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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av polisförvaltningslagen och 1 § i lagen 
om polisutbildning 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att polisför-
valtningslagen och lagen om polisutbildning 
skall ändras. Polisens datacentral dras in och 
i dess ställe inrättas Förvaltningens IT-
central (HALTIK). Den nya centralen skall 
betjäna hela inrikesförvaltningen. Bestäm-
melser om centralen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. I denna proposition före-

slås att bestämmelserna om Polisens datacen-
tral skall strykas i lagarna. I propositionen 
ingår också bestämmelser om ställningen för 
de anställda som övergår till den nya IT-
centralen.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 
2008.  

————— 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge  

Enligt 1 § 3 mom. i polisförvaltningslagen 
(110/1992) är Polisens datacentral en enhet 
under inrikesministeriet. Enligt 14 § skall Po-
lisens datacentral tillhandahålla de datatek-
niska tjänster som polisen behöver samt an-
svara för de uppgifter som föreskrivits för 
centralen i fråga om polisens datasystem och 
register. Enligt paragrafen kan Polisens data-
central åta sig att sköta också andra dataad-
ministrationsuppgifter inom den offentliga 
förvaltningen. 

Polisens datacentral bildades av den tek-
nikenhet som hade verkat som en enhet vid 
inrikesministeriets polisavdelning och av en-
heten datatjänsten som hade verkat som en 
resultatenhet vid centralkriminalpolisen. 
Centralen inledde sin verksamhet vid in-
gången av 2000, till att börja med som en re-
sultatenhet vid centralkriminalpolisen. Vid 
ingången av september 2002 blev Polisens 
datacentral inom polisförvaltningen ett äm-
betsverk under inrikesministeriet. Till äm-
betsverket överfördes de anställda från Poli-
sens datacentral som verkat som en resultat-
enhet vid centralkriminalpolisen och från da-
tateknikcentralerna som verkat under poli-
sens länsledning. Polisens datacentral regio-

naliserades till Rovaniemi, men de regionala 
datateknikcentralerna fortsatte sin verksam-
het som filialer till Polisens datacentral.  

Polisens datacentral har sitt huvudkontor i 
Rovaniemi. Dessutom har den 16 regionala 
verksamhetsställen i Joensuu, Jyväskylä, Ka-
jana, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, S:t Mi-
chel, Uleåborg, Brahestad, Nyslott, Vasa, 
Vanda, Varkaus, Tammerfors, Åbo och Yli-
vieska. Vid ingången av 2007 hade centralen 
totalt 175 anställda. Av dem arbetade 106 i 
Rovaniemi. Vid de övriga verksamhetsställe-
na varierade antalet anställda mellan 1 och 
20. 

Polisens datacentral levererar och samord-
nar informationssystemtjänsterna inom polis-
förvaltningen. Centralen svarar för polisens 
dataadministration i enlighet med polisens 
dataadministrationsstrategi och de mål och 
principer om vilka avtalats med polisens 
högsta ledning. Den har det övergripande an-
svaret för polisens dataadministration och IT-
funktioner med tillhörande serviceproduk-
tion, de regionala IT-tjänsterna medräknade. 

Polisens datacentral kan åta sig även andra 
dataadministrationsuppgifter än sådana som 
direkt hör samman med polisförvaltningen. 
Avsikten har varit att bidra till att förbättra 
kostnadseffektiviteten hos statens informa-
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tionsförvaltning. Samtidigt har man främjat 
informationsförvaltningssamarbetet med 
myndighetsintressentgrupper som står poli-
sen nära. Polisens datacentral har bl.a. redan 
länge samarbetat med inrikesministeriet, 
gränsbevakningsväsendet och tullväsendet. 
Myndigheterna har erbjudits möjlighet att 
använda informationssystem som i hög grad 
gagnar deras verksamhet, eller informations-
systemen har försetts med egna åtkomsträt-
tighetsblock på basis av avtal. Å andra sidan 
har Polisens datacentral bedrivit samarbete 
också direkt i form av myndighetssamarbete 
enligt serviceprincipen. De faktiska utgifter-
na har då finansierats med den ramfinansie-
ring som anvisats för Polisens datacentral.  

I egenskap av en central IT-enhet för myn-
digheterna med ansvar för den inre säkerhe-
ten har Polisens datacentral erbjudit olika 
myndigheter möjlighet att placera servrar i 
datacentralens tekniska utrymmen för an-
läggningar och i förekommande fall möjlig-
gjort den tekniska underhållsservice som be-
hövs för dessa. Dessutom upprätthåller data-
centralen ett stamnät för hela inrikesförvalt-
ningssektorn, vilket innebär att olika datanät 
kan fungera inom hela området för inrikes-
förvaltningen.  

Det integrerade informationssystem som 
Polisens datacentral har planerat och driver 
har erbjudit polisen och andra myndigheter 
med ansvar för den inre säkerheten ett kost-
nadseffektivt verktyg för att använda regist-
ren vid fullgörandet av lagstadgade uppgifter. 
Med hänsyn till de ovan nämnda tjänsterna är 
datacentralen en leverantör av informations-
innehåll som distribuerar, tar emot och för-
medlar information bland myndigheterna 
med ansvar för den inre säkerheten.  

I statens IT-strategi (Statsrådets principbe-
slut av den 15 juni 2006 om utvecklande av 
IT-verksamheten inom statsförvaltningen) 
utstakas att för att stödja de allmänna verk-
samhetsbetingelserna för de valda utveck-
lingsprogrammen kommer Statens IT-
serviceenhet att inleda sin verksamhet. Enligt 
rapporten om inrättandet av Statens IT-
servicecentral är målet att servicecentralen 
skall tillhandahålla för alla kunder gemen-
samma IT-tjänster för statskoncernens kun-
der till självkostnadspris. Rapporten har sänts 
för utlåtande. 

2  Föreslagna ändringar  

I denna proposition föreslås sådana änd-
ringar i den gällande lagstiftningen som är 
nödvändiga för inrättandet av och verksam-
heten vid den nya centralen Förvaltningens 
IT-central (HALTIK; nedan även IT-
centralen). 

Målet är att för inrikesförvaltningen utgå-
ende från Polisens datacentral och med en 
breddning av dess uppgiftsområde inrätta en 
ny gemensam IT-central inom inrikesmini-
steriets förvaltningsområde. Den nya centra-
len skall enligt beställar–utförar-modellen 
ansvara för tillhandahållandet av IT-
bastjänster, IT-relaterade sakkunnigtjänster 
och säkerhetsklustertjänster. Tillhandahål-
landet av tjänster skall basera sig på service-
avtal mellan IT-centralen och de ämbetsverk 
som är kunder. Målet är att den nya centralen 
skall inleda sin verksamhet den 1 mars 2008. 

Enligt finansministeriets delbetänkande av 
den 29 april 2005 om konkreta åtgärder som 
krävs för inrättandet av servicecentraler in-
nebär en servicecentral ett produktionssätt 
där funktioner, kunnande och infrastruktur 
som stödjer kärnverksamheten sammanförs, 
varvid de egentliga kärnuppgifterna kvarstår 
i den ursprungliga organisationen. Verksam-
heten baserar sig på produktifierade tjänster, 
enhetliga produktionsprocesser och utnytt-
jande av informationsteknologi som stödjer 
verksamheten. En servicecentral bör kunna 
växa så att faktiska skalfördelar uppnås. Ar-
rangemanget tryggar tillgången på service, 
gör det möjligt att utöka expertisen samt 
tryggar en hög kvalitetsnivå på tjänsterna och 
bättre produktivitet än tidigare. Styrningen av 
servicecentralen baserar sig på kundstyrning.  

Statens servicecentraler är statliga ämbets-
verk som producerar stödtjänster för statliga 
ämbetsverk och inrättningar. En servicecen-
tral bildas genom att ekonomiförvaltnings-
uppgifter och personaladministrativa uppgif-
ter från ministerierna och ämbetsverken på 
servicecentralens verksamhetsort och övriga 
regioner samlas inom en enda organisation. 
Ett ämbetsverk som avstår från att utföra 
stöduppgifter som eget arbete blir kund hos 
servicecentralen. Till servicecentralen över-
förs också för uppgifterna behövliga perso-
nalresurser och övriga resurser från de äm-
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betsverk som blir kunder hos servicecentra-
len. Det ämbetsverk som använder centralens 
tjänster (kundämbetsverket) och det ministe-
rium som styr kunden ansvarar för att perso-
nalbehovet anpassas till den effektiviserade 
verksamheten. Statens servicecentraler bildar 
ett nätverk vars verksamhetssätt, processer 
och informationssystem också i fortsättning-
en utvecklas på ett samordnat sätt i enlighet 
med enhetliga, gemensamma och kompatibla 
system och arkitekturer.  

Under de senaste åren har ämbetsverk av 
typen statens servicecentral inrättats för olika 
förvaltningsområden i första hand för att ha 
hand om uppgifter inom ekonomiförvaltning 
och personaladministration. Inrikesförvalt-
ningens servicecentral, som producerar per-
sonal-, ekonomi- och telefonväxelstödtjänster 
samt andra förvaltningens stödtjänster för 
förvaltningsområdet och även för andra stat-
liga ämbetsverk och inrättningar, inledde sin 
verksamhet den 1 juli 2005. För justitiemini-
steriets förvaltningsområde inrättades justi-
tieförvaltningens datateknikcentral, som in-
ledde sin verksamhet vid ingången av 2006. 
Centralen för försvarsmaktens ledarskapssy-
stem inledde sin verksamhet vid ingången av 
2007. Vid sidan om övriga tjänster produce-
rar centralen IT-bastjänster för sitt förvalt-
ningsområde. 

Målet med inrättandet av Förvaltningens 
IT-central är att revidera och förenhetliga de 
nuvarande processerna för informationsad-
ministration. Samtidigt ställs nya centralise-
rat producerade tjänster till förfogande för 
förvaltningsområdet. Förenhetligade verk-
samhetssätt gör det också möjligt att förbättra 
servicenivån.  

Under den inledande fasen av verksamhe-
ten kommer IT-centralen att tillhandahålla 
åtminstone följande tjänster för hela inrikes-
ministeriets förvaltningsområde: installatio-
ner av arbetsstationer med program, under-
håll av arbetsstationer och periferienheter, 
närstöd, styrning av domänen eller domäner-
na samt installationer, underhåll och service 
av utskrifts- och resursservrarna. Likaså skall 
centralen på ett centraliserat sätt producera 
underhålls-, hanterings- och övervaknings-
tjänster för e-posttjänster samt underhålls-, 
hanterings- och övervakningstjänster för 
webbaserade tjänster. Centralens tjänster om-

fattar också hanteringstjänster som gäller åt-
komsträttigheter till förvaltningsområdets sy-
stem samt underhåll och övervakning av 
lokalnätet och dess aktivutrustning. Avsikten 
är att de sistnämnda tjänsterna skall tillhan-
dahållas hela inrikesministeriets förvalt-
ningsområde under 2008. Den mängd tjänster 
som IT-centralen producerar bör öka på ett 
behärskat sätt efter det att verksamheten har 
inletts. 

Redan för närvarande kan Polisens data-
central åta sig att sköta också andra än poli-
sens dataadministrationsuppgifter inom inri-
kesförvaltningen och även i vidare kretsar 
inom den offentliga förvaltningen. Detta gör 
det möjligt att ingå serviceavtal med Polisens 
datacentral redan innan verksamheten vid 
den nya IT-centralen inleds. Efter lagens 
ikraftträdande överförs ansvaret för service-
avtalen på IT-centralen. 

Närmare bestämmelser om den nya IT-
centralen skall utfärdas genom den förord-
ning av statsrådet som föreslås bli utfärdad 
om centralen. Centralen skall i enlighet med 
serviceavtal producera data- och kommuni-
kationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, da-
tasäkerhets-, produktions-, upphandlings-, 
rapporterings-, utbildnings-, och stödtjänster 
för inrikesministeriet och dess förvaltnings-
område. Dessutom skall centralen på basis av 
serviceavtal kunna producera motsvarande 
tjänster också för andra statliga ämbetsverk 
och inrättningar. Till de nämnda tjänsterna 
hör dock inte t.ex. sådana upphandlingstjäns-
ter som hör till upphandlingar som med stöd 
av 22 a § i lagen om statsbudgeten 
(423/1988) genomförs genom samordnad 
upphandling. Centralen skall dessutom pro-
ducera tjänster som gäller förvaltningsområ-
dets informationssystem, datakommunika-
tionstjänster och register och som särskilt fö-
reskrivits för den i lagstiftningen eller genom 
inrikesministeriets beslut. I alla tjänster som 
produceras skall särskilt avseende fästas vid 
datasäkerhetsaspekter. 

När Förvaltningens IT-central inrättas 
kommer hänsyn också att tas till riktlinjerna 
samt utvecklingsmålen och utvecklingspro-
jekten enligt statsrådets principbeslut av den 
15 juni 2006 om utvecklande av IT-
verksamheten inom statsförvaltningen. Av-
sikten är att statens gemensamma IT-tjänster 
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skall produceras vid Statens IT-
servicecentral. När serviceutbudet vid Sta-
tens IT-servicecentral utvecklas kommer äm-
betsverken inom förvaltningsområdena och 
också IT-serviceenheterna att börja använda 
de gemensamma tjänster som den tillhanda-
håller, såsom IT-bastjänster. Om det konsta-
teras att en viss tjänst vid en enskild IT-
servicecentral lämpar sig för hela statsför-
valtningen, skall tjänsten produceras vid Sta-
tens IT-central. Detta kan bli verklighet efter 
2010. IT-serviceenheterna inom förvalt-
ningsområdet skall i högre grad koncentrera 
sig på att upprätthålla och utveckla IT-
systemen inom kärnverksamheten.  

IT-centralen skall ha hand om alla polisens 
datasystem och register som Polisens data-
central för närvarande ansvarar för samt de 
datatekniska tjänster som den producerar för 
polisen. Under det inledande skedet av verk-
samheten skall IT-centralen ha uppgifter som 
gäller upprätthållande och utveckling av 
kärnsystemen inom inrikesförvaltningen. Om 
Förvaltningens IT-central anses vara den bäs-
ta producenten av en viss IT-bastjänst, skall 
frågan om produktionen av tjänsten avgöras 
som ett separat ärende tillsammans med fi-
nansministeriet. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser  

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

När den nya Förvaltningens IT-central in-
rättas utifrån den nuvarande Polisens data-
central utvecklas resultatstyrningen av in-
formationsadministrationen inom förvalt-
ningsområdet, förenhetligas de nuvarande 
processerna för informationsadministration 
och ställs nya centraliserat producerade tjäns-
ter till förfogande för hela förvaltningsområ-
det med beaktande av de gemensamma IT-
tjänster för hela statsförvaltningen som ut-
formas i enlighet med statsrådets IT-beslut. 
För utveckling av centralens tjänster förut-
sätts också att serviceproduktionsmodeller 
införs och kostnadsberäkningen vidareut-
vecklas. De IT-uppgifter som för närvarande 
sköts vid förvaltningsområdets ämbetsverk 
inom inrikesministeriets ansvarsområde 
sammanförs vid den gemensamma IT-
centralen för förvaltningsområdet. I fråga om 

IT-bastjänsterna beräknas åtgärderna medfö-
ra en total kostnadsbesparing om 15—20 
procent fram till 2011 i jämförelse med situa-
tionen 2006. 

Den finansiella modellen för det nya äm-
betsverket skall efter en övergångsperiod ba-
sera sig på avgifter. 

Utgångspunkten är att centralens verksam-
het i tre års tid, 2008—2010, skall finansieras 
med ett anslag inom den ram som gäller inri-
kesförvaltningen. Detta innebär överföringar 
av anslag från ministeriets och olika ämbets-
verks moment till momentet för den nya cen-
tralen. Inom förvaltningsområdet kommer 
anslag att överföras till ett belopp av ca 16 
700 000 euro år 2008. Under de följande åren 
ökar överföringsbeloppen i motsvarighet till 
genomförandet av personalförflyttningarna. 
Målet är att de personer som förflyttas och 
anslagen skall motsvara varandra reellt och 
tidsmässigt. 

Den nya IT-centralen skall i enlighet med 
beställar–utförar-modellen verka på basis av 
serviceavtal och som ett nettobudgeterat äm-
betsverk. Den ramfinansiering som behövs 
för centralens verksamhet kommer inte läng-
re att behövas efter 2010 när det sker en 
övergång till helt avgiftsbelagd verksamhet. 
Den totala finansieringen av centralen under 
perioden 2008—2010 baserar sig på prelimi-
nära utredningar och beskriver den framtida 
verksamhetens totala volym. 

I egenskap av en av statens servicecentraler 
kommer IT-centralen att producera tjänster 
för statliga ämbetsverk. Kunderna består av 
ämbetsverk inom inrikesförvaltningen och av 
andra aktörer med ansvar för den inre säker-
heten, t.ex. tullväsendet. Dessutom kan andra 
ämbetsverk eller inrättningar inom olika för-
valtningsområden vara kunder hos IT-
centralen. IT-centralen kommer inte att ha 
kunder utanför budgetekonomin. Den har 
därmed en in house-ställning, vilket innebär 
att kunderna inte behöver konkurrensutsätta 
sin upphandling av tjänster.  

Polisens datacentral är redan nu en viktig 
tillhandahållare av informations- och kom-
munikationstekniska tjänster för säkerhets-
myndigheterna. Detta har möjliggjort bespa-
ringar i planerings- och utvecklingskostna-
derna för systemen. Utvecklingen fortgår och 
stärks genom att IT-centralen inrättas. Den 
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möjliggör ekonomiska och operativa synergi-
fördelar inom säkerhetsmyndigheternas in-
formations- och kommunikationstekniska 
forsknings-, testnings-, underhålls- och ut-
vecklingsuppdrag. IT-centralen kan också i 
förekommande fall anskaffa, ha hand om och 
utveckla informationssystem för inrikesför-
valtningen och även för andra myndigheter. 
Utvecklingen och genomförandet av centra-
lens upphandlingsverksamhet skall ordnas så 
att upphandlingarna och tillhandahållandet av 
upphandlingstjänster inte överlappar med den 
övriga upphandlingsverksamheten inom 
statsförvaltningen. IT-centralen skall inte 
vara någon egentlig inköpscentral och skall 
inte tillhandahålla sådana upphandlingstjäns-
ter där konkurrensutsättningen inte genom-
förs av enheter inom statsförvaltningen utan 
av en samordnad upphandlare på koncernni-
vå, såsom statens enhet för kollektiv upp-
handling Hansel Ab. 

Enligt finansministeriets delbetänkande om 
konkreta åtgärder som krävs för inrättande av 
servicecentraler skall för en IT-centrals tjäns-
ter tas ut en avgift hos beställaren efter en 
övergångsperiod. Avgiften baserar sig på 
kostnaderna för tillhandahållandet av tjäns-
terna (självkostnadspris). Målet är att de an-
slag som beviljats servicecentralen och de 
avgifter den tar ut för tjänsterna skall täcka 
kostnaderna för tillhandahållandet och ut-
vecklingen av tjänsterna.  

Utöver IT-basuppgifterna kan IT-centralen 
ha hand om register och informationssystem 
för olika myndigheter inom förvaltningsom-
rådet, antingen utifrån lagstiftning eller ut-
ifrån avtal. I serviceavtalen beskrivs IT-
centralens roll som serviceproducent och 
kundämbetsverkets roll som beställare och 
registeransvarig. I avtalet beskrivs likaså par-
ternas ansvarsområden och skyldigheter, 
tjänsternas kvalitetsnivåer samt sätten för att 
genomföra dataskydd och datasäkerhet lik-
som hur kontakterna upprätthålls och rappor-
teringen genomförs.  

De prestationer som IT-centralen tillhanda-
håller de ämbetsverk och inrättningar som 
använder centralens tjänster är avgiftsbelagda 
prestationer för vilka tas ut ett belopp som 
motsvarar IT-centralens totala kostnader för 
prestationen (självkostnadsvärde). Den avgift 
som tas ut för enskilda prestationer fastslås 

närmare i de serviceavtal som ingås med de 
ämbetsverk och inrättningar som använder 
centralens tjänster. I enlighet med beställar–
utförar-modellen skall den beställare som in-
gått serviceavtalet betala de kostnader som 
informationssystemen medför. Frågan om 
huruvida registeruppgifter skall fås mot av-
gift eller avgiftsfritt skall basera sig på lag-
stiftning eller ömsesidiga avtal. IT-centralen 
skall därmed inte ha rätt att ta ut avgifter för 
registeruppgifter, om inte något annat har be-
stämts eller avtalats. IT-centralen skall likväl 
ha rätt att ta ut kostnaderna för upprättandet 
och underhållet av en teknisk anslutning, om 
centralen tillhandahåller en sådan tjänst. 
 
3.2 Konsekvenser för myndigheterna 

I regeringsprogrammet för statsminister 
Matti Vanhanens andra regering har utstakats 
att de centrala uppgifterna för utvecklande av 
förvaltningen koncentreras till finansministe-
riet. Till finansministeriet överförs från inri-
kesministeriet bl.a. från avdelningen för ut-
veckling av regioner och offentlig förvalt-
ning enheten för regional- och lokalförvalt-
ning och dess uppgifter. Det innebär att an-
ställda som har hand om grundläggande data-
teknik vid länsstyrelserna, magistraterna och 
Befolkningsregistercentralen inte förflyttas 
till IT-centralen så som tillhörande inrikes-
ministeriets förvaltningsområde. Till inri-
kesministeriet överförs däremot från arbets-
ministeriet de helheter, anställda och organ 
som ansvarar för invandring och integration. 
Genom serviceavtal skall IT-centralen kunna 
producera tjänster också för andra statliga 
ämbetsverk och inrättningar. 

Polisens datacentral skall inte längre ingå i 
polisförvaltningens organisation, utan IT-
centralen som betjänar hela förvaltningsom-
rådet skall verka inom inrikesministeriets re-
sultatstyrning. Inrättandet av ämbetsverket 
har därmed konsekvenser också för resultat-
styrningssystemet och serviceavtalen. 

Inrättandet av centralen har inte några kon-
sekvenser för internationella fördrag som 
hänför sig till Polisens datacentrals ansvars-
område och som är förpliktande för Finland, 
såsom beslutet och förordningen om den 
andra generationen av Schengens informa-
tionssystem. 
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Konsekvenser i fråga om organisation 

På samma sätt som den nuvarande Polisens 
datacentral skall den nya centralen ha sitt hu-
vudkontor i Rovaniemi. IT-centralen skall ha 
flera filialer på samma sätt som enligt den 
nuvarande organisationen för Polisens data-
central. Vid placeringen av de anställda som 
har hand om de ADB-närstödtjänster som 
centralen tillhandahåller skall hänsyn tas till 
IT-centralens verksamhetssätt och närheten 
till de kundämbetsverk som stödet gäller, 
vilket garanterar ämbetsverkens funktion och 
servicenivå. Verksamheten kommer på 
många punkter att basera sig på gemensam-
ma elektroniska tjänster och ett arbetssätt i 
nätverk. 

 
Konsekvenser i fråga om personal 

Vid Polisens datacentral arbetar för närva-
rande 175 personer, av vilka 106 finns i Ro-
vaniemi och de övriga vid ämbetsverkets oli-
ka verksamhetsställen. Det har beräknats att 
antalet anställda vid det nya ämbetsverket 
kommer att öka till ca 260 fram till 2011. Av 
dem kommer ca 150 att arbeta i Rovaniemi 
och de övriga vid regionala verksamhetsstäl-
len.  

När ämbetsverket inrättas kommer alla de 
175 tjänsterna vid Polisens datacentral att 
överföras till IT-centralen med stöd av en 
lagbestämmelse. För skötseln av uppgifterna 
överförs till IT-centralen dessutom ca 85 
tjänster från andra delar av inrikesministeri-
ets förvaltningsområde. Överföringarna 
genomförs genom inrikesministeriets beslut 
stegvis för varje ämbetsverk fram till utgång-
en av 2009. Samtidigt stöds också eventuell 
frivillig flyttningsvilja genom att det infor-
meras om t.ex. lediga tjänster vid Polisens 
datacentral.  

Förflyttningarna berör närmast sådana an-
ställda inom inrikesministeriets förvaltnings-
område som utför IT-basuppgifter. Exempel 
på uppgifter av detta slag är installationer av 
arbetsstationer med program, underhåll av 
arbetsstationer och periferienheter, närstöd, 
styrning av domänen eller domänerna samt 
installationer, underhåll och service av ut-
skrifts- och resursservrarna. Likaså skall cen-
tralen på ett centraliserat sätt producera un-

derhålls-, hanterings- och övervakningstjäns-
ter för e-posttjänster samt underhålls-, han-
terings- och övervakningstjänster för webba-
serade tjänster. Omorganisering och centrali-
sering av produktionen av grundläggande da-
tateknik inom inrikesförvaltningssektorn hör 
till propositionens viktigaste mål för verk-
samheten. Till IT-centralen kommer att för-
flyttas personer från hela inrikesförvaltning-
en. Det har beräknats att de största personal-
förflyttningarna berör de anställda som har 
hand om IT-basuppgifter vid de stora polisin-
rättningarna och inom gränsbevakningsvä-
sendet samt IT-uppgifter vid Nödcentralsver-
ket. 

Att IT-basuppgifterna inom inrikesministe-
riets förvaltningsområde koncentreras till att 
utföras endast av IT-centralen är jämförbar 
med en situation där uppgifterna för en stat-
lig verksamhetsenhet överförs på en annan 
statlig verksamhetsenhet och personalen för-
flyttas till den nya enheten. Målet med den 
föreslagna bestämmelsen är inte bara att 
trygga att IT-centralen i rätt tid får sådan till-
räcklig och yrkeskunnig personal som den 
behöver utan också att säkerställa att inrät-
tandet av centralen bidrar till en sådan ök-
ning av produktiviteten som stödjer genom-
förandet av statsförvaltningens produktivi-
tetsprogram. Det finns därmed vägande skäl 
för bestämmelsen. Bestämmelsen har också 
personalpolitiskt sett avgränsats ändamålsen-
ligt, både beträffande den personal som be-
rörs och i fråga om bestämmelsens tidsmäs-
siga användbarhet. Då förflyttningsskyldig-
heten begränsas till pendlingsregionen mot-
svarar bestämmelsen också det mål som upp-
ställts i statsrådets principbeslut, dvs. att hu-
vudregeln är att uppgifter tas emot inom 
pendlingsregionen. Bestämmelsen ger inri-
kesministeriet möjlighet att överföra de tjäns-
ter och uppgifter samt förflytta de personer 
som slagits fast i bestämmelsen, men ålägger 
inte inrikesministeriet att göra det. Därmed 
kvarstår prövningsrätt för beslutsfattaren. 

När det gäller personalförflyttningar skall 
ämbetsverken inom utsatt tid förelägga inri-
kesministeriet en angiven tidtabell enligt vil-
ken ämbetsverket börja använda de gemen-
samma tjänsterna samt uppgifter om antalet 
personer som förflyttas till IT-centralen. Be-
sluten fattas för varje ämbetsverk och perso-



 RP 4/2007 rd  
  

 

7

nalen vid ämbetsverken tar aktivt del i pro-
cessen. Det skall också finnas en personalko-
ordinator som verkar som ett stöd i proces-
sen. 

Organiseringen av IT-centralen utformas så 
att den stödjer ett verksamhetssätt enligt bes-
tällar-utförar-modellen och möjliggör servi-
ceproduktion med kunden i blickfånget. Ef-
tersom det handlar om att inleda verksamhet 
som i betydande grad avviker från den tidiga-
re verksamheten, kommer det att inrättas nya 
tjänster för ledaruppgifterna vid IT-centralen 
som en servicecentral. Med dessa ledartjäns-
ter avses en direktörstjänst och tjänster som 
resultatenhetschefer med ledarskapsansvar. 
Ledartjänsterna vid det nya ämbetsverket 
kommer att tillsättas genom offentligt ansök-
ningsförfarande. Till en början tillsätts tjäns-
ten som direktör för ämbetsverket. När de 
nya ledartjänsterna tillsätts första gången 
kommer personerna att utnämnas av inrikes-
ministeriet. 

Tjänsterna som dataadministrationsdirektör 
och resultatenhetschefer med ledarskapsan-
svar vid Polisens datacentral indras direkt 
med stöd av lagen när den träder i kraft. In-
nehavarna av de tjänster som indras garante-
ras uppgifter som motsvarar deras yrkes-
skicklighet och förmåga, om de inte utnämns 
till ledartjänster vid IT-centralen. Om en in-
nehavare av en tjänst som indras inte sam-
tycker till att ta emot den tjänst som bjuds ut, 
skall 27 § i statstjänstemannalagen 
(750/1994) samt riktlinjerna enligt statsrådets 
principbeslut om ordnande av statsanställdas 
ställning vid organisationsförändringar till-
lämpas på personen i fråga. 

Med undantag för de ovan nämnda ledar-
tjänsterna behåller de anställda som övergår 
till Förvaltningens IT-central de rättigheter 
och skyldigheter som vid överföringen gäller 
enligt villkoren i deras anställningsförhållan-
de. Det innebär att lönen och de övriga an-
ställningsvillkoren, t.ex. pensionsrättigheter-
na, för de anställda som överförs kvarstår 
oförändrade. Detta gäller också t.ex. de tjäns-
ter som polismän som överförs. När IT-
centralen har inlett sin verksamhet börjar den 
också bereda ett nytt gemensamt lönesystem.  

Nödcentralsverket har ingått en avsiktsför-
klaring med Polisens datacentral om att data-
administrationsuppgifterna vid Nödcentrals-

verket i större omfattning än IT-bastjänsterna 
skall överföras på IT-centralen. När den nya 
lagen träder i kraft överförs tjänsterna som 
systemexperter och systemstödpersoner inom 
Nödcentralsverkets dataadministration samt 
förflyttas de personer som innehar tjänsterna 
till IT-centralen. Det har beräknats att 18 
tjänster överförs. Tjänstemannens samtycke 
skall inte behövas för överföringen av en 
tjänst eller ändringen av en tjänstebenäm-
ning, förutom när tjänsten överförs till en an-
nan pendlingsregion. Anställda som övergår 
skall behålla de rättigheter och skyldigheter 
som vid överföringen gäller enligt villkoren i 
deras anställningsförhållande. Dataadminist-
rationsledningen och de som ger utbildning i 
användningen av det operativa informations-
systemet skall bli kvar vid Nödcentralsver-
ket. 

Personalförflyttningarna beträffande 
Landsbygdsverket, som inrättades 2006, och 
Järnvägsverket, som inrättades 2005, genom-
fördes enligt den ovan beskrivna principen. 
Med stöd av en uttrycklig bestämmelse i lag 
behöll de anställda som övergick till uppgif-
ter vid de nya ämbetsverken de rättigheter 
och skyldigheter som vid överföringen gällde 
enligt villkoren i deras anställningsförhållan-
de.  

I fråga om dem som förflyttas till IT-
centralen och till en anställning vid den iakt-
tas dessutom statsrådets principbeslut av den 
23 mars 2006 om ordnande av statsanställdas 
ställning vid organisationsförändringar (FM 
9/01/2006) samt tillämpningsanvisningarna 
av den 4 april 2006. Enligt anvisningarna 
gäller att då en statlig verksamhetsenhet upp-
hör och uppgifterna överförs till en annan 
statlig verksamhetsenhet, övergår personalen 
i denna enhets tjänst. När uppgifterna regio-
naliseras skall på personalens ställning till-
lämpas inte bara det ovan nämnda principbe-
slutet utan också de personalpolitiska princi-
per som enligt beslut skall tillämpas i sam-
band med regionaliseringsprojekt inom inri-
kesministeriets förvaltningsområde. Det sist-
nämnda gäller också inrikesförvaltningens 
personal utanför huvudstadsregionen. I sam-
band med inrättandet av IT-centralen utfor-
mas också projektvisa personalpolitiska prin-
ciper som preciserar det ovan nämnda prin-
cipbeslutet. 
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4  Beredningen av proposit ionen 

Den grundläggande beredningen av propo-
sitionen har utförts som tjänsteuppdrag inom 
det av inrikesministeriet tillsatta projektet för 
inrättande av en gemensam IT-central för in-
rikesministeriets förvaltningsområde. 

Utlåtanden om utkastet till propositionen 
begärdes av finansministeriet, justitieministe-
riet, handels- och industriministeriet, för-
svarsministeriet, Dataombudsmannens byrå, 
justitieförvaltningens datateknikcentral, Tull-
styrelsen, Nödcentralsverket, Gränsbevak-
ningsväsendet, Centralen för försvarsmaktens 
ledarskapssystem, Hansel Ab, polisens läns-
ledningar, polisinrättningen i Helsingfors hä-
rad, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, 
rörliga polisen, Polisens teknikcentral, Poli-
sens datacentral, Polisskolan, Polisyrkeshög-
skolan, förvaltningsenheten vid inrikesmini-
steriet, avdelningen för utveckling av regio-
ner och offentlig förvaltning, polisavdelning-
ens enhet för polisverksamhet, förvaltnings-
enhet och planerings- och ekonomienhet, 
gränsbevakningsavdelningen och räddnings-
avdelningen vid ministeriet, länsstyrelserna, 
Utlänningsverket, Befolkningsregistercentra-
len, Finlands Polisorganisationers Förbund 
rf, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraatti-
lakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry, 

Löntagarorganisationen Pardia rf, Förbundet 
för den offentliga sektorn och välfärdsområ-
dena JHL rf, FOSU rf, Seteli ry, Rajavartioli-
itto ry och Sjöbevakningsförbundet rf.  

I utlåtandena förhöll sig remissinstanserna 
positivt till målen med propositionen. I 
många utlåtanden fästes avseende vid att per-
sonalens ställning bör tryggas. På basis av ut-
låtandena preciserades bl.a. IT-centralens 
uppgiftsbestämning. Det har gjorts ett sam-
mandrag över utlåtandena. 

 
 

5  Samband med andra proposi t io-
ner 

Vid inrikesministeriets bereds ett projekt 
för ändring av lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003). I denna proposition föreslås där-
för inte några ändringar av 15 § i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet. I paragrafen nämns Polisens da-
tacentral. Ändringen av paragrafen samt 
eventuella andra behov av att ändra lagen på 
grund av att IT-centralen inte hör till polisens 
organisation genomförs genom den proposi-
tion som gäller lagen. Avsikten är att propo-
sitionen skall överlämnas till riksdagen under 
2007.  

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Polisförvaltningslagen  

1 §. Polisförvaltningen och polisenheterna. 
Det föreslås att 3 mom., där enheterna under 
ministeriet räknas upp, ändras så att omnäm-
nandet av Polisens datacentral stryks. Den 
IT-central som föreslås bli inrättad hör inte 
till polisens organisation. Det föreslås att be-
stämmelser om IT-centralen skall utfärdas 
genom en särskild förordning av statsrådet.  

14 §. Polisens datacentral. Det föreslås att 
paragrafen upphävs. Enligt den gällande be-
stämmelsen skall Polisens datacentral till-

handahålla de datatekniska tjänster som poli-
sen behöver samt ansvara för de uppgifter 
som föreskrivits för centralen i fråga om po-
lisens datasystem och register. Enligt para-
grafen kan Polisens datacentral dessutom åta 
sig att sköta också andra dataadministra-
tionsuppgifter inom den offentliga förvalt-
ningen.  

I produktivitetsprogrammet för inrikesmi-
nisteriets förvaltningsområde har det utsta-
kats att det utgående från Polisens datacentral 
skall inrättas en gemensam IT-central för in-
rikesförvaltningen, vilken vid behov i större 
utsträckning än för närvarande kan producera 
tjänster även för andra myndigheter. Den nya 
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centralen skall ha hand om alla polisens data-
system och register som Polisens datacentral 
för närvarande ansvarar för samt de datatek-
niska tjänster som den producerar för poli-
sen. IT-centralen skall också i fortsättningen 
så som avses i 32 § 2 mom. i personuppgifts-
lagen (523/1999) och i 26 § 3 mom. i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) kunna utföra motsvarande upp-
gifter för olika registeransvariga inom inri-
kesförvaltningen och under deras ansvar och 
enligt deras anvisningar. För polisförvalt-
ningens vidkommande kan detta i förekom-
mande fall säkerställas genom att en be-
stämmelse tas in i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet. 

 
1.2 Lagen om polisutbildning  

1 §. Enhet som ansvarar för polisutbild-
ningen. Enligt 3 mom. gäller att de riksom-
fattande enheterna inom polisen, Polisens da-
tacentral och de polisenheter som polisens 
högsta ledning särskilt förordnar, för sin del 
inom sitt eget verksamhetsområde svarar för 
utvecklandet och ordnandet av utbildningen 
på riksomfattande och regional nivå samt för 
forskningsverksamheten. Det föreslås att 
omnämnandet av Polisens datacentral stryks i 
momentet. 

Enligt 2 § i lagen om polisutbildning 
(68/2005) ordnar polisläroinrättningarna och 
i fortsättningen Polisyrkeshögskolan förutom 
polisutbildning också annan utbildning inom 
säkerhetsbranschen. Enligt 9 § i statsrådets 
förordning om polisutbildning (283/2005) 
gäller att utifrån de riktlinjer som polisens 
högsta ledning dragit upp kan även andra än 
sådana som hör till polisens personal antas 
till studierna. Bestämmelserna gäller antag-
ning till examensinriktad utbildning. Vid lä-
roinrättningarna ordnas dessutom bl.a. kurs-
utbud för intressegrupper. IT-centralen kan 
särskilt komma överens om deltagandet i så-
dana kurser. Dessutom skall IT-centralen 
också själv producera utbildningstjänster för 
inrikesministeriet och övriga ämbetsverk och 
inrättningar inom förvaltningsområdet enligt 
vad som särskilt överenskoms i serviceavta-
len. 

 

2  Närmare bestämmelser och före-
skri f ter  

Det föreslås att bestämmelser om Förvalt-
ningens IT-central skall utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. I förordningen skall 
bestämmas om bl.a. IT-centralens uppgifter, 
verksamhetsorter, organisation, avgörande av 
ärenden, personal, direktör och dennes upp-
gifter, tillsättande av tjänster, vikariat och 
avgiftsbelagda prestationer. Ett utkast till 
förordning ingår som bilaga till denna propo-
sition.  

Omvandlingen av Polisens datacentral till 
Förvaltningens IT-central föranleder änd-
ringar också av ett flertal författningar på 
förordningsnivå, åtminstone polisförvalt-
ningsförordningen (158/1996), statsrådets 
förordning om inrikesministeriet (609/2003), 
polisförordningen (1112/1995), statsrådets 
beslut om ibruktagande av säkerhetsklassifi-
cering (930/2003), republikens presidents 
förordning om polisens förtjänstkors och för-
tjänstmedalj (1129/2000), inrikesministeriets 
arbetsordning (351/2005) och inrikesministe-
riets förordning om polisens avgiftsbelagda 
prestationer (1254/2004).  

 
3  Ikraft trädande och övergångsbe-

stämmelser 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 mars 
2008. I övergångsbestämmelserna föreslås 
bestämmelser om de anställda som övergår 
till den nya Förvaltningens IT-central och om 
de tjänster som indras. Vid ikraftträdandet 
indras den nuvarande Polisens datacentral 
och i dess ställe inrättas Förvaltningens IT-
central, till vilken övergår både personalen 
vid Polisens datacentral och den personal 
som har hand om IT-basuppgifter inom inri-
kesministeriets förvaltningsområde.  

Vid ikraftträdandet övergår de anställda vid 
Polisens datacentral och överförs tjänsterna 
till anställda vid IT-centralen, som inrättas 
genom förordning av statsrådet. Tjänstemän-
nens samtycke skall inte behövas för överfö-
ringen av tjänsterna eller ändringen av tjäns-
tebenämningarna. Anställda som överförs 
skall behålla de rättigheter och skyldigheter 
som vid överföringen gäller enligt villkoren i 
deras anställningsförhållande. Det som an-
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förts ovan skall också gälla tjänsteförhållan-
den för viss tid. 

Tjänsterna som dataadministrationsdirektör 
och resultatenhetschefer med ledarskapsan-
svar vid Polisens datacentral indras direkt 
med stöd av lagen när den träder i kraft. In-
nehavarna av de tjänster som indras garante-
ras uppgifter som motsvarar deras yrkes-
skicklighet och förmåga, om de inte utnämns 
till ledartjänster vid IT-centralen. Om en in-
nehavare av en tjänst som indras inte sam-
tycker till att ta emot den tjänst som bjuds ut, 
skall 27 § i statstjänstemannalagen samt rikt-
linjerna enligt statsrådets principbeslut om 
ordnande av statsanställdas ställning vid or-
ganisationsförändringar tillämpas på perso-
nen i fråga. 

Från andra delar av inrikesministeriets för-
valtningsområde skall dessutom anställda i 
tjänsteförhållande vilka har hand om IT-
basuppgifter och motsvarande tjänster steg-
vis, senast före utgången av 2009, överföras 
till Förvaltningens IT-central genom ett sepa-
rat beslut av inrikesministeriet. Tjänsteman-
nens samtycke skall inte behövas för överfö-
ringen av en tjänst eller ändringen av en 
tjänstebenämning, om tjänsten inte överförs 
till en annan pendlingsregion. Bestämmelser 
om pendlingsregioner finns i arbetsministeri-
ets förordning om pendlingsregioner 
(1368/2002). Anställda som överförs skall 
behålla de rättigheter och skyldigheter som 
vid överföringen gäller enligt villkoren i de-
ras anställningsförhållande.  

Med undantag för ledartjänsterna vid det 
nya ämbetsverket skall de anställda som 
övergår till Förvaltningens IT-central behålla 
de rättigheter och skyldigheter som vid över-
föringen gäller enligt villkoren i deras an-
ställningsförhållande. Det innebär att lönen 
och de övriga anställningsvillkoren, t.ex. se-
mestrarna och pensionsrättigheterna, för de 
anställda som överförs kvarstår oförändrade. 
Detta gäller också t.ex. de polismän som 
överförs. Vid överföringen skall dock i fråga 
om lönen tillämpas vad som bestäms i § 8 i 
underteckningsprotokollet till tjänste- och ar-
betskollektivavtalet 14.12.2004 om ett hel-
täckande genomförande av de nya lönesy-
stemen inom statsförvaltningen. När IT-
centralen har inlett sin verksamhet börjar den 
också bereda ett nytt gemensamt lönesystem. 

Målet är att ämbetsverkets nya lönesystem 
skall införas så snart som möjligt.  

Eftersom det handlar om att inleda en verk-
samhet som avviker från det nuvarande an-
svarsområdet för Polisens datacentral, skall 
ledartjänsterna vid IT-centralen inrättas av 
inrikesministeriet. Utgångspunkten för tillsät-
tandet av ledartjänsterna vid det nya ämbets-
verket är att direktörstjänsten och enhets-
chefstjänsterna skall tillsättas genom öppet 
ansökningsförfarande. Till en början tillsätts 
tjänsten som direktör för ämbetsverket. När 
de nya chefstjänsterna tillsätts första gången 
skall personerna utnämnas av inrikesministe-
riet. 

När den nya lagen träder i kraft överförs 
tjänsterna som systemexperter och system-
stödpersoner inom Nödcentralsverkets data-
administration samt förflyttas de personer 
som innehar tjänsterna till IT-centralen. 
Tjänstemannens samtycke skall inte behövas 
för överföringen av en tjänst eller ändringen 
av en tjänstebenämning, förutom när tjänsten 
överförs till en annan pendlingsregion. An-
ställda som övergår skall behålla de rättighe-
ter och skyldigheter som vid överföringen 
gäller enligt villkoren i deras anställningsför-
hållande. 

De ärenden som har inletts vid Polisens da-
tacentral skall överföras till den nya IT-
centralen för handläggning och avgörande. 
IT-centralen skall också ansvara för de avtal 
och övriga utfästelser samt de rättigheter och 
skyldigheter som Polisens datacentral för-
bundit sig vid under sin verksamma tid. Ex-
empelvis de uppgifter som Polisens datacen-
tral utför för olika registeransvarigas räkning 
skall överförs till den nya IT-centralen. De 
instanser som är verksamma som registeran-
svariga, t.ex. polisens högsta ledning, kvar-
står oförändrade. 

Övriga åtgärder som är nödvändiga för att 
verksamheten vid Förvaltningens IT-central 
skall kunna inledas när lagen träder i kraft 
skall få vidtas före ikraftträdandet.  

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt 119 § 2 mom. i grundlagen skall de 
allmänna grunderna för statsförvaltningens 
organ regleras genom lag, om deras uppgifter 
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omfattar utövning av offentlig makt. Grun-
derna för statens regional- och lokalförvalt-
ning skall likaså bestämmas genom lag. I öv-
rigt kan bestämmelser om statsförvaltningens 
enheter utfärdas genom förordning. Verk-
samheten vid Förvaltningens IT-central är 
inte förenad med sådan utövning av offentlig 
makt som avses i 119 § 2 mom. i grundlagen. 
Bestämmelser om IT-centralen kan därmed 
utfärdas genom förordning av statsrådet. IT-
centralen bör i sin verksamhet iaktta allmän-
na bestämmelser, föreskrifter och verksam-
hetsprinciper för statsförvaltningen.  

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen skall be-
stämmelser om grunderna för individens rät-
tigheter och skyldigheter utfärdas genom lag. 
Bland övergångsbestämmelserna i polisför-
valtningslagen föreslås därför bestämmelser 
om de anställda som övergår till den nya IT-
centralen. Ett sådant förfarande har tillämpats 
i fråga om förflyttningen av personal bl.a. i 
samband med stiftandet av lagen om Lands-
bygdsverket (666/2006) och lagen om Järn-
vägsverket (1094/2005). Det föreslagna 3 
mom. i övergångsbestämmelserna i polisför-

valtningslagen, vilket gäller överföring av 
personal från andra ämbetsverk inom inri-
kesministeriets förvaltningsområde än från 
Polisens datacentral, samt 5 mom., som gäll-
er överföring av personal från Nödcentrals-
verket, inrymmer ett nytt sätt att säkerställa 
att behövlig personal överförs till tjänstgö-
ring vid det nya ämbetsverket efter lagens 
ikraftträdande. Utan den föreslagna bestäm-
melsen skulle tjänsterna överföras med stöd 
av 5 § i statstjänstemannalagen och förutsätta 
samtycke av personerna oavsett om tjänsten 
överförs inom pendlingsregionen för den 
som utnämnts till tjänsten eller utanför pend-
lingsregionen. Motiveringen för det föreslag-
na förfarandet har anförts bland konsekven-
serna i fråga om personal i allmänna motiver-
ingen.  

Med stöd av vad som anförts ovan kan lag-
förslagen behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring av polisförvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 14 § och mellanrubri-

ken före den, sådana de lyder i lag 679/2002, samt 
ändras 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 100/2007, som följer: 

 
1 § 

Polisförvaltningen och polisenheterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Riksomfattande enheter under ministeriet 

är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och 
rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan och Po-
lisens teknikcentral är enheter under ministe-
riet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är 
lokal förvaltningsmyndighet under ministeri-
et. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 .  
Polisens datacentral läggs ned när denna 

lag träder i kraft. Vid ikraftträdandet övergår 
personalen och överförs tjänsterna vid Poli-
sens datacentral till Förvaltningens IT-central 
(HALTIK), som inrättas genom förordning 
av statsrådet. För överföringen av en tjänst 
eller ändringen av en tjänstebenämning be-
hövs inte tjänstemannens samtycke. Anställ-
da som överförs behåller de rättigheter och 
skyldigheter som vid överföringen gäller en-
ligt villkoren i deras anställningsförhållande. 
Tjänsten som dataadministrationsdirektör 
och tjänsterna som chefer för resultatenhe-
terna vid Polisens datacentral dras in när 
denna lag träder i kraft. De som innehar 
tjänster som indras garanteras uppgifter som 
motsvarar deras yrkesskicklighet och förmå-
ga.  

Anställda som har hand om sådana IT-
basuppgifter inom inrikesministeriets för-
valtningsområde som överförs till IT-
centralen och motsvarande tjänster överförs 
stegvis, senast före utgången av 2009, till IT-

centralen genom beslut av inrikesministeriet 
För överföringen av en tjänst eller ändringen 
av en tjänstebenämning behövs inte tjänste-
mannens samtycke, om tjänsten inte överförs 
till en annan pendlingsregion. Anställda som 
överförs behåller de rättigheter och skyldig-
heter som vid överföringen gäller enligt vill-
koren i deras anställningsförhållande. 

Innan denna lag träder i kraft inrättar inri-
kesministeriet tjänsterna som direktör för IT-
centralen och som chefer för enheterna samt 
utnämna tjänsteinnehavarna när tjänsterna 
första gången tillsätts. Tjänsten som direktör 
och tjänsterna som chefer för enheterna till-
sätts genom att de ledigförklaras.  

Tjänsterna som systemexperter och stödsy-
stempersoner inom Nödcentralsverkets data-
administration och de som innehar tjänsterna 
överförs till IT-centralen när denna lag träder 
i kraft. För överföringen av en tjänst eller 
ändringen av en tjänstebenämning behövs 
inte tjänstemannens samtycke, om tjänsten 
inte överförs till en annan pendlingsregion. 
Anställda som överförs behåller de rättighe-
ter och skyldigheter som vid överföringen 
gäller enligt villkoren i deras anställningsför-
hållande. 

När denna lag träder i kraft överförs de 
ärenden som har inletts vid Polisens datacen-
tral till IT-centralen för handläggning och 
avgörande. IT-centralen ansvarar för de avtal 
och övriga utfästelser samt de rättigheter och 
skyldigheter som Polisens datacentral för-
bundit sig vid under sin verksamma tid. 

Åtgärder som är nödvändiga för att verk-
samheten vid IT-centralen skall kunna inle-
das får vidtas före ikraftträdandet.  

————— 
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2. 

Lag  

om ändring av 1 § i lagen om polisutbildning  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 § 3 mom. som följer:  

 
1 §  

Enhet som ansvarar för polisutbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
De riksomfattande enheterna inom polisen 

och de polisenheter som polisens högsta led-
ning särskilt förordnar svarar för sin del inom 

sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet 
och ordnandet av utbildningen på riksomfat-
tande och regional nivå samt för forsknings-
verksamheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

 
————— 

 
Helsingfors den 11 maj 2007  

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Inrikesminister Anne Holmlund 
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Bilagor 
Parallelltext 

 
 

1. 

Lag 

om ändring av polisförvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 14 § och mellanrubri-

ken före den, sådana de lyder i lag 679/2002, samt 
ändras 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 100/2007, som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

 
 

1 § 

Polisförvaltningen och polisenheterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Riksomfattande enheter under inrikesmini-

steriet är centralkriminalpolisen, skyddspoli-
sen och rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan, 
Polisens teknikcentral och Polisens datacen-
tral är enheter under ministeriet. Polisinrätt-
ningen i Helsingfors härad är lokal förvalt-
ningsmyndighet under ministeriet 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 §

Polisförvaltningen och polisenheterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Riksomfattande enheter under ministeriet 

är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och 
rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan och Po-
lisens teknikcentral är enheter under ministe-
riet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är 
lokal förvaltningsmyndighet under ministeri-
et. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   200.  
Polisens datacentral läggs ned när denna 

lag träder i kraft. Vid ikraftträdandet övergår 
personalen och överförs tjänsterna vid Poli-
sens datacentral till Förvaltningens IT-
central (HALTIK), som inrättas genom för-
ordning av statsrådet. För överföringen av 
en tjänst eller ändringen av en tjänstebe-
nämning behövs inte tjänstemannens sam-
tycke. Anställda som överförs behåller de 
rättigheter och skyldigheter som vid överfö-
ringen gäller enligt villkoren i deras anställ-
ningsförhållande. 

Tjänsten som dataadministrationsdirektör 
och tjänsterna som chefer för resultatenhe-
terna vid Polisens datacentral dras in när 
denna lag träder i kraft. De som innehar 
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tjänster som indras garanteras uppgifter som 
motsvarar deras yrkesskicklighet och förmå-
ga.  

Anställda som har hand om sådana IT-
basuppgifter inom inrikesministeriets för-
valtningsområde som överförs till IT-
centralen och motsvarande tjänster överförs 
stegvis, senast före utgången av 2009, till IT-
centralen genom beslut av inrikesministeriet. 
För överföringen av en tjänst eller ändringen 
av en tjänstebenämning behövs inte tjänste-
mannens samtycke, om tjänsten överförs till 
en annan pendlingsregion. Anställda som 
överförs behåller de rättigheter och skyldig-
heter som vid överföringen gäller enligt vill-
koren i deras anställningsförhållande. 

Innan denna lag träder i kraft inrättar inri-
kesministeriet tjänsterna som direktör för IT-
centralen och som chefer för enheterna samt 
utnämna tjänsteinnehavarna när tjänsterna 
första gången tillsätts. Tjänsten som direktör 
och tjänsterna som chefer för enheterna till-
sätts genom att de ledigförklaras.  

Tjänsterna som systemexperter och stödsy-
stempersoner inom Nödcentralsverkets data-
administration och de som innehar tjänster-
na överförs till IT-centralen när denna lag 
träder i kraft. För överföringen av en tjänst 
eller ändringen av en tjänstebenämning be-
hövs inte tjänstemannens samtycke, om tjäns-
ten inte överförs till en annan pendlingsregi-
on. Anställda som överförs behåller de rät-
tigheter och skyldigheter som vid överföring-
en gäller enligt villkoren i deras anställ-
ningsförhållande. 

När denna lag träder i kraft överförs de 
ärenden som har inletts vid Polisens data-
central till IT-centralen för handläggning 
och avgörande. IT-centralen ansvarar för de 
avtal och övriga utfästelser samt de rättighe-
ter och skyldigheter som Polisens datacentral 
förbundit sig vid under sin verksamma tid. 

Åtgärder som är nödvändiga för att verk-
samheten vid IT-centralen skall kunna inle-
das får vidtas före ikraftträdandet.  
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Polisens datacentral 

14 § 

Polisens datacentral 

Polisens datacentral skall tillhandahålla de 
datatekniska tjänster som polisen behöver 
samt ansvara för de uppgifter som föreskri-
vits för centralen i fråga om polisens datasy-
stem och register. Polisens datacentral kan 
åta sig att sköta också andra dataadministra-
tionsuppgifter inom den offentliga förvalt-
ningen. 
 

(upphävs) 

————— 
 

2. 

Lag  

om ändring av 1 § i lagen om polisutbildning  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 § 3 mom. som följer:  

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Enhet som ansvarar för polisutbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
De riksomfattande enheterna inom polisen, 

Polisens datacentral och de polisenheter som 
polisens högsta ledning särskilt förordnar sva-
rar för sin del inom sitt eget verksamhetsom-
råde för utvecklandet och ordnandet av ut-
bildningen på riksomfattande och regional 
nivå samt för forskningsverksamheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

1 § 

Enhet som ansvarar för polisutbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
De riksomfattande enheterna inom polisen 

och de polisenheter som polisens högsta led-
ning särskilt förordnar svarar för sin del inom 
sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet 
och ordnandet av utbildningen på riksomfat-
tande och regional nivå samt för forsknings-
verksamheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 

——— 
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Bilaga 
Förordningsutkast 

 
 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om Förvaltningens IT-central 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs: 
 

1 § 

Uppgifter 

Förvaltningens IT-central (HALTIK) inom 
inrikesministeriets förvaltningsområde har 
till uppgift att  producera data- och kommu-
nikationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, 
datasäkerhets-, produktions-, upphandlings-, 
rapporterings-, utbildnings- och stödtjänster 
för inrikesministeriet och andra ämbetsverk 
och inrättningar inom förvaltningsområdet så 
som avtalats om produktion av tjänster i ser-
viceavtalen med ämbetsverken och inrätt-
ningarna. IT-centralen kan dessutom produ-
cera motsvarande tjänster också för andra 
statliga ämbetsverk och inrättningar i enlig-
het med de allmänna utvecklingslinjerna för 
statens informationsförvaltning och så som 
avtalats om produktion av tjänster i service-
avtalen med ämbetsverken och inrättningar-
na. 

IT-centralen producerar tjänster som gäller 
förvaltningsområdets informationssystem, 
datakommunikationstjänster och register och 
som särskilt föreskrivits för den i lagstift-
ningen eller genom inrikesministeriets beslut. 

 
 

2 § 

Resultatstyrning och rapporteringsskyldighet  

Förvaltningens IT-central omfattas av inri-
kesministeriets resultatstyrning. 

IT-centralen skall före utgången av april 
varje år rapportera till inrikesministeriet och 
dataombudsmannen om ärenden av betydelse 

för behandlingen av uppgifter inom centra-
lens ansvarsområde.  

 
3 § 

Verksamhetsorter 

IT-centralen har sitt huvudkontor i Rovani-
emi stad. IT-centralen kan dessutom ha filia-
ler. 

 
4 § 

Organisation 

I IT-centralens arbetsordning bestäms när-
mare om IT-centralens organisation och filia-
ler.  

 
5 § 

Personal 

Chef för IT-centralen är en direktör. Vid 
IT-centralen kan dessutom finnas annan per-
sonal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. 
IT-centralen skall förfoga över tillräcklig 
sakkunskap i anslutning till produktion av 
tjänster samt dataskydd och datasäkerhet.  
 

6 § 

Direktörens uppgifter 

Direktören leder, utvecklar och övervakar 
verksamheten vid IT-centralen samt svarar 
för att verksamheten är resultatrik och att 
målen nås. 
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7 § 

Avgörande av ärenden 

Närmare bestämmelser om handläggning 
och avgörande av ärenden finns i IT-
centralens arbetsordning, som fastställs av di-
rektören. 

Direktören avgör på föredragning ärenden 
som gäller IT-centralens verksamhets- och 
ekonomiplan, budgetförslag, resultatmål och 
verksamhetsberättelse. 

Övriga ärenden avgörs av direktören eller 
av någon annan tjänsteman enligt vad som 
bestäms i arbetsordningen. 
 

8 § 

Behörighetsvillkor 

Behörighetsvillkor för direktören för IT-
centralen är högre högskoleexamen, förtro-
genhet med uppgiftsområdet och verksamhe-
ten inom inrikesministeriets förvaltningsom-
råde samt i praktiken visad ledarförmåga och 
erfarenhet av ledarskap.  
 

9 § 

Utnämning  

Direktören för IT-centralen utnämns av in-
rikesministeriet. 

Den övriga personalen utnämns av direktö-
ren, om inte något annat bestäms i arbetsord-
ningen. 
 

10 § 

Vikariat 

Vid förhinder för direktören för IT-
centralen är den enhetschef som anges i ar-
betsordningen hans eller hennes ställföreträ-
dare. 

I arbetsordningen bestäms om övriga vika-
riat. 

 
11 § 

Beviljande av tjänstledighet 

Annan tjänstledighet för direktören än så-
dan som grundar sig på lag eller tjänstekol-
lektivavtal beviljas av inrikesministeriet. 

I arbetsordningen bestäms om beviljande 
av tjänstledighet i övriga fall. 
 

12 § 

IT-centralens avgiftsbelagda prestationer 
och tjänster 

De prestationer IT-centralen tillhandahåller 
de ämbetsverk och inrättningar som använder 
centralens tjänster är avgiftsbelagda presta-
tioner för vilka tas ut ett belopp som motsva-
rar IT-centralens totala kostnader för presta-
tionen (självkostnadsvärde).  

Den avgift som tas ut för enskilda presta-
tioner fastslås närmare i de serviceavtal som 
ingås med de ämbetsverk och inrättningar 
som använder centralens tjänster. 
 

13 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 
2008. 

Åtgärder som är nödvändiga för att verk-
samheten vid IT-centralen skall kunna inle-
das får vidtas innan förordningen träder i 
kraft. 

Under övergångsperioden högst till den 31 
december 2010, när IT-centralen drivs med 
anslag som anvisas i statsbudgeten, uttas inte 
hos ämbetsverken och inrättningarna inom 
inrikesförvaltningen några avgifter för pro-
duktionen av IT-bastjänster.  
 

————— 
 


