
Handbok om 
tillämpning av lagstiftning 
om digitalisering



God praxis ............................................................................................... 3

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) ................................ 4

Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) ... 4

Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992) ....................................... 5

Jordabalken (540/1995) ................................................................................. 5

Lag om ett bostadsdatasystem (1328/2018) ................................................... 6

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) .. 6

Lag om förskottsuppbörd (1118/1996) ............................................................ 7

Tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt EU-förordningen om inrättande 
av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, 
förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster (EU) 2018/1724, 
s.k. SDG-förordningen. .................................................................................. 7

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) .................................................. 8

Statsrådets förordning om fordon 25.2.2021/162 ............................................ 8

Varumärkeslag (544/2019) ............................................................................. 9

Företags- och organisationsdatalag (244/2001) ........................................... 10

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om 
insolvensförfaranden ................................................................................... 11

Nyttiga publikationer och länkar ................................................................... 11

Övrigt .......................................................................................................... 17

Praxis som bör undvikas ................................................................. 21

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) .............................. 22

eIDAS-förordningen (EU) 910/2014 ............................................................. 25

Jordabalken (540/1995) ............................................................................... 26

Inledning

En av lagstiftningsgruppens uppgifter har varit att bereda och formulera 
rekommendationer om tillämpningen av lagstiftningen om digital ärende-hantering 
och digitala tjänster.

På grundval av det ovan nämnda satte arbetsgruppen som ett av sina huvudmål 
för 2022 att utarbeta en handbok om god praxis. Utöver god praxis bestämde sig 
arbetsgruppen för att även ta med exempel på praxis som bör undvikas i handboken.  
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Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

MinSkatt
Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska myndigheterna 
planera och underhålla sina digitala tjänster på ett sådant sätt att 
tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd säkerställs och så 
att det säkerställs att tjänsterna är lätta att hitta och använda.

Skatteförvaltningen har i tjänsten MinSkatt genomfört stödet och rådgiv-
ningen till kunden så att tjänstemannen kan med kundens samtycke se 
kundens ärende i realtid.

Skatteförvaltningen kan även ta fram praxis för och erfarenheter av de 
elektroniska tjänsternas användbarhet och om rådgivningen av kunderna.

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

Utnyttjandet av Suomi.fi-tjänsterna
De digitala Suomi.fi-tjänsterna har tagits fram för organisationer inom 
den offentliga förvaltningen och för privatsektorn. Med hjälp av tjänsterna 
kan organisationer spara kostnader och enklare genomföra sina egna 
digitala tjänster. Exempelvis kan vissa ansökningar som görs via 
Lantmäteriverkets e-tjänst betalas på webben genom att använda tjänsten 
Suomi.fi-betalningar. Detta minskar organisationens faktureringsbehov.

Suomi.fi-tjänsterna omfattar följande tjänster som Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata har tagit fram:

• Suomi.fi-identifikation
• Suomi.fi-meddelanden
• Suomi.fi-fullmakter
• Suomi.fi-servicedatalagret
• Suomi.fi-informationsleden
• Suomi.fi-webbtjänsten

Utöver dessa har statskontoret tagit fram tjänsten Suomi.fi-betalningar och 
Lantmäteriverket tjänsten Suomi.fi-kartor.

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen har i regel skyldighet 
eller rätt att börja använda Suomi.fi-tjänsterna, medan den privata sektorn 
endast har rätt att använda vissa tjänster. I Suomi.fi-serviceadministrationen 
beskrivs närmare vilka instanser som har skyldighet eller rätt att använda 
tjänsterna. I serviceadministrationen kan man även läsa mer om de olika 
tjänsterna.

Tjänsterna får användas gratis, men organisationen ansvarar själv för 
kostnaderna för införandet och för att anpassa sina egna system så att de 
är kompatibla med Suomi.fi-tjänsterna.

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/servicemeddelanden/du-kan-betala-ansokningar-pa-webben
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/servicemeddelanden/du-kan-betala-ansokningar-pa-webben
https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluhallinnasta/lainsaadanto/tietoa-lainsaadannosta
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Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)

Vägledning till digitala tjänster med hjälp av prissättningen
Prissättningen kan användas för att styra användarna till de digitala kana-
lerna. Ett exempel på gradering av avgifter som styr till de digitala tjäns-
terna är jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets 
avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp. I den 
föreskrivs att ansökningar via Fastighetsöverlåtelsetjänsten är förmånligare 
än ansökningar som görs på andra sätt.

Arbetsgruppen Verksamhetssätt inom e-tjänster och meddelandeförmedling 
lade i sin slutrapport fram förslag på målsättningar för fysiska respektive 
juridiska personens digitala ärendehantering inom förvaltningen. I rapporten 
konstateras att bland annat lagen om grunderna för avgifter till staten 
och andra lagar redan idag gör det möjligt att gradera serviceavgifter och 
rekommenderas för organisationer som producerar avgiftsbelagda tjänster 
att undersöka hur detta kan utnyttjas för att styra användningen av tjäns-
terna till de digitala tjänsterna. Enligt rapporten kan redan en liten gradering 
vara ett tillräckligt incitament för kunderna, och dessutom uppmuntrar 
den kortare handläggningstiden i de digitala tjänsterna kunderna att gå 
över till digitala tjänster. Enligt likställighetsprincipen bör skillnaden mellan 
avgifterna vara skälig.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriets webbplats 

Lantmäteriverkets webbplats (avgifter i Fastighetsöverlåtelsetjänsten). 

Slutrapport, 18.3.2019, från arbetsgruppen för verksamhetssätt inom 
e-tjänster och meddelandeförmedling.

Määttäs utredningsrapport (Andra exempel på utnyttjande av gradering av 
avgifter, s. 206–211)

Jordabalken (540/1995)

Från skriftligt till elektroniskt
Om fastighetsinteckningar har det traditionellt lämnats ett skriftligt pantbrev, 
vilket också var det enda möjliga formatet för ett pantbrev ända fram till 
slutet av 2013, då 16 kap. 5 § i jordabalken om elektroniskt pantbrev 
trädde i kraft. 

Även om det låg i kreditinstitutens och Lantmäteriverkets gemensamma 
intresse att så många pantbrev som möjligt är elektroniska, tog det länge 
innan de elektroniska pantbreven började bli vanligare. År 2017 gjordes 
dock en ändring i jordabalken som gjorde det möjligt att masskonvertera 
gällande skriftliga pantbrev i samarbete med kreditinstituten. 

Åren 2017–2018 konverterade Lantmäteriverket 2,6 miljoner pantbrev på 

https://mmm.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80778cdd
https://www.kiinteistoasiat.fi/help_groups/asiointi_ja_hakemusmaksut?locale=fi
https://vm.fi/sahkoisen-asioinnin-ja-viestinvalityksen-toimintatavat
https://vm.fi/sahkoisen-asioinnin-ja-viestinvalityksen-toimintatavat
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160975/VM_22_18_Sahkoinen_asiointi_selvitys.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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papper till elektroniskt format baserat på kreditinstitutens anmälningar. 
Detta möjliggjorde elektronisk ärendehantering utan dröjsmål och betydligt 
effektivare överföring av innehavet av pantbrev mellan kreditinstitut vid 
ägarbyten. 

År 2021 lämnade bankerna in 117 500 begäran om flytt av elektroniska 
pantbrev i det strukturerade partnergränssnittet och 94 procent av dessa 
kunde registreras automatiskt vid Lantmäteriverket.

Lag om ett bostadsdatasystem (1328/2018)

Registrering baserat på samtycke
Registreringen av ägarskapet vid köp av en aktielägenhet i aktielägenhet-
sregistret baserar sig på säljarens samtycke. Lämnandet av samtycke är 
en väsentlig och fast del av köpe- och kreditgivningsprocessen. Av denna 
anledning har Lantmäteriverket börjat söka en lösning för lämnandet av 
samtycket elektroniskt i en utomstående serviceleverantörs tjänst. 

Lagstiftningen ger egentligen inga lösningar för lämnandet av samtycket, 
vilket för sin del har gjort det möjligt att granska servicenätverket ingående 
tillsammans med bank- och fastighetsförmedlingssektorn och deras 
IT-serviceleverantörer. Samarbetet kring detta har varit i kundernas och 
företagens bästa intresse.

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)

Kundens rätt att sköta ärenden elektroniskt
On kunden vill, har hen rätt att sköta ärenden hos myndigheter på 
elektronisk väg. Om det till exempel i speciallagstiftning föreskrivs att 
tillstånd ska sökas skriftligen hos myndigheten, uppfyller också en ansökan 
som lämnats in i elektronisk form kravet på skriftlig form med stöd av lagen 
om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

En myndighet kan inte vägra att behandla ett ärende endast på grundval 
av att ansökan har tillställts myndigheten i elektronisk form. Elektronisk 
delgivning i sin tur är möjlig med partens samtycke.
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Lag om förskottsuppbörd (1118/1996)

Förslag om beskattning
Skatteförvaltningen producerar på myndighetsinitiativ förslag om att ändra 
skattekortet till sina kunder. Förslaget bedöms baserat på uppgifterna i 
inkomstregistret och syftet är att kunden ska ändra sitt skattekort när hens 
inkomster förändras väsentligt. 

Kunden kan godkänna den föreslagna ändringen i Skatteförvaltningens 
e-tjänst. On kunden inte lämnar sitt godkännande raderas förslaget från 
tjänsten efter en viss tid. Förfarandet kräver alltså att kunden begär ändring 
utifrån förslaget.

Tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt EU-förordningen om inrättande 
av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, 
förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster (EU) 2018/1724, 
s.k. SDG-förordningen.

Att möjliggöra gränsöverskridande elektronisk ärendehantering
Tjänstedirektivet och SDG-förordningen kräver att de flesta av myndighe-
ternas tillståndsförfaranden ska kunna skötas elektroniskt även från andra 
EU-länder. Nedan listas arbets- och näringsministeriets sammanställning 
av åtgärder med hjälp av vilka myndigheterna kan säkerställa att den 
gränsöverskridande ärendehanteringen är möjlig.

1) Identifiering: Möjliggör eIDAS-identifiering.
2) Tjänsteformulär: Kräv inte nationella beteckningar i ärendehanteringen. 

Man ska inte till exempel kräva att kunden anger ett nationellt 
telefonnummer, telefonnumrets landskod, ett FO-nummer eller 
postnummer i formulärfälten. 

Praktiska tips:
•  FO-nummer: ge möjlighet att använda nummer enligt 

VIES-systemet.
• Postnummer: ge möjlighet att använda ett utländskt postnummer.
• Kommun: ge möjlighet att lägga till en kommun manuellt utanför 

listrutan. 

3) Fullmakt: Om möjligt, lita på det befullmäktigande som 
användaren lämnar.

4) Bilagor: Ge möjlighet att ta emot bilagor på elektronisk väg.
5) Betalning: Möjliggör gränsöverskridande betalningar, i praktiken oftast 

betalningar med kreditkort.
6) Språk: Tjänsten behöver inte översättas till engelska. Användarna bör 

dock åtminstone få anvisningar på engelska om förfarandet.
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Lag om beskattningsförfarande (1558/1995)

Elektronisk delgivning om beskattningen
Enligt 26 c § i lagen om beskattningsförfarande ska beskattningsbeslut och 
andra handlingar delges den skattskyldige. 

Enligt lagen kan handlingar delges genom Skatteförvaltningens elektroniska 
tjänst, om den skattskyldige har gett sitt samtycke till det. I detta fall sänds 
den skattskyldige uppgift om delgivningen på den elektroniska adress som 
hen har uppgett, medan själva handlingen som delges inte skickas, utan 
den finns endast i elektroniskt format i Skatteförvaltningens tjänst. 

Skatteförvaltningens alla kunder har tjänsten MinSkatt, där de hittar alla 
sina handlingar, även om kunden inte har tagit i bruk den elektroniska 
delgivningen. Förfarandet är flexibelt och tröskeln att använda den elek-
troniska delgivningen låg. Uppgift om delgivningen kan dessutom skickas 
till vilken elektronisk adress som helst, utan att äventyra integriteten hos 
handlingar som omfattas av skattesekretess. 

Skatteförvaltningen har skyldighet att delge ett beskattningsbeslut till 
alla skattskyldiga, men ingen skyldighet att kontrollera att handlingen har 
kommit fram. Vid delgivningen räcker det alltså med att delge handlingen. 
Den skattskyldigas rättsskydd stärks av att tidsfristen för ändringssökande 
är tre år, vilket innebär att man inte behöver reagera på delgivningen inom 
till exempel 30 dagar.

Statsrådets förordning om fordon 25.2.2021/162

Elektroniskt förfarande för ägarbyte av fordon
Tjänsten Ägarbyte av fordon används relativt mycket. Under ett år görs 
ungefär 1,3 miljoner ägarbyten.

Anmälan om ägarbytet för ett begagnat fordon åligger köparen. Innan 
tjänsten digitaliserades fick köparen anmälningsdelen av fordonets 
registreringsbevis som ett pappersdokument av säljaren. Själva anmälan 
om ägarbyte gjordes med anmälningsdelen vid ett besiktningskontor eller 
köparens försäkringsbolag, med andra ord krävde ägarbytet att kunden 
besökte ett fysiskt verksamhetsställe. Denna modell förutsatte även 
att kunden hade ett tidsenligt fysiskt dokument, registreringsbevisets 
anmälningsdel, som hen antingen kunde hämta ut som utskrift vid ett 
registreringsställe eller beställa via Trafis separata elektroniska tjänst.

År 2015 infördes i Trafis tjänst Mina ärenden det elektroniska förfarandet 
för ägarbyte av fordon, som var utmanande på så sätt att den krävde att 
både säljaren och köparen använder den elektroniska tjänsten. Själva 
förfarandet var enkelt, men eftersom det var ett nytt sätt att registrera 
ett fordon var man tvungen att lära kunderna hur registreringen görs. 
Detta gjordes bland annat med hjälp av en servicebeskrivning och 
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instruktionsvideor som fortfarande finns på Traficoms webbplats.

I den elektroniska modellen skapar fordonets ägare, alltså säljaren, 
ett certifikat för fordonet som ska säljas. När det är säkert att affären 
blir av, överlämnar säljaren certifikatet till köparen som med hjälp av 
det kan kontrollera certifikats giltighet och till exempel förekomsten av 
obetalda fordonsskatter i Mina ärenden. När köpet är klart gör köparen 
anmälan om ägarbyte med hjälp av certifikatet i Mina ärenden. 

Alternativt kan det elektroniska ägarbytet även göras så att säljaren gör en 
anmälan om överlåtelse i Mina ärenden. Köparen i sin tur ser fordonet som 
hen köpt i samma tjänst och gör sedan anmälan om ägarbyte baserat på 
anmälan om överlåtelse.

Den elektroniska registreringen av fordon har gjort det möjligt att till i 
stor utsträckning lämna bort registreringsbevisen på papper. Fordonets 
användare behöver registreringsbeviset på papper endast när fordonet 
används utomlands. Även om pappersförfarandet fortfarande finns kvar 
parallellt med det elektroniska förfarandet, görs redan över hälften av alla 
ägarbyten på elektronisk väg. Samtidigt har kostnaderna för utskrift och 
sändning av registreringsbevis på papper minskat avsevärt. Verket betalar 
dessutom för varje registrering som görs på andra ställen serviceersättning 
till besiktningskontoret eller försäkringsbolaget och övergången till det 
elektroniska förfarandet har gett verket kostnadsbesparingar även här.

För kunden är den elektroniska registreringen klart förmånligare eftersom 
serviceavgiften är lägre. Det elektroniska förfarandet minskar också kostna-
derna för att ta sig till verksamhetsstället och utsläppen från trafiken samt 
spar tid och möda när man slipper göra anmälan vid ett fysiskt serviceställe.

Certifikatet ger trygghet vid affären, eftersom köparen med hjälp av det 
kan kontrollera om det finns obetalda skatter på fordonet och även om 
fordonet är avställt. Med certifikatet ser köparen även fordonets ägare och 
kan på så sätt försäkra sig om att affären görs med den faktiska ägaren.

Varumärkeslag (544/2019)

Ansökan om registrering
I varumärkeslagen föreskrivs om bland annat ansökan om registrering. 
Enligt lagen görs ansökan om registrering av ett varumärke hos Patent- och 
registerstyrelsen via e-tjänsten, men av särskilda skäl kan det godkännas 
att ansökan lämnas in i pappersform.

I andra lagar, till exempel i den tidigare varumärkeslagen och i förvalt-
ningslagen, jämställs elektronisk ansökan med skriftlig anmälan, men den 
ges inte företräde. Att elektronisk ansökan i princip gjordes obligatoriskt 
i varumärkeslagen motiverades med att detta påskyndar och underlättar 
Patent- och registerstyrelsens handläggningsprocesser. Det är också 
enklare att kontrollera varu- och tjänsteförteckningens överensstämmelse 
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med klassificeringsreglerna enligt Niceklassificeringen som används i 
den elektroniska tjänsten och användaren kan även själv lättare granska 
detta. Jämfört med att fylla i långa varu- och tjänsteförteckningar på en 
pappersblankett är den elektroniska tjänsten snabbare och enklare även för 
användaren.

Just nu måste Patent- och registerstyrelsen konvertera innehållet i 
pappersansökningar till elektroniskt format, vilket orsakar extra arbete. 
Pappersansökningarna innehåller också fler fel och oklarheter än de elek-
troniska ansökningarna. En elektronisk ansökan är i rent praktiskt lättare 
för användaren än en pappersansökan, eftersom den vägleder användaren 
bland annat med att söka rätt typ av märke och med att skapa varu- och 
tjänsteförteckningen. En varumärkesansökan som lämnas in elektroniskt 
får direkt ett ansökningsnummer och kan även ses av tredje parter i 
varumärkesdatabasen.

Företags- och organisationsdatalag (244/2001)

Krav på elektronisk ärendehantering 
I företags- och organisationsdatalagen definieras givande och användning 
av enhetliga beteckningar som specificerar företag och organisationer. 
Lagen tillämpas också på användning och underhåll av företags- och 
organisationsdatasystemet där identifikations- och basuppgifter lagras 
och på utlämnande av uppgifter till stamregister i anslutning till systemet. 
Stamregister är handels-, förenings- och stiftelseregistren samt registret 
över religionssamfund som förs av Patent- och registerstyrelsen och 
arbetsgivarregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över mervär-
desskattskyldiga som förs av skatteförvaltningen.

I samband med lagen om ett bostadsdatasystem ändrades företags- och 
organisationsdatalagen så att ärendehanteringen på papper i princip 
slopades i och med kravet att anmäla följande handelsregisteruppgifter i 
e-tjänsten:

1) uppgift om verkliga förmånstagare till sammanslutningar, 
med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga 
fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag,

2) uppgift om utländska trusters verkliga förmånstagare och
3) uppgifter om bildande av bostadsaktiebolag 

och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Grundlagsutskottet ansåg att det fanns godtagbara grunder för kravet 
på elektronisk ärendehantering som hade att göra med datasystemets 
elektroniska karaktär och systemets ändamål.

I anslutning till totalreformen av handelsregisterlagen föreslås att skyldig-
heten till elektronisk anmälan ska utvidgas så att från och med 1.1.2026 
kommer alla näringsidkare som är registrerade i handelsregistret, med 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807e8a48
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undantag för enskilda näringsidkare, föreningar och stiftelser, att förpliktas 
att göra en elektronisk handelsregisteranmälan. Registreringsskyldiga 
instanser som inte registreras i handelsregistret ska även i fortsättningen 
kunna lämna etableringsanmälan med en anmälningsblankett. Dessutom 
kan Patent- och registerstyrelsen bevilja undantag så att handelsregisteran-
mälan i vissa situationer kan göras på pappersblankett. 

Vid bildande av ett bostadsaktiebolag och ett ömsesidigt fastighetsaktiebo-
lag kommer anmälan i pappersformat inte att vara möjligt i framtiden heller. 
Detta beror på att bostadsaktiebolagets bolagsordning ska till vissa delar 
vara i strukturellt format, eftersom den förmedlas från handelsregistret till 
bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket. I fortsättningen 
ska det vara möjligt att underteckna elektronisk anmälan om ett bostadsak-
tiebolag och ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag separat i de situationer där 
anmälaren inte kan identifieras i e-tjänsten.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om 
insolvensförfaranden

Insolvensregistret
Insolvensregistret innehåller insolvensuppgifter från konkurs- och före-
tagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret till den del som ärendet 
gäller en skuld som uppkommit i en privatpersons näringsverksamhet. 
Insolvensregistret nyttjas omfattande inom den privata sektorn bland annat 
i samband med beredning av avtal.

Uppgifter om företags ekonomiska situation har i flera år innan Insolvens-
registret togs i bruk lämnats ut till företag som tar fram kredit- och tillförlitlig-
hetsklassificeringar. Dessa har betalat skäliga kostnader för verksamheten. 
Insolvensregistret är gratis, vilket kan göra att en del av utlämnanden som 
utförs som masskörningar faller bort under de kommande åren.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster för 
främjande av digitaliseringen och den digitala säkerheten
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) främjar digitali-
seringen av samhället och e-tjänsterna i Finland. MDB ansvarar också för 

Nyttiga publikationer och länkar

https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/
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verkställande- och planeringsuppgifter inom informationsförvaltningens 
kompatibilitet, informationssäkerheten och den övergripande arkitekturen 
samt styrningen av informationsförvaltningsprojekt, som stödjer den offent-
liga förvaltningens digitaliseringsutveckling.

Tjänsten Suomidigi för samman aktörerna som utvecklar de digitala tjäns-
terna. Via webbplatsen och nätverket får experterna tillgång till information 
om och erfarenheter av digitaliseringen i hela den offentliga förvaltningen. 
Närmare information om Suomidigi-tjänsten följer.

MDB:s team för servicedesign hjälper organisationer inom den offentliga 
förvaltningen som behöver stöd med att förbättra och strategiskt förnya 
kundorienteringen i organisationen eller dess tjänster.

MDB:s Medborgarrådgivning är en rådgivningstjänst för användare av 
offentliga tjänster som stöder de övriga myndigheternas egna rådgivnings-
tjänster. Syftet med tjänsten är att öka kännedomen om den offentliga 
förvaltningens tjänster och göra det lättare att uträtta ärenden i dem.

MDB svarar för den riksomfattande utvecklingen och samordningen av det 
digitala stödet. Med hjälp av det digitala stödet försöker man stödja allas 
möjlighet att använda digitala offentliga tjänster. Huvudmålen för MDB:s 
digitala stöd är att förbättra det digitala stödets kvalitet och möjligheterna 
att hitta det, att bistå de nationella, regionala och lokala aktörerna inom det 
digitala stödet genom informationsstyrning, att utöka den kompetens som 
behövs inom det digitala stödet och att producera aktuell information om 
lägesbilden bland annat gällande behovet av digitalt stöd och digital kom-
petens. Alla finländare har rätt till digitala tjänster och digitala färdigheter. 
Läs mer om digitalt stöd här.

MDB upprätthåller också interoperabilitetsplattformen. Med hjälp av intero-
perabilitet skapas och uppdateras informationens semantiska kompatibilitet, 
det vill säga hanteringen av informationen så att dess betydelse i dataflödet 
bevaras. Användningen av enhetliga begrepp gör det lättare att planera 
och förstå tjänsterna. Att använda färdiga kodsystem och datamodeller i 
den egna systemutvecklingen är dessutom kostnadseffektivt och förbättrar 
interoperabiliteten med olika aktörers system.

MDB erbjuder den offentliga förvaltningen även verktyg som främjar 
digitaliseringen, till exempel tjänsten för hantering av projektportföljen 
(Hankesalkun hallintapalvelu) för administrering av stora ICT-projekt.

MDB:s tjänster för digital säkerhet utvecklar hanteringen av den digitala 
säkerheten inom den offentliga förvaltningen. MDB ordnar utbildningar, 
evenemang och praktiska övningar, bygger upp och upprätthåller samar-
betsnätverk samt producerar publikationer och en administrativ lägesbild 
av den digitala säkerheten. Mer information om tjänster för digital säkerhet 
finns här.

MDB:s tjänster beskrivs närmare på MDB:s webbplats.

https://dvv.fi/sv/digistod
https://dvv.fi/sv/digital-sakerhet
https://dvv.fi/sv/tjanster-som-framjar-digitaliseringen
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Digitaliseringsprogrammets expertstöd
Finansministeriet fortsatte 2022 tillsammans med Myndigheten för digi-
talisering och befolkningsdata att erbjuda kommunerna och de statliga 
ämbetsverken expertstöd som en del av programmet för främjande av 
digitalisering. Syftet med expertstödet är att förbättra kvaliteten, tillgänglig-
heten och kundorienteringen i de digitala tjänsterna som redan finns eller 
som utvecklas. Syftet är också att främja de nationella digitaliseringsmålen 
enligt regeringsprogrammet och Finlands digitala kompass.

MDB ordnade hösten 2022 en serie med kostnadsfria Expertstödets 
morgonkaffe-webbinarier. Under morgonkaffet fanns möjlighet att 
bekanta sig med utvecklingen av människoorienterade offentliga digitala 
tjänster och samtidigt ta del av erfarenheter från pågående projekt och 
lärdomar från deras utveckling. Inspelningarna från webbinarierna finns 
på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats och i 
expertstödets arbetsrum som är öppet för alla. I arbetsrummet får man 
också följa expertstödets projekt under 2022 och lära sig mer om projekten 
som genomfördes 2021.

Webbplatsen Suomidigi
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar och upprätt-
håller webbplatsen Suomidigi som bidrar till utvecklingen av ett smidigare 
Finland. Webbplatsen Suomidigi erbjuder möjlighet att dela information, 
stöd och verktyg så att de som planerar och skapar digitala tjänster och 
beslutsfattarna kan bygga smidigare tjänster med bättre kundorientering.

På webbplatsen Suomidigi har man samlat bland annat följande innehåll:

• I avsnittet Artiklar finns redaktionellt innehåll om utvecklingen och 
digitaliseringen av offentliga tjänster. Här finns såväl beskrivningar 
av implementeringar som lärdomar från olika organisationers 
utvecklingsprojekt och artiklar som belyser olika fenomen.

• Avsnittet om lagstiftning presenterar centrala lagar som de myndigheter 
som tillhandahåller digitala tjänster måste följa. I avsnittet om lagstift-
ning finns bland annat rekommendationer om tillämpning av kraven 
i 2 kap. i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), 
lagstiftningsarbetsgruppens lägesbild av lagstiftningen om digitalise-
ring från 2022 samt inspelningar och material från utbildningsserien 
som lagstiftningsarbetsgruppen ordnade som stöd för verkställandet 
av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster hösten 2022. 

• I avsnittet Anvisningar och stöd finns stödtjänster, verktyg och metoder 
som kan nyttjas i utvecklingen av digitala tjänster.

• I avsnittet Grupper och nätverk finns grupper som bedriver 
tvärsektoriellt samarbete och nätverk som är aktiva i andra kanaler.

https://dvv.fi/sv/expertstod
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=128063581
https://www.suomidigi.fi/sv
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Informationshanteringsnämndens rekommendationer
Informationshanteringsnämnden har till uppgift att främja genomförandet 
av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet 
som föreskrivs i informationshanteringslagen samt av kraven i 
informationshanteringslagen. 

Informationshanteringsnämnden tillsätter sektioner som utarbetar och 
upprätthåller rekommendationer om genomförandet av de krav som lag-
stiftningen ställer. Rekommendationerna är inte förpliktande eller bindande, 
utan en riktlinje för informationshanteringsenheter och myndigheter om att 
genomföra kraven i informationshanteringslagen baserat på god praxis.

Informationshanteringsnämndens rekommendationer kan läsas på 
finansministeriets webbplats.

Rådgivning och vägledning om tillgängligheten i digitala tjänster
På webbplatsen tillganglighetskrav.fi som upprätthålls av Region-
förvaltnings    verket i Södra Finland finns rådgivning och vägledning om 
tillgängligheten i digitala tjänster. 

Finansministeriets webbplats
På finansministeriets webbplats har man samlat information om bland 
annat pågående projekt och program vid finansministeriet och om 
arbetsgruppernas arbete.

På finansministeriets webbplats har man även samlat information om 
målen med, konsekvenserna av och tidsplanen för åtta EU-rättsakter om 
digitala marknader. Närmare information om de olika förordningarna finns 
på kommissionens och de ansvariga ministeriernas webbplatser.

Utbildningar i eOppiva
eOppiva är statsförvaltningens gemensamma lärplattform. Utbildningarna 
som produceras för lärplattformen är avsedda för anställda inom statsför-
valtningen och åtkomsten till lärplattformen kräver registrering. I eOppiva 
finns dock även öppna utbildningar. Dessa är bland annat:

• Utbildningen Päämääränä laadukkaat digipalvelut
• Utbildningen Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset
• Utbildningen Saavutettavat asiakirjat verkossa

https://vm.fi/sv/informationshanteringsnamnden
https://www.tillganglighetskrav.fi/
https://vm.fi/sv/projekt-och-lagberedning
https://vm.fi/sv/eu-s-bestammelser-om-digitalisering
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/kaikille-avoimet-koulutukset/
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Sätt att främja digitaliseringen
Institutet för hälsa och välfärd (THL) presenterar olika sätt att främja digi-
taliseringen på sin webbplats. THL fokuserar i synnerhet på att stärka den 
digitala delaktigheten för dem som har det sämst ställt, eftersom det hos 
många i denna grupp finns olika brister i den digitala delaktigheten. Dock 
inte hos alla: en person som har det sämre ställt på andra områden i livet 
kan vara i hög grad delaktig i den digitala världen.

I slutrapporten av projektet Digital delaktighet i Finland presenteras sju 
konkreta rekommendationer om hur den digitala delaktigheten kan främjas 
(s. 9–12):

1) Införande av en definition av digital delaktighet och enhetliga begrepp
2) Fortsatt utveckling och spridning av indikatorer för den 

digitala delaktigheten
3) Skapande och fortsatt utveckling av en gemensam lägesbild av 

den digitala delaktigheten
4) Beaktande av den digitala delaktigheten i en användarorienterad 

utveckling av digitala tjänster
5) Tilliten till digitala tjänster måste förbättras
6) Den digitala delaktigheten måste utvecklas i synnerhet för dem som 

har det sämst ställt
7) Fördjupning av samarbetet i utvecklingen av den digitala 

delaktigheten i digitala lösningar

De högsta laglighetsövervakarnas årsberättelser

Justitiekanslern i statsrådet

• Årsberättelserna finns tillgängliga här.
• Ett exempel på avgöranden som tagits upp i årsberättelsen för 2021 

(s. 203) är biträdande justitiekanslerns avgörande från 11.5.2021, där 
biträdande justitiekanslern fäster FPA:s uppmärksamhet vid efterlevna-
den av bestämmelserna i förvaltningslagen och agen om tillhandahål-
lande av digitala tjänster i genomförandet av FPA:s e-tjänster.

Riksdagens justitieombudsman

•  De årliga verksamhetsberättelserna finns tillgängliga här.
• I verksamhetsberättelsen för 2021 (s. 155) konstateras: 

”Förverkligandet av jämlikhet vid digitala tjänster var under berättelse-
året aktuellt inom flera ärenden. I ett avgörande om användningen av 
tjänsten Suomi.fi-fullmakter konstaterade BJO att även om man genom 
lagen om tillhandahållande av digitala tjänster strävar efter att främja 
prioriteringen av digitala tjänster i myndigheternas e-tjänster, är det inte 
förenligt med förvaltningens serviceprincip eller diskrimineringslagen 
att man vid individuella omständigheter underlåter att sträva efter att 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/digiosallisuuden-edistaminen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163789
https://oikeuskansleri.fi/sv/arsberattelser-och-statistik
https://www.oikeusasiamies.fi/sv/verksamhetsberattelser
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tillhandahålla tjänster via andra kontaktmöjligheter som följer förvalt-
ningslagen. Möjligheterna att uträtta ärenden ska så väl som möjligt 
motsvara specialgruppers behov, såsom äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning (3665/2020*).”

Diskrimineringsombudsmannens berättelser till riksdagen
I Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 behandlas 
bland annat likabehandlingens tillstånd och förekomsten av diskriminering 
i Finland. I berättelsen ges rekommendationer för att minska diskrimine-
ring och främja likabehandling samt för att bättre tillgodose människors 
rättsskydd. Ombudsmannen ger rekommendationer för att utveckla lagstift-
ningen samt för åtgärder som främjar likabehandling. I berättelsen konsta-
teras (s. 52–53) att främjande av likabehandling ska sättas i centrum vid 
digitaliseringen av tjänster. Som rekommendationer om detta ges följande:

• Alla ska ha jämlika möjligheter till elektronisk identifiering. 
Lagstiftningen ska utvecklas för att detta snarast kan förverkligas.

• Likabehandling och tillgänglighet ska sättas i centrum vid digitali-
seringen av tjänster. Digitala tjänster ska planeras och genomföras 
så att de är jämlikt tillgängliga för alla oberoende av faktorer som 
funktionsnedsättningar, boendeort eller språk. Vid digitaliseringen av 
myndighets- och nödvändighetstjänsterna, inklusive banktjänster, ska 
man försäkra sig om att tjänsterna erbjuds genom flera kanaler.

• Digitala kunskaper och digital läskunnighet ska utvecklas och tillräckligt 
digitalt stöd ska anordnas för alla, i synnerhet personer med funktions-
nedsättning och de äldre.

Heinola stads digitala färdplan som exempel 
på främjande av digitalisering
Heinola stads digitala färdplan 2022–2025 är en konkret plan som beskriver 
varför och vilka tjänster eller saker staden bör digitalisera, i vilken ordning 
och enligt vilken tidsplan.

Den digitala färdplanen finns på Heinola stad webbplats.

Juridisk litteratur
• Hiltunen, Vesa – Sariola, Meri. Digipalvelulain 

soveltamisesta yliopistoissa. Edilex Artikkelit 29.9.2020. 
[https://www.edilex.fi/artikkelit/21463]

https://syrjinta.fi/sv/publikationer
https://www.heinola.fi/ajankohtaista/heinolan-kaupungin-digitiekartta-2022-2025-hyvaksyttiin-kaupunginhallituksen-kokouksessa-25-4-2022/
https://www.edilex.fi/artikkelit/21463
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• Koulu, Riikka – Sankari, Suvi – Sormunen, Sofia. Digitalisoituva 
julkishallinto: käytettävyys kuuluu kaikille. Edilex Artikkelit 12.10.2022. 
[https://www.edilex.fi/artikkelit/28209.pdf]

• Savolainen, Hanna. Sähköinen allekirjoitus ja muotomääräys – 
tarkastelussa maakaaren säännös valtakirjasta. Lakimies 1/2022, 
s. 96–117.

• Voutilainen, Tomi. Digitaalisten palvelujen sääntely. Alma Talent 2020.
• Voutilainen, Tomi. KHO 2021:110 – Digitaalisen palvelun 

toiminnallisuudet ja sähköisen asiakirjan lähettäminen määräajassa. 
Lakimies 1/2022, s. 222–234.

Övrigt

Identifierade profiler i e-tjänster som underlag för myndigheternas 
planering av stödet i e-tjänsterna
Det digitala stödet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
gjorde hösten 2020 en kvalitativ studie om företagens och sammanslutning-
arnas digitala kompetens och behov av digitalt stöd. Detta åtföljdes av en 
fortsatt studie i samarbete med Nyföretagscentrum våren 2021. Syftet med 
denna kvantitativa förstudie var att precisera definitionen av profilsegment. 

Digitala profiler gagnar organisationer, oavsett som organisationens 
aktuella mål är strategiska eller mjukare mål i anslutning till de operativa 
verksamhetssätten. När en organisation känner till sina kunders digitala 
profiler är det lättare att rikta in stödresurser till utvalda målgrupper. Likaså 
är det lättare att hitta rätt partner och kollegialt stöd. De digitala profilerna 
ökar också organisationens självkännedom och breddar perspektiven.

De profiler inom e-tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata identifierade delas in i digitala proffs, användare med experi-
mentlusta, användare som värdesätter nytta och användare som tittar på 
avstånd. Dessa profiler kan utnyttjas vid alla myndigheter som underlag för 
planeringen av stödet för e-tjänster. 

Mer information om profilerna inom e-tjänster finns i Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdatas publikation Yritysten ja yhteisöjen 
digiosaaminen. Suosituksia digituen tarjoamisesta.

https://www.edilex.fi/artikkelit/28209.pdf
https://dvv.fi/digituen-ohjeet-ja-julkaisut
https://dvv.fi/digituen-ohjeet-ja-julkaisut
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DigiOne – En nationell digital serviceplattform och ett ekosystem 
för utbildning
I projektet DigiOne utvecklas i samarbete mellan sju kommuner (Esbo, 
Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Vanda) samt Kuntien Tiera en 
serviceplattform dit man samlar all information, alla system och alla tjänster 
som eleven, vårdnadshavaren, läraren, rektorn och förvaltningen använder. 
Projektet finansieras förutom av kommunerna och Kuntien Tiera även av 
Business Finland. 

Samarbetet mellan kommunerna och utvecklingen av serviceplattformen 
accelererades av behovet av att skapa en fungerande helhet där de olika 
tjänsterna inte är utspridda, utan samverkar smidigt. Då fungerar även infor-
mationsöverföringen mellan olika tjänster bättre än idag, informationen är lätt-
are tillgänglig och lättare att utnyttja och användarna kan försäkra sig om att 
den är tidsenlig och pålitlig. Målet är att automatisera processerna och ären-
dehanteringen, minska mängden manuellt arbete och frigöra arbets tagarens 
tid från anteckningar och informationssökning från olika system till arbete som 
håller högre kvalitet, känns mer motiverande och är mer produktivt.

Serviceplattformen omfattar tjänsterna inom förvaltningen, årsplaneringen, 
planeringen av undervisningen, läsordningen, ärendehanteringen och 
kommunikationen. Servicehelheten utvecklas under projektperioden för den 
grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Villiga utbildnings-
anordnare, serviceleverantörer och andra aktörer inom utbildningsområdet 
stegvis ansluta sig till serviceplattformen och ekosystemet som bildas runt 
den när projektet har avslutats, från år 2024. 

Målet är att ge stöd till undervisning enligt läroplanen för den grundläggande 
utbildningen, att förenhetliga bedömningen, stärka individuella lärstigar 
och att göra skolornas och läroanstalternas vardag smidigare med hjälp av 
användarvänliga och lättanvända tjänster. Man vill skapa goda och likvärdiga 
förutsättningar för lärandet och välbefinnandet för barn och unga i hela landet. 
Utvecklingsarbetets styrka är det nära kommunsamarbetet. Hundratals 
experter med olika roller har deltagit i kravspecifikationen av tjänsterna, i 
att gå igenom och förenhetliga processerna och verksamhetssätten samt 
i att tolka normer för och lagstiftning om undervisning. Ett nära samarbete 
har bedrivits även inom bland annat informationssäkerhet, integritetsskydd, 
övergripande arkitektur, integrationer, datamodellering och utbildningsväsen-
dets koder. Kommunerna har fått betydande synergifördelar i upphandlingar 
och i utarbetandet av spelreglerna för ekosystemet och användarvillkoren för 
dataskyddet. Det nära samarbetet mellan kommunerna och delaktiggörandet 
av användarna har varit tidskrävande, men fördelarna har konkretiserats 
redan under projektet. 

Ekosystemets mål är att utvidgas så att plattformen lockar både andra ut -
bildningsanordnare och serviceproducenter samt accelererar uppkomsten 
av nya innovativa tjänster. För ekosystemet skapas ett styrsystem med vilket 
man garanterar en långsiktig utveckling av plattformen och ekosystemet. 
Förhoppningen är att den välplanerade serviceplattformen, de gemensamt 
framtagna spelreglerna och ekosystemet som samlar samman olika aktörer 
ska främja interoperabiliteten och smidigheten i olika tjänster i undervisningen.

https://www.digione.fi/digione-sve/
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Regionalt och kommunalt samarbetsforum för informationsförvaltning 
inom social- och hälsovården (AKUSTI)
AKUSTI är ett nätverk som stödjer förändringar i informationsförvaltningen 
inom social- och hälsovården. Utgångspunkten 2013–2014 var behovet 
att få de offentliga aktörerna inom social- och hälsovården att utöka sam-
arbetet i utvecklingen av informationssystemen och stödja spridningen av 
befintliga lösningar.

AKUSTI startades ursprungligen i ett omfattande samarbete med ett 
avtal mellan Kommunförbundet, kommuner, sjukvårdsdistrikt och SHM. 
Samarbetet har under åren utvecklats så att avtalsnätverket innefattar en 
större grupp offentliga aktörer inom social- och hälsovårdens informations-
förvaltning än i början och finansieringen kommer från Kommunförbundet 
och sjukvårdsdistrikten.

AKUSTI arbetar enligt en gemensamt överenskommen verksamhetsmodell 
och verksamhetsplan som uppdateras varje finansieringsperiod. Nätverket 
har ett sekretariat bestående av ungefär tre personer som arbetar heltid 
och som genomför verksamheten enligt ledningsgruppens beslut. Till detta 
hör bland annat olika slags aktuella utredningar, lägesbilder, tillställningar 
och seminarier samt nätverksmöten. Teman för utredningar och lägesbilder 
har varierat efter behoven från bland annat material om digital utveckling till 
konsolidering av kund- och patientdatasystem och till nyttjande av moln-
tjänster inom social- och hälsovården.

AKUSTIs gemensamt fastställda vision är ”en fungerande social- och hälso-
vård genom att främja ICT-samarbetet”. AKUSTI-forumets uppgift är också 
att sammanställa sjukvårdsdistriktens, samkommunernas och kommuner-
nas synpunkter och att lyfta dem fram i det nationella arbetet för utveckling 
av social- och hälsovården. Längs vägen har det varit viktigt att skapa tillit 
mellan aktörerna, att känna aktörsfältet och att hålla sig uppdaterad, helst 
proaktivt. Tillräckliga resurser för att underlätta samarbetet och genomföra 
de olika funktionerna i nätverket har varit nyckeln i det gemensamma 
arbetet.

Suomi.fi-kvalitetsverktygen som stöd för utvecklingen av e-tjänster
Med hjälp av Suomi.fi-kvalitetsverktygen kan organisationen utvärdera 
och följa upp kvaliteten hos och användningen av sina e-tjänster. Suomi.
fi-kvalitetsverktygen hjälper utvecklingsteam för e-tjänster att identifiera 
svagheterna och styrkorna i sina digitala tjänster och utveckla tjänsternas 
smidighet. Kvalitetsverktygen är en jämförbar lösning som alla aktörer kan 
använda. De erbjuder ett sätt att jämföra den egna tjänsten med andras 
tjänster och bidrar till bättre kunskapsledning.

Självvärderingsverktyget innehåller nationella kriterier som organisationen 
kan använda i utvärderingen av sina digitala tjänster. Med kundre-
sponsverktyget kan organisationen be om kundens respons på e-tjänsten 

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tiedonhallinta/akusti
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direkt efter användning av tjänsten. Verktyget för nyttjandegrad ger infor-
mation om hur resultatrik organisationens verksamhet är och möjlighet att 
mäta och förbättra tjänsterna.

Användningen av Suomi.fi-kvalitetsverktygen är kostnadsfri för organisatio-
nerna. Ibruktagandet kräver användningstillstånd till Suomi.fi-servicedata-
lagret (SDL), eftersom Suomi.fi-kvalitetsverktygen ansluts till tjänster eller 
ärendehanteringskanaler som beskrivits i Servicedatalagret. Organisationer 
som redan har användningstillstånd till Suomi.fi-servicedatalagret behöver 
inget separat användningstillstånd för att använda Suomi.fi-kvalitetsverk-
tygen. Användningen av verktygen är frivillig och kostnadsfri, men varje 
organisation står för de eventuella kostnaderna för ibruktagandet.

Mer information om Suomi.fi-kvalitetsverktygen finns på 
Myndig heten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats och i 
Suomi.fi-serviceadministrationen.

https://dvv.fi/sv/kvalitetsverktyg
https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/laatutyokalut/esittely
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Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Avvikelse från tillgänglighetskraven
Avvikelse från tillgänglighetskraven kan i värsta fall helt förhindra använd-
ning av en tjänst. De lagstadgade tillgänglighetskraven är minimikriterierna 
som måste uppfyllas. Därmed kan man inte låta bli att uppfylla vissa 
tillgänglighetskrav genom att åberopa prioritering eller påstå att de inte 
skulle vara viktiga för tjänstens användare. Man kan inte heller avvika från 
tillgänglighetskraven genom att åberopa en kommande förnyelse. 

Bedömningen av att det finns en oproportionerligt stor börda för att avvika 
från tillgänglighetskraven görs ofta väldigt begränsat genom att till exempel 
åberopa ekonomisk börda. Vid bedömningen av en oproportionerligt stor 
börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsned-
sättning har av att använda den digitala tjänsten samt tjänsteleverantörens 
storlek och ekonomiska ställning och verksamhetens art och omfattning. En 
oproportionerligt stor börda kan endast åberopas temporärt. Den kan inte 
åberopas när en ny tjänst skaffas och inte heller för hela digitala tjänsten, 
utan endast för de delar av tjänsten vars genomförande på ett sätt som 
säkerställer tillgänglighet skulle innebära svårigheter.

Vad gäller tillgänglighet för videor har det uppstått en dålig praxis där videor 
som saknar textning tas bort efter 14 dygn. En inspelning av en direktsänd-
ning som publiceras i en digital tjänst ska uppfylla tillgänglighetskraven 
inom 14 dygn efter publiceringen. Syftet med tidsfristen är att ge service-
leverantören möjlighet att göra inspelningen av en direktsändning tillgäng-
lig. Om denna tid inte är tillräckligt lång kan serviceleverantören temporärt 
åberopa en oproportionerligt stor börda. Syftet är inte att till exempel skapa 
regler enligt vilka en video som saknar textning ska få hållas tillgänglig i 
14 dygn och behöva avlägsnas efter detta. Att inspelningen endast hålls 
tillgänglig i 14 dygn för att kringgå tillgänglighetskraven är inte i linje med 
lagens mening.

Lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter som ligger hos riksdagen, 
lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation, lagen om offentlig upphandling och koncession, 
den tidigare försörjningslagen, språklagen och diskrimineringslagen 
bildar en helhet som bidrar till likabehandling ur olika perspektiv. Även 
hos myndigheterna är kunskaperna om deras betydelse för tillgänglig-
hetsfrågor bristfälliga. Att förtydliga lagarnas ömsesidiga förhållande till 
varandra skulle kunna bidra till att myndigheter och andra ekonomiska 
aktörer internaliserar kraven och principerna för tillgänglighet.

Att ta bort möjligheten till elektronisk ärendehantering
Tidigare fanns ett förfarande där kunden kunde beställa en extra regist-
reringsskylt till sitt fordon med en elektronisk blankett vid Transport- och 
kommunikationsverket Traficom. Trots den elektroniska blanketten 
behandlades ärendet manuellt och den komplexa processen med flera 
handläggningsfaser orsakade dröjsmål för kunden. 
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Kunden kunde inte heller använda en egentillverkad temporär registrerings-
skylt innan den extra skylten hade beställts vid Traficom och uppgift om detta 
hade lagts till i fordonets uppgifter. Enligt lag får man nämligen inte använda 
en extra skylt på fordonet utan en anteckning om extra registreringsskylt i 
fordonets registreringsuppgifter. 

Den långa processen och förbudet mot att använda en egen extra skylt 
gjorde att många kunder befann sig i en situation där det egentliga, ofta 
ganska akuta behovet av en extra skylt hade upphört innan ärendet hade 
hunnit hanteras. En typisk sådan situation är till exempel familjens årliga 
semesterresa där man transporterar cyklar på en transportställning bak på 
bilen som täcker registreringsskylten.

Extra skyltar är en mycket säsongsbetonad produkt, vars behov kan till och 
med tiofaldigas på våren före semestersäsongen.  Traficom har försökt 
att genom årligt återkommande information styra kunderna att beställa 
sin extra skylt i god tid före det akuta behovet, för att på så sätt jämna ut 
efterfrågan under året. Informationen gav dock inte det önskade resultatet, 
eftersom antalet beställningar av extra skyltar samtidigt ökade för varje år. 

I praktiken har Traficom varit tvungen att acceptera en kompromiss där man 
har ändrat processen för att tillställa kunden den extra skylten snabbare, 
men med en mindre smidig ansökan jämfört med den elektroniska blanket-
ten. Sommaren 2021 fattades beslut om en lösning som betjänar kunden 
snabbare och där ärenden om extra skylt hanteras vid besiktningsställen 
som sköter registreringsärenden. Tack vare detta har kunden möjlighet att 
få den extra skylten som behövs betydligt snabbare. 

I det nya systemet kan kunden använda en egentillverkad extra skylt 
innan den egentliga extra skylten är färdig, omedelbart efter besöket till 
besiktningsstället. Den färdiga skylten ska hämtas på det besiktningsställe 
som beställt skylten på samma sätt som när man beställer en ny skylt för 
att ersätta en borttappad eller förstörd skylt. Därmed är processen likadan 
för alla enskilda skyltbeställningar och kunden får i vilket fall sin extra skylt 
betydligt snabbare än tidigare.

För närvarande sköts processen via avtalspartner, det vill säga besiktnings-
ställen som sköter registreringsärenden. I framtiden vill Traficom utveckla 
sina processer så att skyltarna kan levereras hem till kunden, vilket ger 
kunden en snabb och smidig process. Utvecklingen är dock ett långsiktigt 
arbete och Traficom anser att av de befintliga alternativen betjänar det 
nuvarande kundens bäst. Traficom avser dock utveckla även registrerings-
skyltärenden i fortsättningen för att möjliggöra elektronisk ärendehantering.

Utmaningar med att sköta ärenden via e-post 
Regionförvaltningsverket använder en e-tjänst för miljötillstånd där man kan 
anhängiggöra ansökan för vilket som helst projekt som kräver miljötillstånd 
eller vattenhushållningstillstånd. Tjänsten infördes 2017 med begränsade 
funktioner, varefter funktionerna har kompletterats så att hela processen för 
den sökande gjordes elektronisk 2020. I tjänsten kan den sökande utöver att 
upprätta och skicka ansökan också hålla kontakt med myndigheten, svara 
på begäran om komplettering, utredning och svaromål samt ta emot beslut.
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Lagen föreskriver att ansökan om miljötillstånd ska lämnas till myndigheten 
på elektronisk väg. En fysisk person som är verksamhetsutövare kan 
lämna in tillståndsansökan och dess bilagor också på papper. Vattenlagen, 
som styr ansökan om vattenhushållningstillstånd, föreskriver att om den 
projektansvarige inte är en fysisk person, ska anmälan göras elektroniskt. 
I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 
av miljöskyddslagen och vattenlagen konstateras att både användning av 
e-tjänster och e-post betraktas som elektronisk ärendehantering. Enligt 
samma proposition är målet att främja genomförandet av statsminister 
Sipiläs regerings mål om digitalisering och smidigare reglering genom 
att möjliggöra elektronisk behandling av ärenden enligt miljöskyddslagen 
och vattenlagen och genom att införa bestämmelser om att e-tjänster ska 
prioriteras. 

Utmaningen i utvecklingen av digitala tjänster är att om även e-post räknas 
som elektronisk ärendehantering, måste man i myndighetens elektroniska 
system för tillståndshantering bygga olika förfaranden för ansökningsä-
renden som kommer in via e-tjänsten respektive e-post. Alternativt måste 
ärenden som inleds via e-post, som för närvarande utgör majoriteten av 
tillståndsansökningarna, behandlas utanför det elektroniska systemet för 
tillståndshanteringen. År 2021 inleddes ungefär 14 procent av miljötill-
ståndsansökningarna och ungefär 35 procent av vattenhushållningsansök-
ningarna via e-tjänsten. 

Även om man har försökt att öka e-tjänstens synlighet har dess använd-
ningsgrad hållit sig relativt låg. Man har försökt analysera rotorsakerna 
till den låga användningsgraden. En av orsakerna som identifierats är att 
även om lagstiftningen kräver att en tillståndssökande som inte är en fysisk 
person hanterar ärenden elektroniskt, använder dessa tillståndssökande 
hellre en metod som är mer bekant för dem, e-posten, vilket är en tillåten 
form av elektronisk ärendehantering enligt de speciallagar som styr ansö-
kan om miljö- och vattentillstånd.

Det effektivaste med tanke på främjandet av digitaliseringen vore att de 
flesta ansökningarna skulle inledas via e-tjänsten. Med beaktande av defini-
tionen av digitala tjänster i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 
kan e-post inte anses vara elektronisk ärendehantering som främjar digi-
taliseringen. Om man enligt regeringspropositionen inte tolkar e-post, utan 
enbart användningen av e-tjänster som elektronisk ärendehantering, skulle 
ungefär minst 90 procent av ansökningarna om miljötillstånd och minst 83 
procent av ansökningarna om vattentillstånd komma via e-tjänsten.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndigheterna 
att ge alla en möjlighet att med hjälp av digitala tjänster eller andra elektro-
niska dataöverföringsmetoder sända elektroniska meddelanden och hand-
lingar som hänför sig till deras behov att uträtta ärenden. Myndigheterna 
ska dessutom ge alla en möjlighet att i sina ärenden för mottagande av 
elektroniska meddelanden och handlingar från en myndighet använda 
en meddelandeförmedlingstjänst som avses i lagen om förvaltningens 
gemensamma stödtjänster för e-tjänster eller någon annan tillräckligt 
informationssäker elektronisk dataöverföringsmetod, om myndigheten kan 
sända meddelandet eller handlingen i elektronisk form.
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eIDAS-förordningen (EU) 910/2014

Elektroniska intyg 
Övergången till elektroniska handlingar och intyg samt den elektroniska 
underskriften inom EU är avsedd att underlätta och förenhetliga doku-
menthanteringen. I vissa fall är utmaningen att olika slags intyg och andra 
handlingar inte kan ändras till elektroniska enbart genom nationell reglering 
eller andra åtgärder. 

Inom EU måste en handling som undertecknats eller stämplats elektroniskt 
enligt eIDAS-förordningen godkännas. I fråga om vissa krav kan det 
vara oklart om kravet på pappersintyg endast har att göra med att det är 
enkelt att ordna kontrollen, eller om det de facto är fråga om ett förhinder 
som beror på lagstiftningen. Det kan dessutom råda oklarhet mellan den 
nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen kring huruvida en viss 
handling som krävs enligt EU-lagstiftning kan vara i elektroniskt format och 
elektroniskt undertecknad eller stämplad. Därför blir man tvungen att tolka 
lagstiftningen från fall till fall beroende på vilken typ av handling det är fråga 
om och för vilket ändamål den används. Nedan följer exempel.

Tredjelandsexport
I samband med så kallad tredjelandsexport krävs för växthälsa och livs-
medelsexport ett numrerat fysiskt dokument som undertecknats av kontroll-
myndigheten i ursprungslandet. Myndigheten ska vara på plats vissa dagar 
i veckan för att underteckna exportintyg.

EU-förordningen om djurtransporter
I Finland har man godkänt digitala beslut om fordonsgodkännanden och 
förarnas behörighetsintyg. EU-förordningen om djurtransporter kräver dock 
ett stämplat intyg, utöver vilket vissa länder dessutom kräver att förarna 
har med sig ett intyg med originalstämpel. Av detta har man varit tvungen 
att göra den tolkningen att ett godkännande som getts i Finland måste vid 
behov kunna skrivas ut och stämplas av en myndighet.

Hästpasset
EU-lagstiftningen kräver att identitetshandlingen av hästdjur, hästpasset, 
beviljas som ett fysiskt dokument med standardformat som inte kan 
ersättas med ett elektroniskt dokument. Medlemsstaterna kan emellertid 
tillåta användning av smartkort eller digitala applikationer för identifiering av 
hästar vid förflyttning av dem.
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Jordabalken (540/1995)

E-tjänster och användningen av dem 
De detaljerade bestämmelserna i 9 a kap. i jordabalken förhindrade 
ett optimalt genomförande av tjänsten. Den webbläsarbaserade 
Fastighetsöverlåtelsetjänsten blev inte en naturlig del av bankernas och 
fastighetsförmedlarnas egna serviceprocesser, varför tjänstens nyttjan-
degrad förblev mycket låg. Man försöker lösa problemet med hjälp av 
partnergränssnitt, vars implementeringar har inletts.

Krav på originaldokument
MEnligt jordabalken ska den som söker lagfart lägga fram handlingen som 
ligger till grund för förvärvet i original, när det inte är fråga om ett förvärv 
som bestyrkts av ett köpvittne. På motsvarande sätt föreskrivs i jordabalken 
om särskilda rättigheter att sökanden ska förete det avtal eller den handling 
av annat slag som gäller upplåtelsen eller överföringen i original.

Även om man alltså kan ansöka om inskrivning av lagfart eller särskild 
rättighet elektroniskt, bryts den elektroniska ärendehanteringen i och med 
att sökanden måste förete handlingen i original till inskrivningsmyndigheten 
antingen genom att skicka in handlingen per post eller förete den för 
påseende vid ett kundtjänstställe. Mycket ofta är man tvungen att begära 
originalhandlingen av den sökande som komplettering, vilket saktar ned 
kundens serviceprocess och ökar den administrativa bördan i servicepro-
cessen betydligt.

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda förslaget till 
revidering av jordabalken.

https://oikeusministerio.fi/-/tyoryhma-arvioimaan-maakaaren-muutostarpeita?languageId=sv_SE
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