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Bakgrund och utgångspunkter (1)
KuntaTIME-arbetsgruppen 2006:

organisationsspecifika informationssystem
splittrad utvecklingsverksamhet
ojämna förutsättningar att upphandla, leda och utnyttja
informationsteknik
överlappande utvecklingsarbete och mångfaldiga
investeringar
ökade förväntningar från kommunmedlemmarnas håll
och nya möjligheter nätet ger

Kan vi fastställa gemensamma utvecklingsmål
och kan vi samverka för att uppnå dem?
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Bakgrund och utgångspunkter (2)
En pågående historisk service- och
strukturreform
Teknologiskiftet 1989 - 1993

strama budgetramar under 1990-talets ekonomiska kris
sektorvis styrning från ministerierna
Kommunernas till stor del gemensamma datacentral
uppgick i Novo Group, senare WM-Data, 1990

Bipolär, förhållandevis stabil kommunal IT-
marknad
En god grogrund till IT-samordning eller inte?
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Uppdraget
KommunIT -verksamheten skall åstadkomma
nationellt kompatibla, kundtillvända och
effektivitetsinriktade tjänster och servicehelheter
för hela kommunsektorn genom tillämpning av
informations- och kommunikationsteknik

I detta syfte styr KommunIT kommunsektorns
nätverkssamarbete i dataförvaltning och sammanför
detta med statsförvaltningens och de övriga
referensgruppernas aktiviteter. Till sin del stöder
KommunIT kommun- och servicestrukturreformen och
förnyandet av de offentliga tjänsterna
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Grundpelare

IT-lösningar Förutsättningar

Rekommendationer

KommunIT-
verksamheten
producerar adb-
program och
IT-lösningar till
kommunernas
förfogande.
Lämpligast
baserar sig dessa
på existerande
och testade
helheter.

Kompatilibilitet,
lägre kostander,
öppenhet och en
påskyndad
utvecklingstakt
befrämjas genom
en gemensam
öppen
referensarki-
tektur

JHS-rekommendationer och
gemensamma standarder stöder
ibruktagandet av lösningar och
arkitektur
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KuntaIT/KommunIT -enheten
Verksamhetsfrist 1.10.2006 – 31.12.2009
Grundades vid inrikesministeriet, opererar numera
vid FM/avdelningen för förvaltningsutveckling
arbetar i nära samverkan (nätverkssamarbete)
med kommunala aktörer, statsförvaltningen och
Kommunförbundet i Finland
Verksamhetsplanen fastställts av delegationen för
informationsförvaltning inom den offentliga
förvaltningen (JUHTA) som tar ställning till
utvecklingsprogram och nya initiativ
Kommuner och kommunförbund är kunden för
verksamheten – icke förpliktande styrning
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Finans-
ministeriet

JUHTA-delegationen

Kommunsektorns IT-samordningstruktur

KommunIT Ministerier och ämbetsverk

Kommuner, kommunalförbund

Kommunförbundet

Delegationen för vardagens informationssamhälle

Ministergruppen för förvaltningsutveckling
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Finansieringsmekanism
statsfinansiering 7,5 MEUR/a – avdragna från
kommunernas statsandelar enligt
lagförändringar 2007 – 2009
projektvisa investeringsandelar från
kommunerna

närmast sakkunnigtjänster (10 – 50% av
totalkostnaden)

tillgångarna riktas mot horisontella
utvecklingsmål
kommunerna bär i regel alla implementerings-
och underhållskostnader
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KommunIT-resurser

Personal vid FM: 6(7)
Kommunförbundet: 3
Kommunernas bemanning av enskilda
projekt alltefter projektplanen
Inköpta sakkunnigtjänster
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Målsättningar för KommunIT-verksamheten

Säkerställande av tillgång till kommunala
tjänster

kostnadseffektivt
regional jämlikhet
ta hänsyn till kommunmedlemmens
förutsättningar att få servicen på det mest
praktiska sättet (multikanal)

Tillgänglighet av servicen
baserat på livssituation snarare än
förvaltningens strukturer
ett brett urval av servicekanaler
möjligheter till proaktiva tjänster
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Integration inom kommunen och till statliga system

Kommunala tjänster

Gemensam eTjänst -plattform

Kompatibel och trygg IT-infrastruktur

Kommun – stat interaktionRegionala strukturer
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IAM CRM MDM

Öppen serviceplattform

”Service registry” SAP Pegasos Effica XX

Kompositservice
Service 1 Service 2 Service 3

Operativa datasystem och datatillgångar
Pegasos, Effica, ProCapita, Documentum, KuntaToimisto, Fortime, Facta

Kund Administration Personal Ekonomi Samhälle Yttre

ERP Adm styrning Workflow Serviceproduktion

Ekonomi & Finans
Personalförvaltning
Case/Projekthantering
Logistik

Operativa system
Service Managament

Kontorsautomation
Ärendehantering
Dokumenthantering
Grupparbete

Strategisk rapportering Operat. rapportering

Portal / eDesk
Internet Intranet Extranet

Kommunikation eTjänster
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Programkriteria
utvecklingsprojekten bör åstadkomma nationella lösningar
projektet bör omfatta en väsentlig del av den erbjudna
kommunala servicen – inga
bör gynna produktivitet och effektivitet
skall understöda kundtillvändhet och innebära nytta och
effektivitet för kunden
understöder förnyandet av servicestrukturer, processer och
versamhetsformer
utnyttjar potentialen av elektronisk ärendehandläggning,
åstadkommer lösningar av generisk natur och åstadkommer
interaktiva offentliga tjänster
återanvändbarhet, marknadsföringsbarhet
skapar service- och systeminnovationer
utnyttjar basregisterdata och övriga nationella datatillgångar
befrämjar uppståndelsen av god informationsförvaltningssed (IT
Governance)



pp.kk.vvvvOsasto 15Avdelningen för förvaltningsutveckling/KommunIT 2008-11-11

Horisontala Fokusområden (verksamhetsplan
2/2007)

interaktion mellan hem, dagvård och
skola
tryggt hemmaboende
service för boende, byggare och flyttare
konsumentrådgivning
ekonomi- och personalförvaltning
kundservicen i social- och
hälsovårdstjänsterna
samtjänster för kommun, stat och FPA
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KommunIT - Nya sätt att samarbeta
Utvecklarnätverk för varje substansområde
(fokusområde)
Gemensamma utvecklingsinitiativ

ministerierna – kommunerna – nationella finansiärer
Kommunerna arbetar som ett samfund

delade, replikerade slutprodukter (fri eller öppen
programvara?)

Tre nätverk / dataförvaltning
CIO:er för de största städerna
”Kommunernas adb-ansvariga”
Kommunala IT-serviceproducenter
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Från programmål till konkret utnyttjande

• 2007: 7 utvecklarnätverk kring
fokusområdena, ca 1000 deltagare

• Nätverken definierade de konkreta
målsättnigarna och åstadkom 140
enskilda utvecklingsinititiv

• KommunIT’s ”programkontor”
kombinerade och förgranskade
initiativen

• 5 helheter till vidare planering
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Ingångsatta utvecklingsprogram
”gränslösa välfärdstjänster” för barn- och
ungdomsvården; hem, dag-, skola-, social-
och hälsovård
elektroniskt kundservicecentral för boende,
byggande och tekniska tjänster
rekryterings- och vikarieportal för kommunala
organisationer
elektroniskt upphandlingssystem för
kommuner
(kundvägledning och
service/resursplaneringsplattform för
kommunal social- och hälsovård)
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Pågående projekt (1)
Informationsstyrning inom kommunen

analys + tillvägagångssätt att utnyttja existerande
datainnehållet i verksamhetssystem
kravspecifikation för ett MIS (management information
system) för kommunledare och beslutsfattare
omfattar alla kommunala verksamhetsområden (exkl.
social- och hälsovård, där ett motsvarande projekt
startats specifikt för välfärdstjänster)
projektet utförs tillsammans med Åbo + Esbo,
Tammerfors och 6 övriga städer (för social- och
hälsovård; Tammerfors + Åbo, Esbo7 städer)
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Pågående projekt (2)
Kundservicecentral för kommunen

ett koncept för och en praktisk implementering av
kommunal samtjänst; fysiska tjänster
sk FrontOffice- såväl som BackOffice-lösningar
utvecklas; en servicemodell baserat på call center
implementeras
detta kräver en ny insyn I CRM / kundhantering
projektet leds av Uleåborg och ePohjois-Suomi, ett
antal kommuner deltar i styrningen och observerar
skall leverera replikabel funktionalitet
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Verktyg för kommunerna
program- och projektmetoder

öppna portfolioverktyg pch projektmetoder publicerades
för kommunerna 2007

PMO-tjänster för nationella projekt
processkartläggnings- och modelleringsverktyg

gratis SaaS-baserad service för alla kommunala
utvecklare
innehåller processbank

Nya avtalsvillkor för hela offentliga sektorn 2007
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Verktyg på väg..

en enhetlig modell för eID-förvaltning och
identifiering av offentligt anställda (2009)
IT Governance-modeller för kommuner
(2009)
IT-Benchmarking (2009)
Guide för ”upphandling” av öppen
källkod
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Arkitektur
Helhetsarkitektur med arkitekturmetoder
Teknisk IT-referensarkitektur för kommunerna

praktisk SOA-tillämpning och nyckelval av teknologier
och standarder

Stödkomponenter för eService
gränssnittsspecifikationer + tillämpningar
fokus på centrala register

Program- och komponentrepositioner (OSOR,
Semic.eu)
Tillämpning och test i
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Helhetsarkitektur (EA)
Delområden

Verksamhets-
arkitektur

Data-
arkitektur

System-
arkitektur

Teknologi-
arkitektur

Beskrivnings-
nivåer

Målsättningar Strategier IT-strategi

Behov
Serviceplan Begrepp

Terminologi
Operativa

service
Stöd-

funktioner

Strukturer

Processer Datastrukturer

Datatillgångar

System-
strukturer

Teknologi-
strukturer

Lösningar
Workflow Tillämpningsdirektiv

Roller

Integration

Standarder
Produkter

enl Finansministeriet 2006
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Framtida utmaningar och frågeställningar
Hur effektivt kunna stöda service- och strukturreformen
Ett nytt eförvaltningsprogram för Finland bereds

stora förväntningar, nya strukturer?
Hur locka in de smärre och minsta kommunerna

delade infrastrukturer, ökad IT-samservice?
Kommunerna jobbar ihop och gör samköp också av system

effekter på marknaden?
Nya utvecklingsmodeller och metoder kommer att behövas att
stöda utvecklingsarbete som sker mellan organisationer

Vattenfall/Waterfall –modellen kan vi, men borde vi glömma den
Vi bör kunna återta ett grepp om vår data-arkitektur
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Kiitos!             - Tack!

antti.holmroos@vm.fi
+358-9-160 34950

mailto:antti.holmroos@vm.fi

