen för att sörja för datasäkerheten.

Begränsningar och straff
Rätten till konfidentiell kommunikation kan begränsas bland annat i utredningen 
av vissa brott. Polisen har rätt att använda teleavlyssning och -tillsyn i utred-
ningen av vissa brott. Även myndigheter som tar emot nödmeddelanden har 
föreskrivits rätt att få information om lokaliseringsuppgifter om abonnemang 
som används av den som sänt nödmeddelandet och den som är i nöd. 

Kränkning av kommunikationshemlighet är ett brott. Straffbart är bland 
annat att obehörigt erhålla information från en utomstående från ett skyddat 
meddelande genom att bryta skyddet. I brottsärenden som gäller konfidentiell 
kommunikation ska man vända sig till polisen.

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/var-verksamhet/reglering-och-tillsyn/regleringens-foremal
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/saadokset-ohjeistukset-suositukset?limit=20&offset=0&query=&sort=created
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/saadokset-ohjeistukset-suositukset?limit=20&offset=0&query=&sort=created
https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter/guide-om-anvandning-av-webkakor-tjansteleverantorer
https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter/guide-om-anvandning-av-webkakor-tjansteleverantorer
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Finlands grundlag

Centralt innehåll

I grundlagen är det skäl att uppmärksamma åtminstone och särskilt följande:
• förvaltningens lagbundenhetsprincip
• garantierna för god förvaltning
• offentlighetsprincipen
• integritetsskyddet
• språkliga rättigheter
• näringsfriheten
• likabehandling

2 § 3 mom., 10 §, 12 §, 18 §, 21 § i grundlagen

Att observera

Läs förvaltningsutskottets betänkande FvUB 11/2021 rd på riksdagens 
webbplats 

I betänkandet behandlas digitalisering och likabehandling. 
Förordningen om artificiell intelligens och observationer om automatiserat 

beslutsfattande presenteras i avsnittet Förvaltningslagen.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
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Tillämpning 
I lagen bestäms om rätten att ta del av myndigheternas offentliga hand-
lingar samt om tystnadsplikt för den som är verksam vid en myndighet, om 
handlingssekretess och om andra begränsningar av rätten att ta del av en 
handling.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/FvUB_11+2021.aspx
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/FvUB_11+2021.aspx
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621
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Rätten att få information och myndigheternas skyldigheter syftar till öppen-
het i myndigheternas verksamhet och till att ge möjlighet att övervaka den 
offentliga maktutövningen, fritt bilda sig åsikter och bevaka sina rättigheter 
och intressen.

Handlingens offentlighet och lagens förpliktande aspekt
Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, 
om offentligheten inte av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. 
Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling eller upptagning (12 § i 
grundlagen). Myndigheten är skyldig att lämna ut en myndighetshandling på 
det sätt som föreskrivs i offentlighetslagen och skyldig att främja tillgången 
till information. Vissa handlingar ska enligt lagen sekretessbeläggas. Lagen 
gäller både handlingar som har lämnats ut till en myndighet och handlingar 
som en myndighet har upprättat. Lagen förpliktar myndigheter och övriga 
aktörer som sköter offentliga uppgifter då de utövar offentlig makt.

Till exempel för förvaltningsbeslut som gäller begäran om information 
kan ändring sökas genom besvär till förvaltningsdomstolen. Lagligheten av 
förvaltningsverksamheten övervakas av högsta laglighetsövervakarna, dvs. 
riksdagens justitieombudsman och statsrådets justitiekansler. Strafflagen 
innehåller bestämmelser om sekretessbrott, sekretessförseelser och brott 
mot tjänstehemlighet.

Att observera

En arbetsgrupp har tillsatts för uppdateringen av offentlighetslagen. Arbets-
gruppens mandatperiod fortsätter till juni 2023. Arbetsgruppens mål är att 
uppdatera och tydliggöra offentlighetslagen samt göra den tydlig för dem 
som tillämpar lagen. 

Läs i tjänsten Hankeikkuna om beslutet om att tillsätta en arbetsgrupp som 
bereder uppdateringen av offentlighetslagen (på finska)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/dd3b2e45-0dc3-4ba2-a332-8b6b8a675846/ef4758bc-44cd-41c5-b118-ccec54b26185/ASETTAMISPAATOS_20210209130916.PDF
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/dd3b2e45-0dc3-4ba2-a332-8b6b8a675846/ef4758bc-44cd-41c5-b118-ccec54b26185/ASETTAMISPAATOS_20210209130916.PDF
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Språklagen

Centralt innehåll

Tillämpning 
Syftet med språklagen är att trygga rätten för var och en att hos domstolar 
och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. 
Målet är att vars och ens rätt till rättvis rättegång och god förvaltning garante-
ras oberoende av språket (17 §, 21 § i grundlagen).

Språklig indelning
Kommunerna utgör grundenheten för den språkliga indelningen. Kommu-
nerna är antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. Enligt huvudregeln används 
partens språk som handläggningsspråk i förvaltningsärenden hos tvåspråkiga 
myndigheter. Handlingarna ska utfärdas på handläggningsspråket. 

Säkerställande av språkliga rättigheter
I lagen föreskrivs även om rätten till översättning och tolkning samt om språken 
som används i lagstiftning och information. Myndigheterna ska i sin verksamhet 
självmant se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. 

Lagen innehåller också bestämmelser som gäller myndigheter, statliga 
affärsverk, statliga och kommunala bolag, enskilda som sköter om offentliga 
förvaltningsuppgifter och offentlig trafik. Dessutom innehåller lagen en be-
stämmelse om produktinformation.

Tillsyn 
Varje enskild myndighet övervakar att språklagen iakttas inom myndighetens 
eget verksamhetsområde. Justitieministeriet följer lagens verkställande och 
tillämpning samt ger rekommendationer i frågor om lagstiftning som gäller 
nationalspråken. Statsrådet lägger fram en rapport till riksdagen per valperi-
od om tillämpningen av språklagstiftningen och förverkligandet av språkliga 
rättigheter samt vid behov även om andra språkförhållanden.

Att observera

Den nya nationalspråksstrategin godkändes som ett principbeslut av statsrådet 
den 2 december 2021. Nationalspråksstrategin består av tre huvudsakliga mål: 
rätt till service på det egna språket, tryggande av nationalspråkens ställning 
och levande tvåspråkighet. För att digitaliseringen ska stöda de språkliga rät-
tigheterna och tillgången till tjänster på båda de nationella språken har man i 
strategin inkluderat konkreta åtgärder för att beakta språkperspektivet i lagstift-
ning, anvisningar och planering av digitala tjänster. 

Nationalspråkstrategin 
Se särskilt punkt 3.4 och mål 1.5.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163650
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Samisk språklag

Teckenspråkslagen

Centralt innehåll

Tillämpning och rätt att använda sitt eget språk
Syftet med teckenspråkslagen är att främja förverkligandet av de språkliga 
rättigheterna för dem som använder teckenspråk. Myndigheterna ska i sin 
verksamhet främja möjligheterna för dem som använder teckenspråk att 
använda och få information på sitt eget språk. Om tolkning och översättning 
föreskrivs till exempel i förvaltningslagen. 

Centralt innehåll

Tillämpning 
Syftet med den samiska språklagen är att trygga den i grundlagen tillförsäk-
rade rätten för samerna att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. 

Rätt att använda sitt eget språk
I lagen föreskrivs om samernas rätt att använda sitt eget språk hos domsto-
lar och andra myndigheter samt om den offentliga maktutövningens skyl-
dighet att tillgodose och främja samernas språkliga rättigheter. Målet med 
lagen är att samernas rätt till rättvis rättegång och god förvaltning garante-
ras oberoende av språket och att samernas språkliga rättigheter förverkli-
gas utan att de särskilt behöver begära det. Till lagens tillämpningsområde 
hör vissa myndigheter som fastställs separat i lagen. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20031086
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150359
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Förvaltningslagen

Centralt innehåll

Tillämpning 
Syftet med förvaltningslagen är att genomföra och främja god förvaltning 
samt rättssäkerhet i förvaltningsärenden (21 § i grundlagen) och att främja 
kvalitet och gott resultat i fråga om den service förvaltningen tillhandahåller.

I lagen föreskrivs om grunderna för god förvaltning och om förfarandet i 
förvaltningsärenden. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat prin-
ciper om god förvaltning, rådgivning, krav på gott språkbruk, hur ett ärende 
inleds och behandlas, såsom hörande av parter, avgörande av ärenden och 
delgivning av beslut. 
Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om vanlig och bevislig delgiv-
ning, mellanhandsdelgivning och offentlig delgivning samt förfarandet vid 
offentlig kungörelse. Förvaltningslagens bestämmelser om delgivning kom-
pletteras av 18 och 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndighe-
ternas verksamhet.

Förpliktelserna
Förvaltningslagen förpliktar myndigheter, statliga affärsverk, offentligrättsliga 
föreningar och enskilda då de sköter offentliga förvaltningsuppgifter. För-
valtningslagen tillämpas inte på rättsskipning, förundersökning, polisunder-
sökning eller utsökning. Lagen tillämpas inte heller på militära order eller på 
beordranden som har utfärdats inom förvaltningen. Om det i någon annan 
lag finns bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, ska de i stället 
iakttas.

Tillsyn och rättssäkerhet
För förvaltningsbeslut kan omprövning begäras hos en myndighet om detta 
bestäms särskilt i lag. För beslut kan ändring sökas genom besvär till för-
valtningsdomstolen. Lagligheten av förvaltningsverksamheten övervakas av 
högsta laglighetsövervakarna, dvs. riksdagens justitieombudsman och stats-
rådets justitiekansler. Om tjänstebrott föreskrivs i 40 kap. i strafflagen.

Att observera

Bestämmelser om automatiserat beslutsfattande bereds för allmän förvalt-
ningslagstiftning. Med dessa säkerställs förverkligandet av förvaltningens 
lagbundenhet, principerna om god förvaltning, rättssäkerheten, offentlighets-
principen och tjänsteansvaret inom det automatiserade beslutsfattandet.

Bekanta dig med beredningen av allmän förvaltningslagstiftning som gäller 
automatiserat beslutsfattande på justitieministeriets webbplats 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434
https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM021:00/2020
https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM021:00/2020
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Arbetsgruppsbetänkande om automatiserat beslutsfattande

Följ förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om  
harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelli-
gens) och om ändring av vissa unionslagstiftningsakter

Det är skäl att beakta kapitel 2 i förvaltningslagen i sin helhet: grunderna 
för god förvaltning, gott språk, myndighetens rådgivningsskyldighet och servi-
ceprincipen, alternativa möjligheter att uträtta sina ärenden och särskilt servi-
ceprincipen och kravet på tjänstens behörighet som föreskrivs i 7 § 1 punkten. 

Dessutom har en arbetsgrupp tillsatts för diskussion av reformbehov av 
bestämmelser gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar. Arbetsgrup-
pens mandatperiod upphör i maj 2022.

Bekanta dig med lagberedningen av offentliga samfunds skadeståndsansvar 
på justitieministeriets webbplats

Diskrimineringslagen

Centralt innehåll

Tillämpning 
Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling, förebygga dis-
kriminering och effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskrimi-
nering (6 § i grundlagen).

Förpliktelserna
Myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare är skyldiga att främja 
likabehandling. Sådan proportionerlig särbehandling som syftar till att främja 
faktisk likabehandling eller att förhindra eller undanröja olägenheter som 
beror på diskriminering är inte diskriminering. I lagen föreskrivs också om att 
myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som tillhandahåller 
varor eller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpass-
ningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer 
med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden hos 
myndigheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som till-
handahålls allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i 
arbetet.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163847
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021PC0206&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021PC0206&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021PC0206&from=SV
https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM045:00/2021
https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM045:00/2021
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141325
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Förpliktar inom offentlig och privat verksamhet. Lagen ska dock inte till-
lämpas på verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet och inte heller 
på religionsutövning.

Tillsyn
Diskrimineringsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 
samt arbetarskyddsmyndigheterna övervakar efterlevnaden av lagen. Den 
som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse 
som kan yrkas på i tingsrätten.

Att observera

I tjänsternas användningsmöjligheter, själva tjänsten och/eller dess utveck-
ling ska faktisk likabehandling och eventuell diskriminering beaktas.

Kommunallagen

Centralt innehåll

Tillämpning
Syftet med lagen är att trygga och skapa förutsättningar för kommunin-
vånarnas självstyrelse och möjligheter att delta i och påverka kommunens 
verksamhet. Syftet är också att främja den kommunala verksamhetens 
planmässighet och ekonomiska hållbarhet. 

Att observera

Vid tillämpningen av kommunallagen ska kapitel 2 beaktas i sin helhet: 
kommunens uppgifter och organiseringsansvar samt särskilt 9 § om pro-
duktionen av tjänster. 
5 kap. 22 § om möjligheter att delta och påverka: Kommuninvånarna och 
de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kom-
munens verksamhet och fullmäktige ska sörja för möjligheter och sätt att 
delta och påverka. Möjligheterna att delta och påverka kan främjas bland 
annat genom att planera och utveckla tjänster tillsammans med dem som 
utnyttjar tjänsterna. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150410
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Dessutom innehåller 29 § i samma kapitel bestämmelser om kommunika-
tion till kommuninvånarna, de som utnyttjar kommunens tjänster, organi-
sationer och andra sammanslutningar. Kommunen ska också ge tillräcklig 
information om de tjänster som kommunen ordnar.

Centralt innehåll

Förpliktelserna
Med lagen tryggas grundläggande rättigheter vad gäller kommuninvånarnas 
självstyrelse och finsk- och svenskspråkigas rättigheter att tillhandahållas 
tjänster på sitt eget språk. Lagen förpliktar kommunerna att ordna tjänsterna 
på sitt ansvar antingen själv, hos andra kommuner eller samkommuner eller 
genom att skaffa dem av andra tjänsteproducenter. Huvudsaken är att tjäns-
ten har ordnats av kommunen. Kommuner och samkommuner kan ingå ett 
avtal med stöd av vilket de sköter sina uppgifter tillsammans. 

Kommunerna ska främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft. 
Dessutom ska de ordna tjänsterna för sina invånare på ett ekonomiskt, soci-
alt och miljömässigt hållbart sätt. 

Att observera

Tjänsternas jämställda tillgänglighet ska garanteras.

Tjänsterna kan produceras på det sätt som anses bäst. Speciallagar  
föreskriver närmare om detta. 

Centralt innehåll

Finansiering 
Eftersom skyldigheter har föreskrivits kommunerna ska även finansieringen 
sörjas för. Lagstiftning som gäller kommunerna, vittsyftande statliga åtgär-
der som gäller ekonomi och förvaltning samt samordningen av statens och 
kommunernas ekonomi behandlas genom statens och kommunernas sam-
rådsförfarande, där kommunerna företräds av Finlands Kommunförbund rf. 
Finansministeriet följer kommunernas ekonomi och verksamhet samt ser till 
att den kommunala självstyrelsen beaktas vid beredningen av lagstiftning 
som gäller kommunerna. Om klagomål anförs om kommunens verksamhet 
ska regionförvaltningsverket undersöka om kommunen har agerat enligt lag. 
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