Projekt: Å-KaPA
Finska staten bygger för närvarande upp gemensamma stödtjänster för e-tjänster, den nationella
servicearkitekturen KaPA, där funktionalitet som elektronisk delgivning, fullmakt samt betaltjänst
ingår. De digitala tjänster som använder sig av plattformen kommer att användas alla, med en enda
identitet och en enda identifikationskod. Genom att en gång identifiera dig till suomi.fi portalen har du
sedan tillgång till alla offentliga e-tjänster. I dagsläget besöker vi exempelvis tullen,
skatteförvaltningen och FPA och identifierar oss på separat på varje ställe – under suomi.fi finns allt
samlat. Vi kan använda suomi.fi i rollen som medborgare och när vi representerar en organisation
inom den privata eller offentliga sektorn. Vi kan också bevilja fullmakter för att göra transaktioner på
en annan persons eller organisations vägnar. Digital kommunikation och växelverkan med offentliga
myndigheter blir mycket lättare.

De nya Suomi.fi-servicevyerna förbättras hela tiden och kommer så småningom att bli det ultimata
nätverket för att hitta tjänster och information och för att samarbeta med den offentliga sektorn.
Tjänster inom den privata sektorn kommer också att inkluderas. Då stödtjänsterna också är
integrerade med centrala system på rikssidan, exempelvis befolknings- samt handelsregister är det
offentliga Åland beroende av att använda dessa.
Projektet Å-KaPA skapar förutsättningar, såväl kunskapsmässiga som tekniska för att inleda
implementationen av de tjänster som ingår i den nationella servicearkitekturen, KaPA, för den
åländska offentliga sektorns IT-system. Projektet kommer även fungera som pilotprojekt för
Befolkningsregistercentralen (BRC) där en åländsk ingångssida skall tas fram. Arbetsnamnet är i
dagsläget aland.ax som kommer att bli ansiktet utåt på Åland vad gäller kopplingen till suomi.fi
portalen.
En mycket omfattande del av projektet Å-KaPA har även varit att föra in all information om
samtliga offentliga åländska tjänster i suomi.fi:s servicedatalager. Arbetet pågick intensivt under
våren och avslutades per sista juni. Delprojektet beviljades 75 % i statsunderstöd från
Finansministeriet.
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