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Kort om Landskapens lokalcentral 
 
Landskapens lokalcentral är en strategisk partner inom lokalförvaltning som inför 
digital intelligens i kommunernas lokalförvaltning. Lokalcentralen betjänar kunder 
inom den offentliga sektorn genom att producera digital information, tjänster och 
lösningar för lokalförvaltning. Syftet är att förbättra samhällsekonomins hållbarhet 
och tjänsternas produktivitet i enlighet med regeringsprogrammet. Information om 
kommunernas offentliga lokaler samlad på en plats hjälper dem att organisera 
tjänsterna och lokalerna förnuftigt i hela Finland. 
 
Landskapens lokalcentrals uppgift är: 

• Att skapa en lägesbild över kommunernas fastigheter och hjälpa 
kommunerna att förbättra fastighetsförvaltningens produktivitet. 
Kommunerna och kommunkoncernerna äger för tillfället över 60 000 
byggnader och 50 miljoner kvadratmeter lokaler runtom i Finland. 

 
• Att producera information som behövs för styrning av social- och hälsovård 

samt räddningsväsendet. Med hjälp av lägesbilden är det för första gången 
möjligt att få jämförbar riksomfattande information om offentliga lokalers 
antal, area, användningsändamål, skick, kostnader, investeringar samt 
miljöpåverkan. 

 
• Att hjälpa kommunerna med lokalförvaltningen med hjälp av digital 

information och tjänster. På så sätt kan kommunerna spara tid och pengar 
samt erbjuda finländarna hälsosamma, miljövänliga, säkra och 
behovsanpassade lokaler. 

 
Landskapens lokalcentrals verksamhet uppdelas i två olika delområden: 
 
Lokalinformationstjänsten  
Stödjer den dagliga lokalförvaltningen i sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten 
och planeringen av lokalanvändningen med hjälp av en lättanvänd 
lokalinformationsvy. Den växande databasen innehåller redan grundläggande 
uppgifter om mer än 400 organisationers lokaler för social- och hälsovård samt 
räddningsväsenden. I arbetet har man utnyttjat lokalinformation och datasystem 
som skaffats vid lokalcentralens tidigare beredning. 
 
Kommunernas lokalinfo 
Kommunernas lokalinfo är ett omfattande, tvåårigt projekt, vars mål är att skapa 
en heltäckande och lätt uppdaterad helhetsbild av kommunernas och 
kommunkoncernernas byggnadsbestånd. Databasen kommer att omfatta till 
exempel daghem och skolor, bibliotek samt kontors- och motionslokaler. 
Informationen hjälper kommunerna att gestalta hur byggnadsbeståndet ska 
underhållas, repareras eller säljas. 
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Läs fler frågor och svar: https://www.maakuntientilakeskus.fi/kysy-meilta/ 
  
 


