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GRUNDDATALAGREN – NATIONALKAPITALET 
I VÅR INFORMATIONSFÖRSÖRJNING

En god administration skapar förutsättningar för 
att vårt land ska kunna vara internationellt fram-
gångsrikt. En pålitlig informationsförsörjning med 
tidsenliga data innehar en nyckelroll när vi steg-
vis går mot ett allt mer digitaliserat samhälle.  
Grunden i vår informationsförsörjning är grundda-
talagren, det vill säga grundregistren, som upprätt-
hålls av Befolkningsregistercentralen och magistra-
terna, Lantmäteriverket, Patent- och registersty-
relsen, Skatteförvaltningen samt Statistikcentralen. 
Med hjälp av dessa register är våra möjligheter att 
utveckla kostnadseffektiva, högklassiga och trygga 
processer bättre än många av våra konkurrenters.

Grunddatalagren är ett oersättligt kapital för infor-
mationsförsörjningen i vårt samhälle och det är 
därför viktigt att bevara och öka dem. I denna 
publikation gör vi med hjälp av tio framgångs- 
berättelser en sammanfattning av Finlands grund-
datalager samt de tjänster de används till.

Från grundregister till 
grunddatalager
Grundregistren innehåller upplysningar om sam-
hällets grundenheters egenskaper och samband. 
Enheterna i grundregistren har getts särskiljande 
beteckningar. Delegationen för informationsför-
valtning inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) 
har som samhällets grundenheter angett: 1) en 
människa, alltså en (naturlig) person, 2) ett företag, 
en organisation eller en stiftelse, 3) en byggnad och 
4) en fastighet.

Registret beskriver grundenhetens tillstånd och 
eventuellt också händelser som förändrat situ-
ationen, alltså grundenhetens historia. I grund- 
registren finns också platsdata, för alla grunden-
heter kan hänföras till byggnader eller fastig-
heter. Byggnadernas läge beskrivs ungefärligt med  
koordinaterna för byggnadens mittpunkt. Fastig-
heternas läge beskrivs med fastighetsgränsernas 
koordinater i fastighetsdatasystemet som täcker 
hela landet.
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Enligt den allmänt använda definitionen är grund-
registren i Finland befolkningsdatasystemet (BDS), 
fastighetsdatasystemet (FDS) samt företags- och 
organisationsdatasystemen.

Befolkningsdatasystemet innehåller grunduppgifter 
om Finlands medborgare och utlänningar som bor 
permanent i Finland. I systemet finns också infor-
mation om fastigheter, byggnader, byggnadspro-
jekt och lägenheter. Informationen upprätthålls av 
Befolkningsregistercentralen och magistraterna.

Fastighetsdatasystemet innehåller uppgifter om 
fastigheter och obrutna områden. Fastighetsdelen 
anger bland annat fastigheternas areal samt servi-
tut och rättigheter. Fastighetsregistren upprätthålls 
av Lantmäteriverket och kommunerna.

Fastighetsdatasystemets inskrivningsdel innehål-
ler fastigheternas ägaruppgifter samt uppgifter om 
inteckningar och begränsningar i användningsrättig-
heterna. Dessa uppgifter i lagfarts- och intecknings-
registret upprätthålls av lantmäteribyråerna.

Företags- och organisationsdatasystemen inne-
håller företagens och organisationernas centrala 
uppgifter. Systemhelheten består av handelsregist-
ret, stiftelseregistret och föreningsregistret, som 
alla upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, 
företags- och organisationsdatasystemet som upp-
rätthålls av skatteförvaltningen och Patent- och 
registerstyrelsen tillsammans samt företags- och 
arbetsställeregistret som upprätthålls av Statistik-
centralen.

Grundregistrens typiska drag

Typiskt för grundregistren är att de baserar sig på 
särskilda regler och att grunduppgifterna är hel-
täckande och pålitliga och bildar en sammanhäng-
ande helhet. Uppgifterna bör ha flera olika använd-
ningsändamål och dataskyddet bör vara omfat-
tande. Ett gemensamt drag för grundregistren är 
att de täcker alla samhällsadministrationens grund-
objekt.
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Befolkningsdatasystemet 
innehåller grunduppgifter  
om Finlands medborgare  
och utlänningar som bor  
permanent i Finland
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Att uppgifterna är heltäckande och pålitliga hör till 
grundregistrens kvalitetsegenskaper. Heltäckande 
betyder att varje enhet som omfattas av registre-
ringen antecknas i registret och grundenheten har 
en officiell beteckning. Pålitligheten baserar sig på 
att det i allmänhet är en myndighet som har ansvar 
för grundregistret. Systemet får vanligen sin infor-
mation från föremålen för registreringen, deras 
representanter eller behöriga myndigheter. Ett 
korrigeringsförfarande är stadgat för uppgifterna.

Enligt principen om mångsidig användbarhet insam-
las uppgifterna i grundregistren bara en gång, varef-
ter de finns tillgängliga för andra som behöver upp-
gifterna. Grunddata insamlas inte för bara en myn-
dighet. Dataskyddet innebär att insamlandet och 
utgivandet av grunddata är noggrant reglerat.

Lagstiftning

De nu gällande lagarna innehåller ingen allmän juri-
disk beskrivning av begreppet grundregister. Grund- 
registrens juridiska ställning bestäms i special-
lagstiftningen. Grundregistren omfattas också av 
den allmänna lagstiftningen gällande registerföring. 

Dessutom har grundrättighetsbestämmelser i Fin-
lands grundlag samt vissa EU-direktiv betydelse för 
användningen av grundregistrens data.

Omfattning

Grundregistren ska vara heltäckande både med 
tanke på område och på innehåll. Områdesmäs- 
sigt betyder det att registren är landsomfattande, 
även om ansvaret för registerföringen skulle vara 
regionalt arrangerat. Att registren är innehållsmäs- 
sigt heltäckande innebär att deras datainnehåll be-
skriver de viktigaste dragen i registreringsobjekten 
samt deras egenskaper och kontakter så utförligt 
som möjligt. Detta möjliggör att man med hjälp av 
uppgifterna i registren kan känna igen och identi-
fiera samhällets grundenheter.

Beteckningssystemet

I grundregistren identifieras samhällets grunden-
heter med hjälp av en officiell beteckning. Sådana 
beteckningar är person-, fastighets-, byggnads- och 
lägenhetsbeteckningen samt företagsnumret.



Användningen av ett enhetligt beteckningssys-
tem är den mest centrala faktorn när det gäller 
det finländska grundregistersystemets funktiona-
litet. Beteckningssystemet möjliggör integritet i 
datalagren och gemensam användning med andra 
informationssystem och register i samhället. Där-
för kan grundregistrets logiska informationssystem 
bestå av till exempel delregister eller olika databa-
ser. Dessutom gör de enhetliga beteckningarna att 
man funktionellt, tekniskt, kostnadseffektivt och 
tryggt kan överföra information mellan de olika 
grundregistren.

Integritet

För såväl grundregistren som andra register är 
integriteten naturligtvis viktig. Med integritet 
menas att informationen är pålitlig och uppdaterad 
och inte kan ändras okontrollerat eller har ändrats 
på grund av programfel, naturfenomen eller mänsk-
lig verksamhet.

Kvalitet

Varje organisation som sköter grunddatalager sva-
rar själv för informationens kvalitet och pålitlighet. 
Användningen av uppgifterna är i dag väldigt omfat-

tande. Eftersom många för individen betydelsefulla 
administrativa beslut och domstolsbeslut baserar 
sig på uppgifterna i grunddatalagren är det själv-
klart att kvaliteten på informationen måste vara 
hög.

Att lagren används så regelbundet och omfattande 
garanterar i sig självt en god tillförlitlighet. Även 
rätten att kontrollera uppgifterna, som både med-
borgare och företag har, är ett utmärkt sätt att för-
säkra sig om uppgifternas felfrihet.

Varje organisation som sköter  
grunddatalager svarar själv för  
informationens kvalitet och pålitlighet.
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Det här räcker ändå inte. Alla organisationer som 
sköter grunddatalager har på olika sätt sörjt för 
kvaliteten i sina uppgifter. Insamlingsprocesser, för-
flyttning av data från födelsekällan till grunddata-
lagret i elektronisk form, tekniska kontroller, väl-
planerade åtgärder för att förbättra kvaliteten och 
kundens rätt att överklaga och kräva rättelse i fel-
aktiga uppgifter samt eventuella krav på skadestånd 
om felen orsakar skada garanterar den höga kva-
liteten på informationen. Organisationerna som 
ansvarar för uppgifterna samarbetar också för att 
dela med sig av sina erfarenheter gällande kvalitets-
arbetet.

Dataskydd

Personuppgiftslagen baserar sig på ett direktiv 
givet 1995 (95/46/EG) om skydd för enskilda per-
soner med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter  
(personuppgiftsdirektivet). I personuppgiftslagen  

har stadgats bland annat om allmänna förutsättningar 
för att handskas med personuppgifter, register- 
ansvariga, den registeransvariges plikter samt 
den registrerades rättigheter. Bestämmelser om 
behandlingen av personuppgifter i grundregister 
finns också i flera speciallagar.

Grundregistren är en viktig del av samhällets infor- 
mationsförsörjning. I grundregistren behanlas  
personuppgifter, fastighetsuppgifter, uppgifter om 
fordon och uppgifter om organisationer. I alla 
grundregister behandlas uppgifter om naturliga  
personer. Varje grundregisterförare bör i sin verk-
samhet ta hänsyn till lagstiftningen och principerna 
gällande integritetsskydd. Att skydda den regist-
rerades integritet är väsentligt i både administra-
tion och serviceverksamhet. Att dataskyddet beak-
tas ökar tilliten mellan registerföraren och den 
registrerade och främjar också målen för själva  
verksamheten.

Att skydda den registrerades integritet är väsentligt  
i både administration och serviceverksamhet. >>
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Ett organiserat samarbete gällande dataskydd  
startade år 1999 mellan de centrala grundregis-
termyndigheterna. Även samarbetet mellan data-
ombudsmannens byrå och grundregistermyndig-
heterna är regelbundet och konstruktivt. Grund-
registermyndigheterna har skaffat sig mångsidig 
erfarenhet av dataskydd och de centrala grund-
registerförarna är på många sätt föregångare i 
dataskydd. Grundregisteruppgifternas felfrihet, 
aktualitet och skydd står på hög nivå. Dataombuds-
mannen får sällan klagomål gällande grundregistren, 
vilket skvallrar om de registrerades tillit till regist-
ren.

Upprätthållandet av ett högklassigt dataskydd för-
utsätter emellertid kontinuerliga satsningar på 
metoder som stöder integritetsskyddet. Särskilda 
utmaningar i det här arbetet utgörs bl.a. av de stän-
diga förändringarna i verksamhetsomgivningen 
samt den allt mer omfattande användningen av 
grundregisteruppgifterna.

Tillgänglighet och samanvändning

Det kontinuerliga och tidsenliga upprätthållandet 
av grunddatalagren har tryggats genom lagstift-
ning. Grunddatalagrens registerförare och befogen-

heterna som berör upprätthållandet av informa-
tionen specificeras i lagar och statsrådets förord-
ningar. Dessutom har man reglerat registerförarnas 
rätt att få uppgifter från andra myndigheter och 
från medborgare, företag och organisationer samt 
andra sektorer som definierats genom lagstiftning.

Myndigheterna som administrerar register inom 
grunddatalagren svarar för produktionen av infor-
mationstjänsterna rörande sina register, om inte 
annat stadgats. Informationstjänster kan också pro-
duceras med hjälp av samarbetspartners. Också 
i dessa fall har myndigheten som upprätthåller 
grunddatalagren ansvaret för informationstjäns-
terna och deras lagenlighet.

Myndigheterna som upprätthåller grunddatalagren 
svarar på kraven gällande tillgänglighet och saman-
vändning också genom att utveckla datasystemens 
tekniska interoperabilitet. Målet är att erbjuda 
tjänster med hjälp av allmänt använda gränssnitt, 
vilket gör tjänsterna lättillgängliga inom hela sam-
hället. Man strävar till att förbättra gränssnittens 
samstämmighet genom samarbete mellan de myn-
digheter som upprätthåller grunddatalagren och 
finansministeriet, som svarar för statens koncern-
styrning.
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Användarvänlighet och mångsidighet

Kravet på användarvänlighet är centralt i allt regis-
terförande. När det gäller grundregistren talar man 
ofta också om mångsidighet i användningen. Med 
tanke på användarvänligheten kan man betrakta 
antingen registrets data och tjänsterna det erbju-
der eller informationssystemets tekniska funk-
tionssäkerhet. I det förstnämnda fallet framhålls 
funktionella saker, såsom tillvägagångssättet då 
information ges ut samt sakinnehållet i prestatio-
nerna och tjänsterna. Talar man om den tekniska 
funktionssäkerheten poängteras till exempel tjäns-
ternas svarstider samt datasystemens fungerande 
under exceptionella förhållanden.

Grundregistren är via olika gränssnitt kopplade till 
otaliga operativa datasystem inom både den offent-
liga och den privata sektorn, och de används i real-
tid som stöd för många olika aktiviteter. Därför är 
det naturligt att de som använder registren stäl-
ler höga krav på användarvänligheten, både när det 
gäller tjänsterna och deras innehåll och datasyste-
mens tekniska funktionssäkerhet. Dessa krav bör 
så enhetligt som möjligt gälla alla grundregister.

Utvecklingsbehov

Den offentliga förvaltningen har som mål att bli 
av med överlappande datalager och att försäkra 
sig om att en uppgift registreras bara på ett ställe. 
Det här betyder att de överlappningar som finns 
i grunddatalagren måste avlägsnas och särskilt 
att de datasystem som utnyttjar grunddatalagren 
sluts tätare till de direktanvända gränssnitten som 
används i grunddatalagren.

Vid beredandet av lagstiftningen gällande grund-
datalagren behövs god systematik och ett ännu 
intensivare samarbete än förut. Förutom att data-
lagrens gränssnitt samordnas har också tanken 
framförts att man behöver förenhetliga special- 
lagstiftningen gällande grunddatalagren. Målet är 
bland annat att förenhetliga användningsvillkoren 
och informationstillståndsförfarandena samt att 
skapa möjligheter för centralisering, enligt prin-
cipen om att kunna få alla tjänster över en disk, 
genom ett funktionellt och tekniskt enhetligt 
gränssnitt.
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Dataskydd

Med dataskydd menas ett ändamålsenligt skydd av 
information och tjänster samt program, databaser, 
maskiner och datakommunikation i både normala 
och exceptionella förhållanden, med hjälp av admi-
nistrativa, tekniska och andra åtgärder. Dataskyd-
det begränsas alltså inte till att bara gälla datasyste-
mens tekniska och funktionella säkerhet, utan det 
omfattar också hur man handskas med personupp-
gifter, alltså integritetsskydd. Till dataskyddet hör 
också diskretion, autentisering av parterna samt 
obestridlighet. Med diskretion menas att informa-
tionen och systemen är tillgängliga endast för dem 
som har laglig rätt till dem.  Autentiseringen inne-
bär att användarna och datasystemen kan identi-
fieras. Obestridligheten betyder vanligen att man 

i efterhand kan kontrollera att en åtgärd eller ett 
uppdrag utförts. För grundregistrens del betyder 
det sistnämnda bland annat att användar- och logg-
uppgifter sparas.

Grundregistren är via många gränssnitt i kontakt 
också med öppna internationella datanät. Där-
för utsätts de för virus, försök till olaglig inlogg-
ning och direkt skadegörelse. Eftersom grundre-
gistren innehåller också uppgifter vars användning 
är begränsad till exempel på grund av personupp-
giftsskydd ställs i dag ytterst höga krav på grundre-
gistrens dataskydd. Dessa krav bör gälla alla grund-
register så enhetligt som möjligt.
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Insamling och användning 
av adressuppgifter
Folkbokföringsförvaltningen och Itella Abp (tidi-
gare Posten Finland Ab) började år 2001 samla in 
flyttinformation. Insamlandet görs enligt tillsam-
mans överenskomna tillvägagångssätt och kvalitets-
kriterier. För den enskilda medborgaren har det 
blivit betydligt lättare att göra flyttanmälan.

Förändringen i postutdelningsadress kan nu anmä-
las samtidigt med anmälan om ändring i bostads-
adressen till folkbokföringsförvaltningen. Regist-
reringen av flyttanmälningarna har försnabbats 
och adressförändringarna kan vidarebefordras 
utan dröjsmål för olika behov i samhället. De nya 
adressuppgifterna förmedlas automatiskt från 
befolkningsdatasystemet till bland annat kommu-
ner och församlingar, Trafis fordons- och körkorts-
register, FPA, skatteförvaltningen och försvarsmak-
ten. Dessutom får många pensionsbolag, banker, 

försäkringsbolag, organisationer, tidningshus och 
andra företag de nya adressuppgifterna direkt från 
befolkningsdatasystemet.

Aktuella adressuppgifter försnabbar ärenden i 
hemkommunen, skatterna går till rätt kommun och 
i val kan man rösta på den egna ortens röstnings-
ställe.

Kvaliteten på adressuppgifterna har förbättrats i 
och med den gemensamma datainsamlingen, vil-
ket har kunnat konstateras i årligen genomförda 
undersökningar.

Redan från början erbjöds tre olika sätt att göra 
flyttanmälan: en blankett, per telefon eller via Inter-
net. Utvecklingen i vårt informationssamhälle åter-
speglas i de olika anmälningssättens popularitet. I 
dag lämnas över hälften av anmälningarna via Inter-
net och bara en tredjedel av dem som flyttar fyller 
i den traditionella pappersblanketten.

GRUNDREGISTRENS FRAMGÅNGSBERÄTTELSER
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Vid folkräkningen kombinerar Statistikcentralen 
information från bland annat befolkningsdatasys-
temet, skatteförvaltningens register, register över 
arbetsförhållanden, företags- och arbetsställere-
gistret, pensionsregistret, olika studeranderegis-
ter, arbetsministeriets register över arbetssökande, 
examensregistret och beväringsregistret. För regis-
terräkningen används information från fler än 30 
olika register.

250 år av folkräkningar

År 1749 gjordes i Sverige en av världens första 
folkräkningar, som också var världens första regis-
terbaserade räkning. Då räknades också befolk-
ningen i det område som nu är Finland. Vid räk-
ningen användes kyrkans lokala register. Denna 
registerinventering var i bruk ända till år 1930. År 
1950 gjordes den första direkta räkningen baserad 
på blanketter, och folkräkningen gjordes på detta 
vis ända till år 1985.

I folkräkningen år 1970 användes för förhandsifyl-
landet av personuppgifterna för första gången cen-
tralregistret över befolkningen som upprättats 

Kundbelåtenheten när det gäller flyttanmälan har 
undersökts regelbundet. Undersökningsresulta-
ten har alltid varit bra och understött tjänstens 
utvecklingsåtgärder. Adressändringen på Internet  
uppskattas för sin snabbhet och enkelhet. De som 
använt telefonen uppskattar att tjänsten är inter-
aktiv och blanketten används av gammal vana för 
att den är så bekant.

Det högklassiga insamlingssystemet för adressupp-
gifter kompletteras av folkbokföringsförvaltnin-
gens adresstjänster, som gör de aktuella adresserna 
tillgängliga för hela samhället.

Folkräkning helt enligt  
registren
År 1990 gjordes folkräkningen i Finland för förs-
ta gången helt på basen av register. Finland var det 
andra landet efter Danmark som gjorde folkräk-
ningen genom att endast använda uppgifter ur olika 
register. Det här var möjligt eftersom de adminis-
trativa registren i Finland är heltäckande och till-
förlitliga.
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gare vart femte år, nu årligen. Samtidigt har tiden 
som går åt till produktionen av statistiken förkor-
tats.

Folkräkningsdata har nu samlats från över 20 års 
tid i en databank som också ger forskare mycket 
nytt material. Med hjälp av den informationen kan 
man till exempel utreda om arbetskraftspolitiska 
åtgärder hjälper arbetslösa eller invandrare att få 
jobb eller om föräldrarnas utbildningsnivå påverkar 
barnens utbildningsnivå. Och bäst av allt är att allt 
det här kan undersökas utan att samla in ny infor-
mation. Den viktigaste fördelen med registerräk-
ningar är kanske ändå att medborgarna inte behö-
ver besväras alls av räkningen. 

Ett fönster med geodata 
Geodatafönstrets (Paikkatietoikkuna) historia bör-
jade år 1984 då en LIS-arbetsgrupp (Land Informa-
tion System) föreslog att begreppet geodata skulle 
användas om all information i digital form som 
beskriver objekt som är knutna till en plats.

Ett år senare startade ett LIS-projekt för saman-
vändning av geodata, där man definierade geodata 
som en helhet bestående av plats- och egenskaps-

1969. Från beskattningsregistret fick man inkomst-
uppgifterna. I den här räkningen kombinerades i 
Finland för första gången data från två olika regis-
ter med hjälp av personbeteckningarna. I folkräk-
ningen år 1980 togs redan huvudparten av uppgif-
terna, det vill säga folkmängden, alla demografiska 
fakta, examensuppgifterna och inkomstuppgifterna, 
från register.

Registerräkning ger stora inbesparingar

I Finland har vi ett befolkningsdatasystem av hög 
klass som innehåller uppgifter om alla som bor i 
landet, så man behöver inte räkna befolkningen för 
att få reda på folkmängden som man måste i många 
andra länder.
 
Kostnaderna för traditionell folkräkning, där man 
samlar in uppgifterna direkt, är i medeltal omkring 
10 euro per räknad person. I Finland skulle en 
sådan folkräkning kosta ungefär 50 miljoner euro 
i sin helhet. Kostnaderna för en registerräkning 
är omkring en miljon euro. Inbesparingarna som 
registerräkningarna ger är alltså enorma jämfört 
med blanketträkning, trots att räkningarna nu görs 
varje år. Förutom inbesparingarna är den största 
fördelen att informationsproduktionen mångfaldi-
gas. Räkningsdata per kommun producerades tidi-
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information om både objekt och fenomen. Pro-
jektets arbetsgrupper fastställde också presenta-
tionsformer och överföringspraxis, klassificerings-
sätt och administrativa principer för utlämnande 
av data.

Vid överföring av geodata började man framhålla 
datanätets möjligheter och utveckla frågespråket 
för plockande av geodata från producentens sys-
tem till användarens tilllämpning. Samtidigt bör-
jade tiotals organisationer inom statsförvaltningen 
och många kommuner upptäcka sina geodataför-
råd. Det första geodataregistret publicerades i 
Telesampo och Infotel, vilka representerade sin tids 
portaler. Under LIS-projektet uppstod den såkal-
lade geodatamarknaden (paikkatietomarkkinat), 
som blev ett årligen återkommande evenemang.

Sambruk av geodata tog fart på 1990-talet, då man 
på förmedlingen av geodata började tillämpa den 
internationella EDIFACT-standarden för dataöver-
föring mellan organisationer. Idén är tillsammans 
med datameddelandet förmedla ett beskrivande 
budskap som berättar hur informationen är upp-
byggd och vad den innehåller. Med hjälp av den här 
metoden började man bland annat söka informa-
tion på datanätet om fastigheter och byggnader för 
program i mikrodatorer.

Kostnaderna för traditionell  
folkräkning, där man samlar  
in uppgifterna direkt, är i medeltal 
omkring 10 euro per räknad  
person.

>>
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all väsentlig geodata vid gränssnitten, färdig att 
betjäna informationssamhället i alla utmaningar 
som kräver geodata.

Geodatainfrastrukturen är en bra grund att bygga 
en hållbar utveckling på.

Från papper till en  
elektronisk värld 
När en person sköter ärenden hos olika myn-
digheter, och varför inte också ibland i privatli-
vet, behövs förutom det egna ordet bevis på per-
sonens grunddata, familjeförhållanden, boningsort 
och andra väsentliga fakta.

Tidigare, på 80- och delvis ännu i början av 90-talet, 
måste man bevisa sina personuppgifter med ett 
ämbetsbevis som man fick av magistraten eller en 
evangeliskluthersk eller ortodox församling. I bevi-
set stod, förutom personens födelsetid och -plats, 
ofta också hans eller hennes familjeförhållanden, 
om man var gift och om man hade barn.

En förutsättning för att kunna övergå från att upp-
gifter bevisades på papper till att den som behövde 
informationen själv kunde kontrollera den, var att 

Geodatauppgifterna överfördes till Internet när 
www-sidorna uppfanns. Lantmäteriverket publice-
rade tillsammans med Tieteellinen laskenta Oy en 
webbkarta vid namn Palvelinkartta, som till en bör-
jan innehöll alla i Finland publicerade www-sidor 
enligt organisationens adress. Senare blev tjänsten 
Kartplatsen för alla.

I dag kan ett lands geodatainfrastruktur bygga 
på internationella standarder. Det europeiska 
INSPIRE-direktivet sätter fart på utvecklingen och 
ger lagstiftningsramar för samanvändningen av geo-
data.

Lantmäteriverkets och geodataproducenternas 
gemensamma tjänst Paikkatietoikkuna har sedan 
den 3.6.2010 gjort det möjligt att fritt bläddra 
bland flera tiotals kartlager från mer än tio olika 
organisationer. Tjänsten vann Laatukeskus kvali-
tetsinnovationspris för år 2010.

Utvecklingen som pågått i ett kvarts århundrade 
går fortfarande kraftigt uppåt. Det första årtion-
dets hype har blivit en global trend. Geodata har 
digitaliserats, ny information har samlats in och 
kvaliteten på den gamla har förbättrats. Snart finns 
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skapa och sedan ständigt uppdatera ett centralise-
rat befolkningsdatasystem som omfattar alla med-
borgare. Redan i början av 80-talet fattade inrikes-
ministeriet ett beslut för att påskynda utvecklingen 
mot att förvaltningen skulle underlätta för med-
borgarna genom att själv ta reda på de behövliga 
uppgifterna om en person i stället för att ha med-
borgarna att föra pappersbevis hit och dit, på nytt 
och på nytt.

Steg för steg gick man i önskad riktning så att man 
från de mer än fem miljoner ämbetsbevisen i slutet 
av 80-talet nådde den nuvarande situationen, där 
ämbetsbevis behövs närmast för att klargöra famil-
jeförhållanden i samband med bouppteckningar 
då någon dött. Nu skaffas årligen cirka 500 000 -  
600 000 ämbetsbevis. Målet är att slippa också de 
sista bevisen och gå helt till elektronisk informa-
tionsförmedling, vilket säkerligen främjas av att de 
elektroniska arkiven blir vanligare. Gamla kyrko-
böcker som funnits på papper har redan till stor 
del digitaliserats och en digitaliseringsplan har 
gjorts också för magistraternas pappersdokument. 
Man kan tänka sig att vi redan år 2015 är i en situ-
ation där också äldre information som inte förts 
in i befolkningsdatasystemet till stor del finns till-

Tjänsten Geodatafönster vann 
Laatukeskus kvalitetsinnova-
tionspris för år 2010.

>>
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gängliga elektroniskt och att även de som behöver 
information för bouppteckningar kan utnyttja elek-
troniska arkiv.

Utvecklingen går framåt och kräver hela tiden 
medvetet arbete för att medborgarnas uppgifter 
skall finnas till hands för dem som behöver infor-
mationen och som har rätt att använda den. Med-
borgaren behöver inte i sin kontakt med myndig-
heterna själv bevisa sitt ursprung och sina rättighe-
ter med ett papper. Nu pågår också ett projekt där 
man går mot utbyte av information inom hela EU, 
så att man kan skicka information om finländare till 
andra länders myndigheter när det finns behov för 
officiell bekräftelse av uppgifter.

Enkelt att söka pension  
i Finland
Det är lätt att söka arbetspension och folkpension 
i Finland. Pensionsbolagen och FPA får en stor del 
av informationen de behöver elektroniskt.

Arbetspensionssystemet är decentraliserat i Fin-
land. Alla arbetande medborgare skall ha arbets-
pensionsförsäkring.

Den oftast tillämpade lagen är lagen om pension 
för arbetstagare, ArPL. De som arbetar som före-
tagare omfattas av lagen om pension för företa-
gare, FöPL. För dem som arbetar inom den offent-
liga sektorn finns egna pensionslagar. Så är det 
också inom vissa specialbranscher. Dessutom har 
lantbruksföretagarna sin egen pensionslag LFöPL.

Den sista pensionsanstalten har ansvaret

Även om en person under sitt arbetsliv har varit 
försäkrad enligt alla pensionslagar, fastställer och 
betalar den sista arbetspensionsanstalten pensi-
onen till den försäkrade. De ekonomiska åliggan-
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dena sköts mellan pensionsanstalterna och den 
anstalt som tagit emot pensionsansökan har ansva-
ret för sökandens alla pensionsärenden, också dem 
som berörs av andra pensionslagar.

Eftersom mer än 90 procent av dem som blir pen-
sionerade, alltså i praktiken nästan alla, har arbe-
tat inom olika områden och därför berörs av olika 
pensionslagar, är det frågan om en viktig service för 
den vanliga medborgaren. Pensionstagarens ställ-
ning är osäkrare om han själv måste försäkra sig 
om att han får pensionen från flera olika ställen.

Den som söker pension behöver inte heller hålla 
reda på en adress dit ansökan ska skickas. Pen-
sionsansökan kan skickas eller lämnas till vilken 
som helst pensionsanstalt, Pensionsskyddscentra-
len eller FPA. Ålderspension kan också sökas via 
en skyddad webbtjänst. Det räcker att man söker 
pensionen på arbetspensionsskyddets gemen-
samma adress www.tyoelake.fi, på www.fpa.fi eller 
på någon enskild pensionsanstalts webbsidor.

I det privata arbetspensionssystemet har man  
redan från början - i nästan 50 år - tillämpat den här 
principen om sista pensionsanstalt. Pensionen räk-
nas ut, handläggs och betalas av den pensionsanstalt 
där sökanden senast varit försäkrad. Sedan år 2004 
har det här systemet tillämpats heltäckande i det 
finländska pensionssystemet. 
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Stort inflytande även på  
pensionssystemen

Eftersom arbetskraftens rörlighet antagligen kom-
mer att öka ytterligare, underlättar det här inter-
nationellt enastående tillvägagångssättet medbor-
garnas pensionssökande och tryggar deras rätts-
skydd.

En enhetlig praxis för att fastställa och i Finland 
betala ut pensioner har också en avsevärd bety-
delse för pensionssystemen. Principen om sista 
pensionsanstalt minskar onödigt arbete och fören-
hetligar och förenklar administrationen.

Arbetspensionsskyddets register hör till de största 
och mest betydande dataregistren i Finland. Det är 
i sista hand Pensionsskyddscentralen som ansvarar 
för registreringen av de pensionsrättigheter som 
tillväxer av förvärvsarbete och från andra källor.

Om pensionsförsäkrarna var tvungna att sepa-
rat beräkna och betala pension till varje pen-
sionssökande, kan man bara tänka sig hur mycket 
dyrare och besvärligare det skulle vara. Den enhet-
liga praxisen bidrar till att vårt decentraliserade 
arbetspensionssystem fungerar och avlägsnar onö-
diga avigsidor.

FPA:s pensionsprocess utnyttjar  
datalagren effektivt

Rätten till folkpension och pensionens storlek 
beror på andra pensions- och ersättningsinkoms-
ter. På grund av pensionens natur och det stora 
antalet pensionsberättigade har man på FPA redan 
tidigt ansett det viktigt att utveckla behandlings-
processen för pensionerna och pensionssyste-
met. Processens effektivitet har varit beroende av 
ett omfattande insamlande av uppgifter från andra 
myndigheter och aktörer, så att informationen som 
påverkar pensionen är så väl tillgänglig som möjligt 
då pensionen beviljas.

Trots att lagen ännu förutsätter att man själv 
söker pension underlättas pensionssökandet och 
behandlingen av ansökan märkbart av informa-
tionsväxlingen mellan de olika instanser som skö-
ter förmånerna. Sökanden behöver inte tillställa 
myndigheterna särskilt mycket uppgifter. Pensions-
behandlingen kan automatiseras då man har till-
gång till de data som påverkar pensionen.

FPA får de aktuella uppgifter som behövs för bevil-
jandet av pensionen, såsom namn, adresser, familje-
situation, flyttningar och dödsuppgifter, från befolk-
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Andra myndigheter behöver å sin sida informa-
tion om de förmåner FPA betalar ut. Också den 
informationen finns tillgänglig för dem i elektro-
nisk form. Kommunerna behöver sådana uppgifter 
till exempel för beviljande av utkomststöd samt för 
beräknande av kundavgifter.

Utvecklandet av pensionsprocesserna och den 
långt gångna informationsväxlingen med bland 
annat arbetspensionssystemet gör behandlingen av 
pensionsärenden effektiv och ekonomisk.

Registrering som en del av 
trafiksäkerheten
Sedan början av vår självständighet har fordon 
registrerats i Finland. Registreringen sköts i dag av 
Trafiksäkerhetsverket, Trafi.

Den första registreringen av fordon gjordes just 
före första världskriget. I städernas förordningar 
fick polisen i uppgift att föra register över motor-

ningsdatasystemet. Uppgifter om andra pensio-
ner och ersättningar som påverkar folkpensionens 
storlek fås i huvudsak elektroniskt bland annat från 
pensionsbolag, olycksfalls- och trafikförsäkringsbo-
lag samt arbetslöshetskassor. Därtill får FPA elek-
troniskt information om till exempel intressebeva-
kare, som sköter en del pensionstagares ekonomi.

Informationen kan utnyttjas också efter att pensi-
onen beviljats. Personuppgifter som påverkar pen-
sionen fås regelbundet från befolkningsdatasyste-
met. Pensions- och ersättningsuppgifterna används 
vid kontrollen av pensionerna, bland annat när man 
kontrollerar att pensionens storlek är rätt. Man 
kan också med hjälp av dem kontrollera att de som 
har rätt till pension har sökt och fått sin pension. 
De som söker ålderspension behöver i bästa fall 
vara aktiva själva bara när det gäller att bestämma 
när pensionen skall börja, eftersom alla inte söker 
ålderspension i samma ålder, och att meddela vart 
pengarna skall betalas. För invalidpensioner är situ-
ationen naturligtvis en annan.
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I en trafikförvaltningsreform år 2010 kombinera-
des AKE med Luftfartsförvaltningen, Sjöfartsver-
kets enhet för sjösäkerhet och Järnvägsverket, som 
alla övervakar trafiksäkerhet.

I dag registrerar Trafi bilar, järnvägarnas rörliga 
utrustning, fartyg och flygplan. Registreringen är ett 
sätt att övervaka att de fordon som används i trafi-
ken i vårt land fyller säkerhetsföreskrifterna.

Det mest omfattande servicenätet  
i Europa

Trafis fordonsregistrering sköts på 1600 ställen. 
Fordon kan registreras på besiktningskontor, i bil-
affärer samt på finansierings- och försäkringsbolag 
som har samarbetsavtal med Trafi. Trafi avtalar om 
registreringen och erbjuder samarbetspartnerna 
ett datasystem för att sköta den. Partnern sköter 
det praktiska. Registreringarna görs där bilisterna 

fordonen inom sitt område. År 1922 flyttades 
registreringen av motorfordon över till länsstyrel-
serna, som skötte uppgiften ända till år 1966.

Fordonen ökade så mycket på 1950-talet att de 
gamla registren inte längre var ändamålsenliga. Det 
var ändå först år 1962 som man började skapa 
ett centraliserat adb-baserat register. Bilregister- 
centralen, ARK, började sin verksamhet som for-
donsregisterförare i början av år 1966.

I slutet av år 1989 började man ta emot anmäl-
ningar på besiktnings- och postkontor. På besikt-
ningskontoren fördes registeranmälningarna in i 
registret genast, vilket förbättrade registerupp-
gifternas aktualitet märkbart. Bilregistercentra-
len ändrades år 1993 till ett affärsverk och dess 
myndighetsuppgifter flyttades över till en enhet 
för fordonsförvaltning, som verkat i samband med 
den. År 1996 började Fordonsförvaltningscentra-
len, AKE, sin verksamhet som ett enskilt verk, med 
uppgift bl.a. att föra fordonsregister och också 
andra register som hade samband med vägtrafiken. 
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annars också rör sig. Bilens trafikförsäkring och 
registrering kan skötas lätt på samma ställe. Ser-
vicen fungerar som bäst när kunden knappt mär-
ker den.

Vårt servicenät för fordonsregistrering är det mest 
omfattande i Europa och finns därför nära kunden. 
I Finland görs årligen 3,5 miljoner arrangemang 
som har att göra med registrering. I Trafis register 
finns för tillfället över 6,5 miljoner fordon.

27Registreringen är ett sätt att över-
vaka att de fordon som används i 
trafiken i vårt land fyller säkerhets-
föreskrifterna.
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Framtiden är elektronisk

Trafi vill särskilt utveckla de elektroniska tjäns-
terna. På nätet kan man avlägsna ett fordon ur tra-
fikbruk, återta ett fordon i trafikbruk och beställa 
ett nytt registreringsbevis i stället för ett borttap-
pat. Med elektroniska tjänster förenklar man män-
niskors vardag och betjänar rättvist och miljövän-
ligt kunder överallt i Finland.



FODS - samarbete över 
ämbetsverkens gränser 
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) 
är Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatte-
förvaltningens gemensamma datasystem, som möj-
liggör meddelande av uppgifter till båda myndig-
heterna med samma anmälan. Sådant samarbete 
mellan två ämbetsverk som fungerar så olika är 
unikt i Finland. Utgångspunkten har varit kunder-
nas behov.

Företag och organisationer behöver inte meddela 
samma uppgifter skilt till handels- eller stiftelsere-
gistret och Skatteförvaltningens register, utan det 
räcker med ett enda meddelande.

I FODS finns alla företag och organisationer som 
antecknats i handelsregistret, stiftelseregistret, 
registret över momsskyldiga, förskottsinnehåll-
ningsregistret, arbetsgivarregistret eller Skatteför-
valtningens kundregister samt företag och organi-
sationer för vilka det gjorts en etableringsanmälan, 
men som ännu inte antecknats i registren.

Alla företag och organisationer som antecknas 
i FODS får ett företags- och organisationsnum-
mer (FO-nummer). Det har ersatt tidigare använda 
skilda beteckningar. Numret får man genast då 
anmälningen är gjord.

Företags- och organisationsdatasystemet inne-
håller också en kostnadsfri FODS-informations-
tjänst i realtid. I tjänsten får man grundinformation 
om finländska företag, organisationer och stiftel-
ser. I informationstjänsten kan man kontrollera till 
exempel ett företags identifikations- och kontakt-
uppgifter. Förutom för att ta reda på grundinforma-
tion om enskilda företag kan FODS-informations-
tjänsten också användas då man väljer namn åt ett 
nytt företag eller vill byta namn på ett existerande 
företag. Där finns information både om nuvarande 
företag och om sådana som lagts ner.

FODS-informationstjänsten på adressen www.ytj.
fi är väldigt populär. År 2010 gjordes 17,4 miljo-
ner sök på tjänsten. Under en vanlig vardag har den  
11 000 - 13 000 användare.
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Finlands valdatasystem 
Fastställandet av rösträtten

I Finland sköts röstande, val och rösträkning effek-
tivt och tillförlitligt. I de olika valen i Finland fast-
ställs rösträtten, röstningsstället och vilket områ-
des kandidater man har rätt att rösta på enligt 
uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Rösträtten 
påverkas bland annat av ålder, nationalitet, hemort 
och röstningsområde.

Kommuner kan sammanslås och kommunerna kan 
årligen ändra röstningsområdenas indelning. De 
här förändringarna registreras för varje person 
i befolkningsdatasystemet. Vid val behöver alltså 
medborgarna själva inte göra något för att få sin 
rösträtt. De behöver bara se till att särskilt adress-
uppgifterna är rätt i befolkningsdatasystemet.

Vid en viss tidpunkt före valet upprättas, i huvud-
sak på basis av befolkningsdatasystemet, ett val-
datasystem, som innehåller ett rösträttsregister. 
Rösträtten som anges i rösträttsregistret kan tas 
bort bara i de fall då en person vid EU-parlaments-

val har meddelat att han eller hon är röstberätti-
gad i ett annat EU-land.

De röstberättigade informeras personligen om 
de kommande valen. Det personliga meddelan-
det informerar om rösträtten, valdagens röstnings-
ställe och förhandsröstningsställena. Dessutom 
innehåller det information om valet och instruk-
tioner för röstandet. Meddelandena skickas också 
till röstberättigade som bor utomlands. I samband 
med valet upprättas också en karttjänst över röst-
ningsställena, där de röstberättigade kan få infor-
mation om kommunens förhandsröstningsställen 
samt enligt sin adress kontrollera valdagens röst-
ningsställe och dess adress.

Röstandet

Röstandet sker inför valmyndighet antingen på val-
dagen eller under tiden för förhandsröstning som 
pågår i en vecka. Vid röstandet måste man bevisa 
sin identitet. Förhandsrösta kan man vid vilket för-
handsröstningsställe som helst i Finland eller utom-
lands. På valdagen kan man däremot rösta bara på 
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val och rösträkning effektivt 
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det egna röstningsområdets röstningsställe. Om 
man i misstag gått till fel ställe för att rösta hänvi-
sas man med hjälp av informationen i rösträttsre-
gistret till rätt röstningsställe.

I Finland fästs särskild uppmärksamhet vid tillför-
litligheten i röstningsförfarandet så att, till skill-
nad från situationen i många andra länder, endast 
sådana röstsedlar kan godkännas som efter röstan-
det stämplats av en valförrättare. I Finland röstar 
man på en person genom att på röstsedeln skriva 
kandidatens nummer. Förhandsröstningen slutar 
utomlands på lördagen 8 dagar före valdagen och i 
hemlandet på tisdagen närmast före valdagen.

Förhandsrösterna räknas under valdagen, så för-
handsröstningens resultat kan offentliggöras genast 
efter klockan 20 på söndagen då röstandet avslu-
tats. Rösterna som avgetts under valdagen räknas 
så pass snabbt att ett preliminärt valresultat för 
hela landet kan offentliggöras vid tiotiden.

Det är lätt att deklarera 
skatterna i Finland
I Finland är det lätt för medborgarna att deklarera 
sina skatter, därför att största delen av informatio-
nen fås av dem som gjort betalningarna. Arbets-
givarna ger uppgifterna om lönebetalningen, ban-
kerna ger ränteuppgifter för avdragbara lån, divi-
dendbetalarna meddelar storleken på dividender 
med innehållna skatter och så vidare. Tack vare de 
här såkallade utomstående uppgiftslämnarna får 
man så färdiga uppgifter att bara en knapp tredje-
del av skattebetalarna behöver korrigera sina skat-
tedeklarationer.

Genom att utvidga uppgifterna från utomstående 
uppgiftslämnare har man också kunnat göra färdiga 
förslag på försäljningsvinst för kunder. Då behöver 
kunden bara fylla i uppgifter om de affärer där vär-
depappersförmedlaren inte känner till inköpstiden 
eller -priset. Efter reformen har fler än 350 000 
sådana försäljningsvinster antecknats, medan färre 
än 60 000 kunder behövde deklarera något själv.
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Medborgarens ansvar är att kontrollera uppgif-
terna som anges på deklarationsblanketten och 
fylla i bara de uppgifter som saknas. Sådana är bl.a. 
resekostnader för resan mellan arbetsplatsen och 
hemmet, hyresinkomster och hushållsavdrag, det 
vill säga information som bara den skattskyldige 
själv kan ge.

Skatteförvaltningen skickar årligen ut 5,1 miljoner 
förhandsifyllda skattedeklarationer. Av dem retur-
neras bara ca 1,5 miljoner på grund av korrige-
ringar. Ur internationellt perspektiv är vårt skatte-
deklarationsförfarande exceptionellt såtillvida, att 
om alla uppgifter är rätt och ingenting saknas så 
behöver man inte göra något alls för att godkänna 
skattedeklarationen.
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Företagen lämnar sina skatteuppgifter nästan helt 
på elektronisk väg. År 2008 kompletterades ked-
jan av elektronisk anmälning genom medborgar-
nas tjänst Skattedeklaration på nätet. I tjänsten kan 
man fylla i uppgifter som saknas med hjälp av sina 
nätbankkoder. Nästan var tredje som returnerade 
sin deklaration år 2010 gjorde det elektroniskt.

Målet är att tjänsten skulle vara öppen hela tiden 
och att kunden kan lämna in uppgifter om sin 
beskattning an efter som de uppkommer. Samtidigt 
skulle man också kunna se sina beskattningsuppgif-
ter från tidigare år.



Registret över yrkesutbil-
dade personer inom hälso- 
och sjukvården ökar öp-
penheten och förhindrar 
missbruk
För att få arbeta med uppgifter som kräver en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den i Finland måste man få en legitimation, rätt 
att använda yrkesbeteckning eller rätt att utöva 
yrket för viss tid av Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården (Valvira). När en per-
son fått det antecknas hans eller hennes uppgifter i 
registret över yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården (Terhikki).

År 2010 fanns i registret ungefär 380 000 yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården.

Registret är ett medel för tillsyn inom hälso- och 
sjukvården. I Terhikki kan man kontrollera att 
en person som arbetar som yrkesutbildad inom 

hälso- och sjukvården har rätt till det och att rät-
tigheten inte förlorats på grund av olämpligt hand-
lande. Dessutom får man i registret veta om en 
person fått en anmärkning eller om yrkesrättig-
heterna begränsats. Uppgiften om en anmärkning 
sparas i registret i tio år.

JulkiTerhikki betjänar arbetsgivare,  
apotek och medborgare

I januari 2009 ändrades lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården så, att det 
blev möjligt att på Internet bygga upp en offentlig 
informationstjänst, som ger vissa noggrant begrän-
sade uppgifter om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården. Tjänsten, som byggts upp av 
Valvira, öppnades i september 2010 med namnet 
JulkiTerhikki.

Genom att som sökord skriva en persons namn 
eller registreringsnummer får man i JulkiTerhikki 
reda på personens yrkeskompetens (t.ex. special-
läkare inom allmänmedicin eller utbildad massör) 
samt om personens yrkesrättigheter begränsats. 
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I Terhikki kan man kontrollera att  
en person som arbetar som yrkesut-
bildad inom hälso- och sjukvården 
har rätt till det och att rättigheten 
inte förlorats på grund av olämpligt 
handlande.

>>



Tjänsten anger även personens födelseår, eftersom 
det kan vara till hjälp för att identifiera personen 
om det finns flera med samma namn. I JulkiTerhikki 
får man inte veta om eventuella anmärkningar som 
personen fått. Anmärkningar är offentlig informa-
tion, men man måste fråga om dem skilt på Valvira.

JulkiTerhikki har visat sig behövlig. Tjänsten har 
cirka 6 000 - 7 000 besökare per vecka.

JulkiTerhikki underlättar för arbetsgivare, då de 
själva kan kontrollera uppgifterna för dem de fun-
derar på att anställa, i stället för att under arbets-
tid ringa till Valvira. Apotekspersonal kan också 
kontrollera läkarnas uppgifter då de expedierar 
receptmediciner. Vem som helst som använder  
hälsovårdstjänster kan också kontrollera i Julki-
Terhikki att en person har yrkesbehörighet eller 
till exempel vilken specialutbildning en läkare har.

SEKTIONEN FÖR 
GRUNDDATALAGER 
OCH DESS  
VERKSAMHET
Delegationen för informationsförvaltning inom 
den offentliga förvaltningen (JUHTA) tillsatte våren 
2010 en sektion för grunddatalager för en verk-
samhetsperiod till slutet av 2012. I sektionen ingår 
organisationer som ansvarar för grunddatala-
ger, aktörer inom trafik, hälso- och sjukvård samt 
pensionssektorn, organisationer som ansvarar 
för dataskydd och kommunikationssäkerhet samt 
ministerier som styr förutnämnda myndigheters 
verksamhet. Kommunerna representeras i sektio-
nen av Finlands Kommunförbund.

Sektionen för grunddatalager söker efter utveck-
lingsobjekt, tar reda på nya möjligheter för utnytt-
jande av information, gör plats för innovationer 
och presenterar lyckade lösningar för nya använ-
dare, såsom myndigheter som ansvarar för pen-
sionsärenden, social- och hälsovård samt fordon 
i trafiken. Ett betydande mål för sektionens verk-
samhet är kommunernas informationsförsörjning.

36



37

Organisationerna som ansvarar för 
grunddatalagren fortsätter att bilda 
nya nätverk och stärka de gamla 
välbeprövade.

>>



Annat samarbete

Myndigheterna som upprätthåller grunddatalagren 
och de andra aktörerna samarbetar på flera olika 
plan. Myndigheterna samarbetar två och två i tvär-
administrativa utvecklingsprojekt och vid möten 
med kunder och experter när det är frågan om 
informationsförmedling mellan registren. Myn-
digheterna som ansvarar för grunddatalagren har 
också ordnat regelbundna ledningsmöten för att 
förstärka det strategiska samarbetet mellan myn-
digheterna.

Samarbete mellan flera olika myndigheter före-
kommer förutom i Sektionen för grunddatalager 
också i andra delegationer, som ministerierna har 
tillsatt för att försäkra sig om ett gott samarbete 
och informationsutbyte mellan myndigheterna. 
Dessutom samarbetar myndigheterna som upp-
rätthåller grunddatalagren i den offentliga förvalt-
ningens gemensamma utvecklingsprojekt, där målet 
bland annat är att åstadkomma produktivitet och 
bättre myndighetsservice genom att utveckla lag-
stiftningen, informationsteknologin och servicen.
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Sektionen för grunddatalager söker klara utveck-
lingsobjekt att framhålla och stöda, så att vårt lands 
förvaltning kan klara effektivitetskraven allt bättre. 
För att det väsentliga inte ska glömmas granskas 
allt utvecklingsarbete med tanke på dataskyddet.
 
Organisationerna som ansvarar för grunddata-
lagren fortsätter att bilda nya nätverk och stärka 
de gamla välbeprövade. Dessutom strävar man till 
att öka det specifika samarbetet mellan två organi-
sationer för att konkret främja utvecklingsprojekt 
som blir till nytta för hela samhället.

I sektionen för grunddatalager medverkar följande 
organisationer: Befolkningsregistercentralen, Data-
ombudsmannens byrå, Finansministeriet, Finlands 
Kommunförbund, Folkpensionsanstalten, Institu-
tet för hälsa och välfärd, Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, Justitieministeriet, Kommunikationsver-
ket, Lantmäteriverket, Miljöministeriet, Patent- och 
registerstyrelsen, Pensionsskyddscentralen, Skat-
teförvaltningen, Statistikcentralen, Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 
samt Trafiksäkerhetsverket (Trafi).
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Myndigheterna som ansvarar för 
grunddatalagren har också ordnat 
regelbundna ledningsmöten för att 
förstärka det strategiska samarbetet 
mellan myndigheterna.
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