
Del 1: Ny lagstiftning om 
informationshantering

INFORMATIONSHANTERING OCH DIGITALA TJÄNSTER



Utbildning om informationshantering

1. Ny lagstiftning om informationshantering

2. Att organisera informationshantering

3. Planering och dokumentation av informationshantering

4. Digital samverkan och allmän styrning av informationshantering

5. Informationssäkerhet
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I det här avsnittet går vi igenom

• God förvaltning – grunden för en fungerande välfärdsstat

• Informationshantering – vad är det?

• Kunden i fokus!

• Ny lag om informationshantering 2020

• Vad för den nya lagen med sig?

• Tidtabell för ikraftträdande och övergångstider

• Målet för lagstiftningen

• Hur påverkar lagstiftningen?

• Tillämpning av lagstiftningen på andra än myndigheter
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God förvaltning – utgångspunkten för en 
fungerande välfärdsstat

• Juridiska principer för administration
• Serviceprincip och tjänstens lämplighet
• Rådgivning
• Krav på bra och klart språk
• Samarbete mellan myndigheter



För att genomföra god 
förvaltning behöver vi 

gemensamma ramverk och 
verktyg.



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

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.

Källa: Lagen om informationshantering

Tillgänglighet

Sökbarhet

Användbarhet

Livscykel för 
information



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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Kunden i fokus!

Kunden initierar 
sitt ärende
• Digital kanal / 
blankett

Kommunens 
ärenderegister
• Kopplingar mellan olika 
myndigheters system

• Följa med egna ärenden

Delgivande av 
beslut

• Utdrag till kunden

Slutlig arkivering
• Fungerar elektronisk 
arkivering

• Skall detta arkiveras?
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Offentliga sektorns system, tjänster och informationslager

Samverkan gör det möjligt att 
information flyttas mellan olika 
system, både inom och mellan 
organisationer

Olika sätt att samverka
• Semantisk kompabilitet
• Juridisk överförbarhet
• Teknisk kompabilitet
• Organisatorisk samverkan

Elektroniska 
ärenderegister 
och arkiv måste 
beaktas när man 
planerar digitala 
lösningar.

Gränssnitt och elektroniska 
förbindelser gör det enklare att 
hämta och skicka information 

mellan olika system.

Målet är att undvika att kunden måste ge 
information som redan finns i systemen. 
Kunder måste ofta vara i kontakt med 
myndigheter i flera skeden.



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



Implementeringen av lagen ur 
kommunala myndigheters synvinkel
• Lagen om informationshantering är en 

allmän lag

• Om det i någon annan lag finns 
bestämmelser som avviker från 
informationshanteringslagen, t.ex. inom 
social- och hälsovården, tillämpas istället 
bestämmelserna i speciallagen.

• Informationshanteringslagen tillämpas på 
informationshantering och användning av 
informationssystem då myndigheter
hanterar information. Informations-

material (data)
Datasystem

Myndighetens digitala tjänst

Informationshanteringslagen tillämpas inte på statliga eller kommunala 
myndigheter i landskapet Åland.



Ny lag om 
informationshantering 
i kraft 1 januari 2020



Lag om informationshantering 
inom den offentliga 

förvaltningen (906/2019)
www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190906



• Den nya lagen samlar regler för 
informationshantering från t.ex. offentlighetslagen, 
arkivlagen, lag om elektronisk kommunikation och 
informationsförvaltningslagen.

• De nya informationshanteringsenheterna svarar för 
genomförandet av informationshanteringen.

• Lagen för också med sig krav på 
dokumentation av 
informationshanteringen.

• Nya minimikrav på informationssäkerhet
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Vad för den nya lagen med sig?



Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
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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 §)



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
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När tillämpas lagen i kommuner och 
samkommuner?

• För lagstadgade uppgifter tillämpas lagen som helhet i kommunerna och 
samkommunerna.

• För frivilliga uppgifter behöver kommuner och samkommuner inte tillämpa 3 
kapitlet (Allmän styrning av informationshanteringen inom den offentliga 
förvaltningen).

Innehållet i 3 kapitlet gäller bara för lagstadgade uppgifter:
• 6 § Allmän styrning av interoperabiliteten mellan informationslager
• 7 § Samarbetet mellan den offentliga förvaltningens informationshantering och 

produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster
• 8 § och 9 § berör endast statliga myndigheter
• 10 § Den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd 
• 11 § Informationshanteringsnämndens bedömningsuppgift



Tillämpning av informations-
hanteringslagen på andra än 

myndigheter



I kommunerna sköts många uppgifter 
av bolag

• En vanlig fråga om informationshanteringslagen till Kommunförbundet är i vilken 
mån lagen skall tillämpas på bolag som helt eller delvis ägs av kommunerna.

• Informationshanteringslagen tillämpas också på privaträttsliga organisationer när 
de sköter offentliga förvaltningsuppgifter eller använder offentlig makt.

• Det är kommunens skyldighet att se till att kraven förverkligas för tjänster, även 
om inte kommunen själv producerar dem.

• Enbart ägande (offentligt eller privat) är inte grund för tillämpande av 
informationshanteringslagen, avgörande är vad bolaget gör och i vilken roll.
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Vad betyder offentliga 
förvaltningsuppgifter
och offentlig makt?



Vad är offentliga 
förvaltnings-
uppgifter?

• Finns ingen klar förklaring vad 
offentliga förvaltningsuppgifter är

• Definitionen utgår ifrån Grundlagen 
124 § som behandlar bland annat 
beslutsfattande samt rättigheter, 
intressen och skyldigheter i 
samhället.

• I motiveringarna till 
förvaltningslagen sägs:

” Väsentligt är också det att 
uppgiften baserar sig på ett 
offentligt uppdrag som har givits 
genom lag eller med stöd av lag.”



Vad är offentlig 
makt?

• I motiveringarna till 
offentlighetslagen sägs att det 
centrala i offentlig makt är: 

”Ingrepp genom ett 
förvaltningsbeslut eller genom 
en faktisk åtgärd” som 
påverkar människors 
rättigheter.

• Exempelvis yrkeshögskolor 
utövar offentlig makt då de 
utfärdar intyg över avslutade 
studier. 

FPA (som inte är en 
myndighet) utövar offentlig 
makt då de beviljar bidrag åt 
invånare.



Tillämpande av lagen för privatpersoner, 
sammanslutningar och offentligrättsliga 
samfund som inte är myndigheter

För aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter gäller att

• delar av lagen skall tillämpas

För att säkerställa offentlighet gäller för aktörer som utövar offentlig makt att

• de skall tillämpa de delar av lagen som gäller för offentliga förvaltningsuppgifter 
samt lagens 4 § och 28 §

• paragraferna 4 § och 28 § även skall tillämpas om det uttryckligen föreskrivs i lag
att offentlighetslagen ska tillämpas på privaträttsliga aktörer.
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För offentliga förvaltningsuppgifter 
tillämpas

• Kapitel 4 Datasäkerhet (i sin helhet)
• § 12-18

• Kapitel 5 Skapande och elektronisk överföring av informationsmaterial (delvis)
• § 22 Informationsöverföring mellan myndigheter via tekniska gränssnitt
• § 23 Öppnande av elektronisk förbindelse till en myndighet
• § 24 Överföring av informationsmaterial via tekniska gränssnitt till andra än myndigheter

• Kapitel 6 Ärendehantering samt informationshantering i samband med 
tjänsteproduktion (delvis)
• § 25 Registrering i ärenderegister
• § 26 Uppgifter som ska registreras i ärenderegister
• § 27 Hantering av informationsmaterial i samband med tjänsteproduktion



För offentlig makt tillämpas

• Kapitel 2 Ordnande av informationshantering (delvis)
• § 4 Ordnande av informationshanteringen i informationshanteringsenheter

• Kapitel 4 Datasäkerhet (i sin helhet)
• § 12-18

• Kapitel 5 Skapande och elektronisk överföring av informationsmaterial (delvis)
• § 22 Informationsöverföring mellan myndigheter via tekniska gränssnitt
• § 23 Öppnande av elektronisk förbindelse till en myndighet
• § 24 Överföring av informationsmaterial via tekniska gränssnitt till andra än myndigheter

• Kapitel 6 Ärendehantering samt informationshantering i samband med 
tjänsteproduktion (i sin helhet)
• § 25 Registrering i ärenderegister
• § 26 Uppgifter som ska registreras i ärenderegister
• § 27 Hantering av informationsmaterial i samband med tjänsteproduktion
• § 28 Beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten



Kommunen skall se till att 
de som sköter uppgifter på 
uppdrag av den uppfyller 

kraven i lagen, t.ex. i avtal.




