
Uppföljning av Borgå 
stads digiprogram: 
status 09/2022 per 
användningsfall
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Användningsfall 2020 2021 2022 2023 Status 09/2022

Visualisering av kommuninvånarnas respons på karta x Gjort 2020.

Visualisering av strategiska indikatorer för rapportering av strategins 
framskridande

x x Gjort 2020.

Parkeringssituationen inom pendelparkeringsområdet visas på stadens 
webbplats (klimatprogrammet och programmet för näringsliv och 
konkurrenskraft)

x Kartläggning av lösningsalternativ. Det aktuella 
parkeringsområdet är delvis på statens mark och 
tillståndet för installationen av kameror har inte 
fåtts. Staden utvecklar områden för 
pendelparkering och denna åtgärd kommer att 
övervägas i framtiden som en del av dessa 
utvecklingsplaner.

Skolornas matsvinn följs till exempel genom att svinnet visualiseras för 
eleverna och medarbetarna i köket (klimatprogrammet)

x Främjas ej år 2022.

Byggnadernas digitala tvillingar x

Visualisering av solenergidata x Insamlandet av data har påbörjats och visualisering 
utvecklas.

Visualisering av anmälningar om bindningar x x Informationen har samlats in med hjälp av ett 
elektroniskt verktyg.

Stadsomfattande invånarprofil som möjliggör mer anpassad och effektivare 
service

x ePorvoo ”OmaAsiointi” ger kommuninvånarna en 
bild av de egna tjänsterna i ePorvoo. 
Utvecklingsarbetet fortsätter.

Den viktigaste informationen om fastigheter som staden äger presenteras på 
stadens webbplats och energiförbrukning av stadens eget fastighetsbestånd 
(klimatprogrammet)

x 2020 byggdes ett datalager där det är möjligt att 
importera data från olika system. År 2022 förnyas 
webbplatsen. Dessa ändringar möjliggör 
presentation av information på webbplatsen i 
realtid och / eller automatisk.



Användningsfall 2020 2021 2022 2023 Status 09/2022

Vi sammanställer en färdplan för kunskapsbaserat ledarskap för staden x En övergripande färdplan är gjord för åren 
2020-2023 och en mer detaljerad 
åtgärdsplan för 2021 och 2022 är klar.

Utformning av stadens datalager, informationshantering och rapportering som 
möjliggör kunskapsbaserat ledarskap

x x Datalagret är gjort och de första rapporterna 
påbörjades 2020. I slutet av år 2021 
innehöll datalagret data från tre källor. 
Målet är 8 källor i slutet av 2022.

Ekonomiska rapporteringen, som stöder korrekt allokering av resurserna* x x Borgå stad deltog i ett projekt som 
finansieras av finansministeriet. 

Social- och hälsovårdens rapportering, som möjliggör förbättring av servicekvalitet x x Staden har inte utvecklat detta år 2021.

Systematisk mätning av kundnöjdhet och dess utnyttjande i utveckling x x Utvecklat möjligheterna att ge feedback 
digitalt: synlighet på kartan, kategorisering, 
samt  kommunikation. Infört standardiserad 
skala för kundundersökningar. Undersökt 
möjligheten att öka mätningen av 
kundnöjdhet med hjälp av olika tekniker.

Personalrapportering som rapporterar stadens utveckling som attraktiv arbetsgivare x Personalrapporten upprättas årligen i 
enlighet med den kommunala 
arbetsgivarens rapportrekommendation och 
målen för stadens personalprogram.
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Användningsfall 2020 2021 2022 2023 Status 09/2022

Alla sektorernas rapportering för att möjliggöra ledning genom information x x x Datalagret utvecklas. Arbetet startade våren -20. 
År 2021 pulicerades ett flertal rapporter på 
stadens interna nätsidor. Arbetet fortsätter år 
2022.

Utnyttjandet av centraliserade positionsdata som stöd för planering och beslutsfattande x Staden ansökte år 2021 om understöd av 
finansministeriet, men fick inte understöd.

Öppna data, det vill säga öppna gränssnitt, i stadens datalager x Staden följer utvecklingen av programmet om 
öppna gränssnitt som lanserades av staten 
2020. År 2021 publiserades data på stadens 
inköpsfakturor på hemsidorna. År 2022 
publicerades data i avoindata.fi –tjänsten.

Användningsfall för data i Borgå stad och utarbetande av ett etiskt protokoll för artificiell 
intelligens

x Användningsfall för data samt 
dataskyddföreskrifter för det molnbaserade 
datalagret har utarbetats tillsammans med 
stadens dataskyddsansvariga och de personer 
som ansvarar för persondataregister.

Beredskap för influensaperioden med hjälp av förutsedd information från externa källor x x Inga åtgärder år 2021.

Information om användningsgraden av Social- och hälsovårdsväsendets lokaler x Lokal- och fastighetslistor har uppdaterats. 
Lokalernas  användningsgrad följs upp i alla 
lokaler. Inga åtgärder år 2021 eller 2022.

Förutsedd information om kostnader/Bättre förutsägbarhet för kostnader och exaktare 
allokering

x I samband med grundandet av företage HPK 
Palvelut Oy har prissättningen av stödtjänster
blivit transparentare.

Definition av interna hyror med hjälp av analysinstrument som baseras på fakta x Inga åtgärder år 2021.

Befolkningsprognos för Borgå stad* x x x Prognosen för befolkningstillväxt har gjorts för 
de olika stadsdelarna. Staden har slutit ett avtal 
om att staden kan köpa en befolkningsprognos i 
framtiden av Tiera.



Användningsfall 2020 2021 2022 2023 Status 09/2022

Utvidgning av elektronisk tidreservering i social- och hälsovårdstjänster x Inga åtgärder år 2021.

Identifiering av hälsofaror och förstärkande av välbefinnandet, bl.a. med 
Omaolo-välbefinnandekontroll och träning som baserar sig på 
forskningskunskap.

x x Inga åtgärder år 2021.

Erbjudande av daghemsplats med framförhållning x

Optimering av elevupptagningsområden med hjälp av maskininlärningens 
metoder

x En arbetsgrupp har evaluerat ett verktyg, med vilken 
relevant information visualiseras per 
elevupptagningsområde. Beslut om fortsättning görs 
2023.

Geoinformationsinnehåll i webbinformationstjänsten utökas 
(planenheterna, flygbildsmaterial som omfattar hela staden)

x

Automatisk textning av videor med hjälp av artificiell intelligens x Har undersökts. Väntar på utvecklingen av lämplig och 
prisvärd teknik. Tekniken måste känna igen två språk, 
dvs kunna avgöra om svenska eller finska talas. Inte i 
budgeten för 2022 eller 2023.

Distansundervisning inom den grundläggande konst undervisningen* x x Borgå stad deltar i ett projekt som finansieras av 
finansministeriet. Projektet fortskrider enligt planerna 
och har fått förlängning tom år 2022.

Möjlighet att stödja ungdomars fritidsintressen med hjälp av en 
mobilapplikation utreds (nuorisopassi/liikuntapassi)

x Har utretts. Bör återkommas till under de kommande 
åren.

Servicelöfte för digitala tjänster (för företag) x x x Servicelöfte gjort år 2020 och 2021.

Utvecklande och produktifiering av digistöd x x Digistödkonceptet har gjorts och information om 
digistödet finns för kommuninvånarna.

Ibruktagande av nätbetalning av biblioteksavgifter x x Ibruktagandet går enligt planerna som är uppgjorda 
inom det av finansministeriet stödda projektet.

En digital kontaktkanal för unga x x Planeringsarbetet började år 2021. Arbetsgruppen 
främjat år 2022.



Användningsfall 2020 2021 2022 2023 Status 09/2022

Länkning av avtal till fakturor (procurement to pay) x

Utvidgning av elektronisk tidsreservering till 
företagshälsovården

x Inga åtgärder år 2021.

Förnyande av det ekonomisystemet x x Ekonomisystemet har bytts.

Robotiseringens vidare bruk i produktion av tjänster x Användandet av robotik i samband med ärendehanteringssystemet 
har påbörjats inom ramen för ett av FM finansierat projekt. 
Processerna inom ärendehanteringen är dokumenterade och arbetet 
fortsätter år till året 2022 slut.

Elektronisk underskrift x x Har tagits i bruk som en del av kontrakthanteringsprogrammet 
Cloudia. År 2021 togs den digitala underskriften som Assently
erbjuder ibruk. Arbetet fortsätter 2022.

Logistiksystemet av centraliserat social- och 
hälsovårdslager

x x Inga åtgärder år 2021.

Automatisk granskning av räkningar x

Projekthanteringssystem x x x Projekthanteringssystemet har köpts och användandningen kom 
igång år 2021. År 2022 utvecklas programmet vidare och tas i bruk i 
fler enheter.

Elektronisk arkivering x x x I budgeten för 2022. Arbetet påbörjades år 2021 genom att kartlägga 
behoven och möjligheterna. År 2022 deltog staden i upphandlingen 
som koordinerades av Sarastia.

Mobil registrering och uppföljning av arbetstiden x x Mobil registrering och uppföljning av arbetstiden
har införts 2020. 

Automatisering av budgetproposition* x x Borgå stad deltog i ett projekt som finansieras av finansministeriet. 
Projektet avslutades år 2021.

Digitalisering av avtalshantering och förutsedd anmälan 
om tidsgränser i avtalshantering

x Som en del av kontrakthantering Cloudia 2020. Clouda togs ibruk
inom de flesta enheter år 2021.
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Användningsfall 2020 2021 2022 2023 Status 09/2022

Digitalisering av operativt arbete. Granskning och hantering av arbetsköer 
med pekplatta/smarttelefon.

x x x x Staden hr utvecklat den kommunala initiativprocessen, 
ansökningsprocessen för ensamföretagare, 
automatisering av kommunteknikens arbetsköer, 
processen för tomtreserveringar samt gjort 
definitionsarbetet för olika lösningar inom projektet 
”Älykäs asiointi”. Inom projektet har definierats 
arbetsköer och helheter för arbetsförmedlingen, 
kommunala tillägg, sommararbetskuponger och 
kommunal demokrati samt för integrationstjänster. 

Automatisering av prosesser inom beslutsfattande* x x Ett av finansministeriet finansierat projekt, inom vilket 
år 2021 har ordnats utbildningar åt personalen. 
Processerna inom ärendehanteringen är 
dokumenterade och arbetet fortsätter år 2022.

Utvecklandet av bildningsväsendets centrala program (Visma
applikationerna) ur ett helhetsperspektiv.

x x Organisationens kunnande och resurser har ökats för 
att möjliggöra arbetet, som fortsätter år 2023.

Utveckling av plattform och integrationer för affärssystemet för 
kundrelationer och tjänstehantering*

x x x Projektet ”Älykäs asiointi” slutfördes enligt planerna 
1.2.2020-1.10.2021 i samarbete med Uleåborg, 
Nurmijärvi, Hollola och Jämsä. Suomi.fi – tjänsten togs 
i bruk.

En diskuterande chatbot som är baserad på på artificiell intelligens* x x I projektet ”Keskusteleva tekoäly asiakaspalvelussa” 
deltar Riihimäki, Järvenpää och Grankulla. Tjänsten 
kan du köpas via Tiera och fler kommuner har 
involverats i projektet. Dessutom har språkversionerna 
(ENG, SVE) , förståelse för tal och analytiken utvecklats 
och information hämtas nu från statens 
tjänstedatalager.

Chattexpertservice i Kompassen x En del av målen i projektet ”Keskusteleva tekoäly 
asiakaspalvelussa”. Chat-tjänsten började för invånarna 
i början av år 2022.

Nätbutik x Som en del av konkurrensutsättningen av webbplatsen 
år 2020. Webbplatsen lanseras 2021, efter vilken 
nätbutiken kan lanseras. 
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Utvidgning av elektronisk kontakt, t.ex. införande av ett AI-baserat 
expertchatt i barn- och familjetjänsterna.

x x Implementeras i samband med Sote-projektet.

Chattservice för de vanligaste hälsofrågorna i social- och 
hälsovårdstjänster t.ex. via Omaolo-tjänsten. 

x x Implementeras i samband med Sote-projektet.

En nätbaserad plattform utvecklas för staden där stadens lokaler kan 
hyras ut till invånarnas bruk (klimatprogrammet).

x x x Saken har utretts och det har konstaterats att 
kundorienterade system också utvecklas i andra 
kommuner. Emellertid är inget av systemen ännu 
tillräckligt bra för att tas i bruk. Staden ansökte om 
finansiering för detta, men fick inte understöd. Inga 
åtgärder eller budgetering gjord för år 2022. Kräver 
också investeringar i rutter, låsanordningar, 
(kamera)övervakning etc.

Tjänster för digitalt deltagande, deltagande budgetering x Gjort definitionsarbetet för kommunal demokrati inom 
projektet ”Älykäs asiointi” som finansieras av 
finansministeriet. Tjänsten kan tas i bruk om så önskas.

Nyhetsbrevets optimering x En ny, GDPR-kompatibel och billigare applikation har 
framgångsrikt införskaffats och tagits i bruk inom 
staden. 

Distansmottagning (hemvård, läkare, hälsovårdare, fysioterapeut) x x x Fjärrbesök används av hemvården. De övriga tjänsterna 
tas i bruk i samband med Sote-projektet.

Utveckling av elektronisk uträttande av ärenden: Suomi.fi-integration, 
rättigheter, betalning*

x x Suomi.fi-autentisering togs ibruk 2021. 
Auktoriseringstjänsten introducerades 2020. 
Nätbetalninge togs ibruk först i biblioteken och 
fortsätter också till KoMbi. 

Översättning av främmande språk i realtid x Har inte framskridit. Detta väntar på utvecklingen av 
lämplig och prisvärd teknik.



Åtgärder
Den 
möjliggörande

Åtgärd Mätare Status 09/2022

VAD –
Övergripande 
arkitektur och 
informationspoliti
k 

• Den övergripande arkitekturen beskrivs (nuläge vs målet)
• Ett förvaltningssystem skapas för den övergripande arkitekturen
• Den övergripande arkitekturen anläggs och etableras
• Vi skapar informationspolitik som innebär etiskt protokoll för artificiell 

intelligens och databokslut

• Åtgärden har utförts/inte utförts

• % av stadens data under 
dataförvaltningssystem

Informationshanteringsmodellen 
framförallt för ekonomi- och 
personalprocessernas del har 
dokumenterats bättre. 
Beskrivning av handlingars
offentlighet har satts till på
webbsidorna.

HUR – Operativa 
system och ICT-
infrastruktur

• Ständig utveckling av stödprocesser och system baserad på referensramer
• Säkerställning av verksamhetens kontinuitet
• Säkerställning av dataskydd och datasekretess
• Defragmentering av MasterData
• Antalet automatiska integrationer ökas
• apparatförteckningar, licensportfölj, fysiska gränssnitt, 

informationssystemsportfölj, tekniska beskrivningar dokumenteras
• Dataskyddets utvecklingsprogram formuleras

• # ICT-driftavbrott av stadens 
centrala tjänster

• # allvarliga datasäkerhet / -skydds 
incidenter

HUR GÅR VI 
VIDARE – Från idé 
till produktion

• Idéer och behov av alla enheterna, invånarna och företagen samlas in och 
evalueras systematiskt 

• En process skapas för att bestämma i vilken ordning systemen och processen 
förnyas

• Kontinuerlig inlärning och utveckling i ljuset av ny information
• Arbetssätt skapas där utveckling och innovation inte står i strid med underhåll
• Vi möjliggör att alla kan delta i utvecklingen och skapar ett arbetssätt för det 

gemensamma beslutsfattandet

# åtgärden gjord / inte gjord Projektportfölj har tagits ibruk, 
vilket möjliggör bättre 
idékläckning.

Ett kontinuerligt och systematiskt 
samarbete med företag har inletts 
via utvecklingsgruppen.

KOMPETENS -
Arbetets 
meningsfullhet och 
digikompetens

• Vi förstärker arbetets meningsfullhet med att ständigt uppdatera stadens redskap 
och digikunskaper samt kompetens för ledning genom information. 

• Vi tar stadens egna inlärningsplattform (OSKU) i aktiv bruk
• Dataskyddskunnandet hos chefer och experter ska höjas.
• Utbildningar för förändringsledning

• Arbetets meningsfullhet 
(personalenkät)

• Användarstatistik: 
• användning av stadens egna 

inlärningsplattform (OSKU)
• O365 användning
• Avlagda utbildningar

Medarbetarundersökningen 
genomfördes på våren 2022. 
Osku-utbildningskalendern har 
använts aktivt. Coaching 
ledarskapsutbildning gavs som 
ledarutbildning. Användningen 
av O365 har ökat avsevärt i och 
med distansarbete.




