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Ny lagstiftning om 
informationshantering

Kommunmarknaden 10.9.2020 kl. 09.00-09.45

INFORMATIONSHANTERING OCH DIGITALA TJÄNSTER

Mattias Lindroth och Tuula Seppo 

EM, SVM  Tuula Seppo,  @tuula_seppo

Har jobbat som expert och med 

ledningsuppgifter med 

informationshantering, dataskydd och 

informationssäkerhet i kommun- och 

private sektorn och i staten. Just nu 

ledande expert på Myndigheten för

digitalisering och befolkningsdata

1.4.2020-31.3.2021, arbetsledig från

Kommunförbundet.

Mattias Lindroth jobbar som expert på

Kommunförbundet, med bland annat

digitalisering och tillgänglighet.
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Innehåll

• Information och informationshantering som koncept

• Lagstiftning om informationshantering

• Målet med lagen om informationshantering och implementeringen

• Vägen framåt - åtgärder
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Hur förvaltar vi olika typer av information? 
Vad är informationshantering?
• Information finns i olika former

• Information behandlas på olika sätt

• Livscykeln varierar

• Informationen har olika egenskaper

• Antalet som behandlar information och deras
kunskaper varierar

• Omfattningen och formerna för behandlingen
varierar

• Vi behandlar alla information! 
Kuvalähde:Pixabay
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För att genomföra god 
förvaltning behöver vi 
gemensamma verktyg.

Digital 
tillgänglighet och 

skyldighet att 
erbjuda digitala 

tjänster, 
informations-

säkerhet

Krav på 
informations-
säkerhet och 

allmän 
informations-

hantering

Hur skall man 
kommunicera med 

invånarna 
elektroniskt?

Central lagstiftning om informationshantering

Lagen om informations-
hantering:
Informationshantering 
och informations-
säkerhet

Lagen om elektronisk 
kommunikation i 
myndigheternas 
verksamhet:
förfarandet vid 
elektronisk 
kommunikation

Lagen om digitala 
tjänster: Ordnande och 
utbud av digitala 
tjänster, tjänsternas 
tillgänglighet

Förvaltningslagen:
behandling av 
förvaltningsärenden 
och god förvaltning

Dataskydds-
lagstiftningen

skyddar person-
uppgifter

Offentlighets-
lagen: öppenhet 
i förvaltningen

+ övrig allmän lagstiftning och speciallagstiftning

Användningen av 
dokument, förvaring, 
informationstjänst, 

bevarandevärde och 
avveckling.

Arkivlagen: 
Bevara nationella 
kulturarvet, säkerställa 
rättsskydd
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Informationshantering
– vad är det?

Definition av informationshantering

Ordnande av informationsprocesser på så sätt att 
man kan säkerställa att information är tillgänglig, 
kan hittas och utnyttjas under hela dess livscykel.

Källa: Finto, Tietotermit

Användbarhet

Synlighet

Tillgänglighet

Livscykel för 
information
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Definitionen av informationshantering i social- och 
hälsovårdssektorn

• Informationshantering är insamling, organisering och sparande av 
information så att den kan användas på ett lämpligt och planerat
sätt

• Informationen måste finnas i ett format som är läsbart, användbart
och högkvalitativt.

• Informationshantering hanterar tillgängligheten för och 
överlåtande av information samt informationssäkerhet och 
dataskydd.

• I informationshanteringen måste vi för att åstadkomma en 
framgångsrik hantering beakta ägandeförhållanden för 
informationen och ansvar för användandet

• Källa: THL

Tillgänglighet

Användbarhet

Kvalitativ

Hallittu ja 
tarkoituksenmukai
nen tiedon käyttö
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Tiedonhallinnan määritelmä 
tiedonhallintalaissa

• Sådana åtgärder och informationssäkerhetsåtgärder 
baserade på behov som uppkommer i samband med en 
myndighets uppgifter eller övriga verksamhet, i syfte

• att hantera en myndighets informationsmaterial, 
informationen i olika behandlingsskeden och 

• informationen i informationsmaterial, oberoende av på 
vilket sätt informationsmaterialen lagras och behandlas 
i övrigt.

•

Toimet

Tietoturvallisuus

Eri käsittelyvaiheet

Viranomaisen tehtävä 
ja toiminta

Tietojen hallinnointi

Eri tallentamis- ja 
käsittelytavat
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Informationshantering och digitalisering

• Information som sparas i register (informationsmaterial) finns också i pappersform, 
men målet är att förvaringen är elektronisk

• Vilka tjänster som ska digitaliseras, vad innebär störst nytta för invånarna och 
kommunen? Vad har gjorts av andra aktörer? Vad kan man göra genom samarbete?

• Informationshantering handlar om att hantera hela kedjan genom digital samverkan 
och fokus på kundorientering och kunskap om gränssnitt, begäran om information 
och tillgång via elektroniska förbindelser.

• Målet med lagen:

• Stödja elektronisk ärendebehandling och minska myndigheternas manuella 
behandling av information

• Förbättra informationssäkerheten och öka och utveckla digital samverkan
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Informationshanteringsenheten 
och ledningens ansvar

Informationshanteringsmodellen 
och konsekvensbedömningar

Organisering av 
informationshantering

Hur påverkar lagen om informationshantering?

Digital samverkan, interoperabilitet, 

Utlåtande om 
konsekvensbedömningar

Informationshanteringsnämnden

Allmän styrning av 
informationshantering

Helhetsinformationssäkerhet, 
förtroende för offentlig förvaltning

Miniminivå för 
informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Elektroniska funktioner, 
utnyttjande av information, 
arkiveringsbehov, gränssnitt, 
läsanslutning

Skapande av informations-
material och elektronisk 
överföring

Registrering i ärenderegister

Registrering av tjänster

Dokumentering av genomförande 
av handlingsoffentlighet

Ärendehantering och 
informationshantering för 
tjänster

Målet för lagen om informationshantering

Standardiserad 
informationshantering

Skapa en standardiserad 
informationshantering i en 
verksamhetsmiljö som 
digitaliseras
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God förvaltning

Att skapa god förvaltning på 
ett konsekvent, produktivt, 
högkvalitativt sätt med 
beaktande av principer om 
offentlighet.

Digital säkerhet

Främja digital säkerhet och -
samverkan  för information 
och informationslager inom 
offentlig sektor, dela och 
utnyttja gemensam  
information
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Ny lag om informationshantering 
i kraft 1 januari 2020

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

16

Tillämpning av 
bestämmelser om 

elektronisk överföring av 
information vid upphandling 

av informationssystem
(22-24 §)

Användning av data från en 
annan myndighet via ett 

tekniskt gränssnitt eller en 
visningsanslutning (20 §)

Upprätthållande av 
informations-

hanteringssystem (5 §)

Beskrivning i syfte att 
genomföra handlings-
offentligheten (28 §)

Digitalisering av 
ankommande dokument 

(19.1 §)

Modifiering av befintliga 
informationssystem för att 
möta kraven på insamlingen 

av logguppgifter(17 §)

Tillgängliggörande av 
datamaterial i maskinläsbar 
form - om datamaterialet är 

direkt tillgängligt i 
maskinläsbar form

(19.2 §)

Organisering av 
ärendehantering och 
serviceinformation i 

enlighet med lagens krav
(26 ja 27 §)

Informations-
säkerhetskrav – andra än 

statsförvaltningen
(12 – 16 §)

Modifiering av befintliga 
informationssystem för att 

svara på kraven om 
elektronisk informations-

överföring (22 – 24 §)

2020 2021 2022 2023 20242019

Lagen 
träder i 

kraft

Källa: Finansministeriet

Ordnande av informations-
hanteringen i informations-

hanteringsenheter(4 §)

Kommunförbundets 
mall för 

förvaltnings-
stadga (kapitel 7) 

uppdaterad 03/2020

Tillämpning av 
bestämmelser om insamling 

av logguppgifter vid 
upphandling av infor-
mationssystem (17 §)
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Informations-
hanteringsenheten och 
ledningens ansvar

Ansvaret för genomförande av 
informationshanteringen ligger hos 
informationshanteringsenheten

Kommunsektorn

• Kommuner

• Samkommuner

• Självständiga 
offentligrättsliga institutioner

Övriga offentliga sektorn

• Statliga myndigheter och institutioner

• Statliga affärsverk

• Domstolar och nämnder för att behandla 
överklaganden

• Riksdagens institutioner

• Universitet och yrkeshögskolor

• Självständiga offentligrättsliga institutioner

Informationshanteringsenheter är

18
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Ledningen för informationshanterings-enheten skall se 
till att

1. Definiera ansvaret kopplat till genomförandet av informationshanteringen

2. Det finns aktuella instruktioner om behandlingen av 
informationsmaterial, användningen av informationssystem, rättigheter att behandla 
information, ansvarsfördelningen för informationshanteringen samt genomförande 
av rätten till informationsinhämtning, datasäkerhetsarrangemang samt förberedelser 
för exceptionella omständigheter

3. Personal och aktörer i informationshanteringsenheten erbjuds utbildning. Det måste 
finnas tillräcklig kunskap om informationshantering, informationsbehandling, om 
regelverket för handlingars offentlighet samt om instruktioner och styrdokument från 
informationshanteringsenheten.

4. Tillgodose tillgången på adekvata arbetsredskap

5. Ordna tillräcklig övervakning

Ledningen av informationshanterings-enheten och 
ansvaret i kommunerna
• Kommunstyrelsen fungerar i allmänhet som ledning 

för informationshanteringsenheten, om inte ansvaret delegerats till andra organ 
eller tjänsteinnehavare, t.ex. kommundirektören

• Ledningen skall se till att det inom informationshanteringsenheten definieras 
de uppgifter och skyldigheter som följer av kravet på genomförandet 
av informationshantering i informationshanteringslagen eller i annan lagstiftning.

• Informationsnämndens rekommendation om genomförandet av ledningens ansvar 
i informationshanteringen på svenska:

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162153?locale=lsv
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Hur komma igång….

24

Gör en plan, tidtabell och budget för implementeringen! Käytä hyväksi siirtymäaikoja

Bilda en uppfattning om informationshanteringsenheten och fördela ansvar 
för informationshanteringen.

Kartlägg nuläget (gällande instruktioner och dokumentering))

Skapa och planera informationshanteringsmodell och beskrivning av handlingsoffentlighet och 
upprätthållande av dem

Fortsätta utvecklingen av system för ärendehantering, förvaring och arkivering, dataskydd, 
datasäkerhet och riskhantering

Samarbeta inom den egna organisationen och med utomstående samarbetsparter!

Beakta förändringar och krav i kommande upphandlingar, avtalen i skick!
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Kommunen skall se till att 
de som sköter uppgifter på 
uppdrag av den uppfyller 

kraven i lagen, t.ex. i avtal.

Du är inte ensam
• Informationshanteringsnämnden

• Rekommendationer, modeller, FAQ
• https://vm.fi/sv/informationshantering

snamnden

• Kommunförbundet
• https://www.kuntaliitto.fi/sites/defaul

t/files/media/file/Luonnos-
tiedonhallinna-
hallintasaantomallista.pdf

• https://www.kommunforbundet.fi/blo
gg/2020/utveckling-av-
informationshanteringen-ansvar-
enligt-forvaltningsstadgan

• Andra informationshanteringsenheter

Bild: Pixabay26
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https://vm.fi/sv/informationshanteringsnamnden
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Luonnos-tiedonhallinna-hallintasaantomallista.pdf
https://www.kommunforbundet.fi/blogg/2020/utveckling-av-informationshanteringen-ansvar-enligt-forvaltningsstadgan
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Missa inte!
Kl 10:00 Digital mognad i 

offentlig förvaltning
http://kommuntorget.fi/km2020/digitalmognad

+ webbutbildning om
informationshantering

hösten 2020
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