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Den säkert intelligenta försvarsförvaltningen:  
ett digitaliseringskoncept för försvarsministeriets förvaltningsområde 

1. Inledning

Digitaliseringen är ett centralt tema i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Digi-
taliseringen av de offentliga tjänsterna ingår i de spetsprojekt som har fastställts i reger-
ingsprogrammet. Målet är att ta ett produktivitetssprång i de offentliga tjänsterna ge-
nom att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger, samtidigt som onödig reglering 
slopas och en smidigare förvaltning byggs upp. Genom förnyelse av arbetssätten görs de 
offentliga tjänsterna användarorienterade och i första hand digitala.

Digitalisering innebär att verksamheten ändras i mera kundorienterad riktning med 
hjälp av tekniken. Digitaliseringen kan delas in på olika sätt i enlighet med teknikerna: 
artificiell intelligens, robotik, virtuell verklighet, blockkedja o.s.v. I enlighet med den 
funktion som ska digitaliseras kan digitaliseringen också delas in i digitalisering av för-
valtningen, av kundgränssnittet eller av den egentliga verksamheten. Ofta går dessa in i 
varandra.  Uttryck för digitaliseringen är bl.a. ändringar i kommunikationen, automatise-
ring av handläggningen av ärenden och digitalisering av förvaltningsområdets kärnverk-
samheter. 

Digitaliseringen förenar å ena sidan förvaltningsområdena sinsemellan och å andra 
sidan människorna och förvaltningen. När konceptet utarbetades identifierades tiotals 
intressentgrupper, av vilka flera håller på att digitalisera sin verksamhet.  Försvarsförvalt-
ningens verksamhet behöver digitaliseras för att man ska kunna agera tillsammans med 
intressentgrupperna. Samtidigt effektiveras verksamheten.

Digitaliseringen ses som en metod med vilken den offentliga förvaltningens hållbar-
hetsunderskott kan kontrolleras. Det uppskattas att sparpotentialen i digitaliseringen 
och produktivitetsutvecklingen kan vara så mycket som en miljard euro fram till 2029. 
Statens andel av digitaliseringen är 100 miljoner euro. I anknytning till detta bereds en 
ny modell för utvärdering av samordningen av och investeringarna i digitaliseringspro-
jekten.
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2. Syftet med digitaliseringskonceptet

Konceptet är ett verktyg som stöder förvaltningsområdets verksamhets- och ekono-
miplanering och beredning av resultatmål. Konceptet utnyttjas i strategiarbetet inom 
försvarsministeriets förvaltningsområde.  De interna projekt som anknyter till digitali-
seringen vid förvaltningsområdets ämbetsverk beskrivs i ämbetsverkens egna verksam-
hets- och ekonomiplaner, resultatmål eller andra dokument. 

Med digitaliseringskonceptet för försvarsministeriets förvaltningsområde eftersträ-
vas en fenomenbaserad granskning av digitaliseringen. I konceptet beskrivs kort hur 
verksamheten förändras med hjälp av digitaliseringen samt hur digitaliseringen i sig ser 
ut ur försvarsförvaltningens perspektiv. I likhet med övriga förvaltningsområden står 
försvarsförvaltningen inför en enorm förändring, eftersom nya tekniker utvecklas i allt 
snabbare takt. Målet är att vi ska förstå förändringen och utveckla vår egen kompetens, 
utnyttja digitaliseringen och förbereda oss på de hot den medför. Vi vet att vi inte känner 
till alla konsekvenser av de nya teknikerna. Det har kunnat konstateras att också bl.a. 
etiska frågor finns inom synhåll.

Väsentliga förändringar i verksamhetsmiljön med tanke på detta koncept är digitali-
seringen, cybersäkerhetens ökande betydelse samt den öppna förvaltningen och öppna 
data. Digitaliseringen i sig är en förändringskraft och dessutom finns det i vår omgivning 
andra faktorer som driver oss mot digitaliseringen. Dessa faktorer sammanhänger t.ex. 
med effektivitet eller interoperabilitet. 

Konceptet är en fortsättning på de arbeten med anknytning till digitaliseringen som 
tidigare har gjorts inom försvarsministeriets förvaltningsområde1. 

1 Petra Koivisto: Selvitys puolustushallinnon digitalisaation tilasta, FI.PLM.2017-1819
  Puolustusvoimien digitalisaatiokonsepti, AM16974
  Petra Koivisto: Puolustusministeriön hallinnonalan digitalisaation ohjaus, Pro gradu -avhandling, 2017 
  Petri Vähäkainu: Teknologinen näkökulma digitalisaatioon, FI.PLM.2017-3533
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3. Måltillståndet för digitaliseringen inom försvarsförvaltningen

Målet för försvarsförvaltningens digitalisering är en försvarsförvaltning som är intelligent 
på ett tryggt sätt.

Detta innebär att 

• den risk som sammanhänger med ny teknik kontrolleras
• de nuvarande funktionerna optimeras 
• nya tjänster, funktioner och ny kunskap skapas
• de investeringar som gjorts i tekniker ger förmåga av ett nytt slag
• de avgöranden som ska fattas på nationell nivå påverkas

Det är livsviktigt att observera och undersöka det cyberhot som sammanhänger med nya 
tekniker i försvarsförvaltningens omgivning.

När omgivningen digitaliseras måste försvarsförvaltningen beakta de hot som digita-
liseringen orsakar samt de begränsningar som digitaliseringen av omgivningen medför 
för den egna verksamheten. 

Vid upprätthållandet, utvecklandet och användningen av försvarsförmågan samt vid 
utvecklandet av försvarssystemets förmåga beaktas digitaliseringen av omgivningen. Lä-
gesförståelse, ledning och snabbt beslutsfattande stöds med digitaliseringens metoder. 
Vid utvecklandet av kapaciteterna utnyttjas digitaliseringens möjligheter för att effek-
tiviteten och verkningsfullheten ska kunna maximeras. Genom digitaliseringen uppnås 
bl.a. kostnadseffektivitet, genom vilken resurser frigörs för utvecklande och produktion 
av annan förmåga.

På ett ändamålsenligt sätt utnyttjar försvarsförvaltningen i sin verksamhet de möjlig-
heter som de nya teknikerna ger. I måltillståndet utnyttjar försvarsförvaltningen bästa 
praxis i anknytning till digitaliseringen och utvecklar kompetensen, dock så att de kun-
skaper som är kritiska för den nationella säkerheten samt deras integritet och tillgäng-
lighet tryggas.  I måltillståndet kommunicerar intressentgrupperna med försvarsförvalt-
ningen oberoende av tid och plats. 

Genom digitaliseringen effektiveras samarbetet med övriga förvaltningsområden. 
Med hjälp av statsförvaltningens digitaliseringsprojekt har enhetliga metoder och verk-
tyg skapats mellan ministerierna och de ämbetsverk som lyder under dem. Myndig-
hetssamarbetet baserar sig på gemensam förståelse av läget, delad information och 
interoperabilitet, som har understötts med digitaliseringens metoder. Digitaliseringen 
möjliggör att försvarsmakten effektivt och verkningsfullt kan ge andra myndigheter stöd 
i normala förhållanden och undantagsförhållanden för att trygga samhällets verksam-
hetsbetingelser.  

Digitaliseringen gör försvarssamarbetet smidigare och verkningsfullare samt främjar 
kommunikationen med partnerna. Genom avtalsreglering samt funktionell och teknisk 
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kompatibilitet möjliggörs ett digitalt informationsutbyte utan dröjsmål. Genom digitala 
lösningar under normala förhållanden utvecklas metoder för att ge och ta emot bistånd 
i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Med digitaliseringens metoder 
stöds planeringen, beredningen och genomförandet av krishanteringsinsatser. 

Administreringen av och produktiviteten i partnerskapet främjas genom att det förut-
sätts att partnerna är digitalt kompatibla. Försvarsförvaltningen söker partner, som har 
förmåga att främja digitaliseringen av försvarsförvaltningen. Digitalt partnerskap främjar 
beredskapsåtgärder och stöder försörjningsberedskapen. För egen del främjar försvars-
förvaltningen den digitala industrins nationella verksamhetsbetingelser med tyngdpunk-
ten lagd på att utveckla cybersäkerheten och cyberförsvaret.

Med stöd av digitaliseringen fungerar försvarsförvaltningens processer med kortare 
genomloppstid än för närvarande. Organisationskulturen är öppen för att utnyttja de 
möjligheter som digitaliseringen ger.  Försvarsförvaltningen är med om att utveckla och 
använda statsförvaltningens gemensamma digitala tjänster. Försvarsförvaltningen delar 
på ett säkert sätt information både internt och till intressentgrupperna och eftersträvar 
öppenhet i detta. 

Medborgarnas kommunikation med försvarsförvaltningen har genomförts med ut-
nyttjande av de digitala principer som finansministeriet har utarbetat.
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4. Verkställighetsplan

Försvarsförvaltningens principer för verkställande av digitaliseringen: 

• Med digitaliseringen optimeras de nuvarande funktionerna, men skapas också nya 
tjänster, funktioner och kunskaper. 

• Digitaliseringen av verksamhetsmiljön beaktas på så sätt att den skär genom all verk-
samhet och kontinuerlig utveckling och härvid beaktas ändamålsenlig interoperabi-
litet.

• Betydelsen av cybersäkerhet, öppenhet och samarbete identifieras. 
• Genom förnyelse av arbetssätten görs de offentliga tjänsterna användarorienterade 

och i första hand digitala.
• Arbetssätten omvandlas för att möjliggöra en fenomenbaserad verksamhet samt 

smidiga livssituationer och affärstransaktioner för människor och företag.

I verkställighetsplanen har följande sex delområden valts. Mera exakta åtgärder beskrivs 
i bilaga 1 (på finska). 

4.1 Justering av den ändring av verksamheten som  
digitaliseringen medför

Ändringen av försvarsförvaltningens verksamhet med hjälp av digitaliseringen har be-
skrivits på allmän nivå i kapitel 3. Alla sektorer deltar i justeringen av måltillståndet. 
Försvarsförvaltningens ämbetsverk sammanställer sina sektorers måltillstånd i fråga om 
digitaliseringen. Försvarsministeriet samordnar genom sin resultatstyrning beredningen 
av ämbetsverkens måltillstånd och sammanställer förvaltningsområdets måltillstånd.  Ur 
måltillståndet härleds ämbetsverkens resultatmål från och med planperioden 2020.

4.2 Vetskap om digitaliseringens möjligheter 

Teknikerna utvecklas snabbt och olika slags tillämpningar tas i bruk både på den offent-
liga och den privata sektorn. Vetskapen utvecklas med hjälp av forskning. Alla digitalise-
ringens möjligheter känner man dock inte till. Till exempel intelligent automatisering och 
robotik utnyttjas tills vidare endast obetydligt. 

Genom att kombinera olika data skapar man data av nya slag.  Digitaliseringen gäller 
allt flera funktioner. 

Den kompetens och det vetande som anknyter till digitaliseringen utvecklas. Man 
förbereder sig på kommande ändringar. Utgångspunkten är att i den kontinuerliga ut-
vecklingen av verksamheten beakta de möjligheter som digitaliseringen ger. 
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4.3 Att förstå betydelsen av öppenhet

”Information utgör kapital vars värde ökar då det distribueras och förädlas. 
Den offentliga förvaltningen förfogar över omfattande datalager. Genom 
att underlätta användningen av dem kan man utöka värdet av detta kun-
skapskapital, skapa möjligheter för ny affärsverksamhet, forskning och ut-
bildning, utveckla bättre tjänster för medborgarna och förbättra beslutsfat-
tandet, effektivisera förvaltningens verksamhet och utöka transparensen.”2

 
Riktlinjer för öppna data och en öppen förvaltning har utstakats i flera sammanhang i Fin-
land med början år 2011. Genomföringen av Finlands tredje handlingsprogram för öppen 
förvaltning började den 1 juli 2017. Också det innehåller hänvisningar till öppna data.

Försvarsministeriets förvaltningsområde står i ett korstryck mellan öppenhet och sä-
kerhet. Å ena sidan förutsätter statsförvaltningens allmänna riktlinjer öppenhet, å andra 
sidan förpliktar den nationella säkerheten till att skydda informationen. Det bör granskas 
hur väl statsförvaltningens gemensamma projekt lämpar sig för försvarsförvaltningens 
verksamhet. Försvarsförvaltningen deltar i de övriga förvaltningsområdenas digitalise-
ringsprojekt och säkerställer härvid att den information som är kritisk med tanke på sä-
kerheten skyddas. 

4.4 Verktyg, resurser och metoder stöder uppnåendet av målen

När verksamheten digitaliseras, utnyttjas bästa praxis och befintliga principer. Hur digi-
taliseringsåtgärderna inverkar på verksamhetens effektivitet och flexibilitet utvärderas.

När verktyg utvecklas beaktas de möjligheter som digitaliseringen ger. Personalresur-
serna säkerställs. Mätningen av nyttan med digitaliseringen preciseras.

2  Utdrag från finansministeriets webbplats http://vm.fi/avoin-tieto

http://vm.fi/avoin-tieto
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4.5 Förbättrande av interoperabiliteten

Interoperabilitet är en av digitaliseringens förutsättningar. Interoperabiliteten gäller fyra 
nivåer: lagstiftningsnivå, organisationsnivå, semantisk och teknisk nivå3. Varje nivå kan 
påverkas. Interoperabilitetens problem och möjligheter identifieras på alla nivåer.

4.6 Kommunikationen

En förutsättning för att digitaliseringskonceptet ska lyckas är en effektiv kommunikation, 
vilken också inbegriper förvaltningsområdets interna informationsutbyte om aktuella 
frågor som anknyter till digitaliseringen.  De som arbetar med digitaliseringen inom för-
svarsförvaltningen och dess intressentgrupper bildar ett nätverk som stöder informa-
tionsutbytet och kunnandet. 

3 European Commission: New European Interoperability Framework, https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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