
Avsnitt 5: 

Informationssäkerhet

INFORMATIONSHANTERING OCH DIGITALA TJÄNSTER



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 §)

Utredning av regelbundet 
och standardiserat 

informationsutbyte mellan 
flera myndigheter (30.4 §)

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 §)

Datasäkerhetskrav – 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 §)



Informationssäkerhet byggs upp 
av många element

4

12 § Identifiering av uppgifter 
som förutsätter tillförlitlighet och 
säkerställande av tillförlitligheten

14 § Informationsöverföring i 
datanät

15 § Tryggande av säkerheten i 
fråga om informationsmaterial

16 § Kontroll av 
användarrättigheter för 

informationssystem
17 § Insamling av logginformation

18 § Handlingar som ska 
säkerhetsklassificeras inom 

statsförvaltningen

13.2 § Feltolerans och 
användbarhet

13.1 § Riskhantering och 
beaktande av informations-

säkerhet under informationens 
hela livscykel

13.3-4 § Handlingsoffentlighet 
och upphandlingar av 

informationshanteringssystem

Organisationens egna rutiner och verktyg för att förbättra datasäkerheten. Krav som ställs i speciallagstiftning.



12 § Identifiering av uppgifter som 
förutsätter tillförlitlighet och 
säkerställande av tillförlitligheten
• Informationshanteringsenhetens uppgift

• Vilka är uppgifterna som kräver tillförlitlighet? Detta måste utvärderas på basen 
av lagstiftningen:
• Personsäkerhetsutredning säkerhetsutredningslag (726/2014)
• Kredituppgifter för arbetstagare och drogtester, skydd av privatlivet i arbetslivet 

(759/2004)
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Kommunsamarbete: Borde kommunerna tillsammans skapa en lista på 
roller och uppgifter som förutsätter särskilt förtroende? Finns det 
användning för en dylik lista i hanteringen av användarrättigheter och i 
hanteringen av loggar?



16 § Kontroll av användarrättigheter för 
informationssystem

• Myndigheten måste definiera användarrättigheterna för informationssystemet

• Användarrättigheter måste definieras med utgångpunkt i uppgifterna

• Användarrättigheter måste hållas uppdaterade
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17 § Insamling av logginformation

• Myndigheten ska se till att logginformation samlas in:
• nödvändig logginformation om användning av informationssystem och dataöverföringar
• om användningen av informationssystemet kräver verifiering eller annan inloggning 

• Syftet med loggdata är att övervaka användningen och överlåtandet av data och 
att lösa tekniska fel

• Gäller informationssystem som förvärvas från 1.1.2020

• En övergångsperiod på 24 månader för informationssystem som förvärvats innan 
lagens ikraftträdande
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RISKHANTERING OCH TILLSTÅND

• Informationshanteringsenheten ska 
identifiera relevanta risker som är 
förenade med informations-
behandlingen och dimensionera 
informationssäkerhetsåtgärderna 
utifrån riskbedömningen.

• En informationshanteringsenhet ska 
följa upp informationssäkerhetens 
tillstånd i sin verksamhetsmiljö.

LIVSCYKELPERSPEKTIV

• En informationshanteringsenhet ska 
säkerställa informationsmaterialens 
och informationssystemens 
informationssäkerhet under hela 
deras livscykel.
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13.1 § Informationssäkerhet i fråga om 
informationsmaterial och informationssystem



13.2 § Feltolerans och användbarhet

• Myndigheten ska genom adekvat testning regelbundet säkerställa feltoleransen 
och användbarhet för driften av informationssystem som är relevanta för 
myndighetens uppgifter.
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För att uppfylla kraven på informationssäkerhet skall myndigheten

• planera informationssystem, strukturer för informationslager och 
informationsbehandlingen i samband med dem så att handlingsoffentligheten 
utan svårighet kan genomföras.

• vid sina upphandlingar säkerställa att de aktuella informationssystemen har 
lämpliga säkerhetsåtgärder.
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13.3-4 § Handlingsoffentlighet och 
upphandlingar av informationssystem



Myndigheten skall säkerställa att

• överföringen av sekretessbelagd information i allmänna nätverk skall vara 
skyddad och ske genom användning av skyddad informationsöverföring eller säkra 
överföringsmetoder.

• Identifikation eller verifiering av mottagaren görs på ett datasäkert sätt

• Identifiering av användare av e-tjänster görs endast då det krävs för att fastställa 
användarrättigheter till tjänsten eller informationsinnehållet eller juridiska 
konsekvenser kopplas till användningen av tjänsten (Digitjänstlagen 306/2019)
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14 § Informationsöverföring i datanät



Myndigheten ska vidta nödvändiga informationssäkerhetsåtgärder för 
att säkerställa:

• att informationsmaterialet hålls oförändrat

• att informationsmaterialet är skyddat från tekniska och fysiska skador

• att informationsmaterialets urspung, aktualitet och korrekthet fastställts

• att åtkomsten och användbarheten för informationsmaterialet säkerställts

• att åtkomsten till informationsmaterialet begränsas enbart då det separat 
begränsat i lag

• att informationsmaterialet kan arkiveras till behövliga delar

• att sekretess, integritet och tillgänglighet gäller också för lokaler där data 
behandlas och lagras
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15 § Tryggande av säkerheten i fråga om 
informationsmaterial



Det är ledningens ansvar att ta 
hand om arrangemangen för 

informationssäkerhet och 
förbereda sig på undantags-

förhållanden



18 § Handlingar som ska säkerhets-
klassificeras inom statsförvaltningen

• Statliga myndigheter, domstolar och nämnder inrättade för att behandla 
överklaganden skall klassificera handlingar och markera dem med en 
säkerhetsklassificering för att ange vilka informationssäkerhetsåtgärder som ska 
vidtas vid behandlingen av dokumentet.

• Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom 
statsförvaltningen: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20191101
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https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20191101


Reglerna gäller också för kommunala myndigheter. Skyldigheter för 
informationssäkerhet blir klarare och enhetligare.

• Informationssäkerhet skall beaktas i alla 
behandlingsskeden; 
helhetsdatasäkerhet

• Betydelsen av informationssäkerhet 
understryks i digital bearbetning av 
uppgifter

• Informationshanteringslagen ställer 
minimikrav på datasäkerhet

• Digitalisering betyder fler gränssnitt 
och förbindelser för åtkomst till 
information

• Betydelsen av riskhantering betonas

• Skärpta krav på loggning

• Anvisningar om beredskap på 
undantagsförhållanden och om 
datasäkerhetsarrangemang

Informationshanteringslagen 
innebär förändringar för 
informationssäkerhetsarbetet



Obs! Det finns ett särskilt avsnitt om 
informationssäkerhet i 
informationshanteringsmodellen
• Myndigheten ska utforma och genomföra informationssäkerhetsåtgärder för att 

täcka alla stadier i dokumentbehandlingen och förfarandena.

• Informationshanteringsmodellen ska innehålla specifikationer för 
informationssäkerhetsarrangemangen för varje ärende eller tjänsteprocess och för 
informationssystemens gränssnitt.

• Myndigheten måste identifiera de viktigaste funktionerna och tillhörande 
information med tanke på samhällets funktion, samt objekt som ska skyddas och 
kräver särskild uppmärksamhet för att säkerställa informationssäkerhet.

• Myndigheten skall hantera fall av störningar.
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Rekommendationer för informationssäkerhet 
från informationshanteringsnämnden

• Samling med rekommendationer för tillämpningen av vissa 
bestämmelser om informationssäkerhet

• http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-300-7

• Finns inte ännu översatt till svenska

• Huvudinnehåll
• Riskhantering
• Livscykelperspektivet i behandlingen av information
• Livscykelperspektivet i informationssystem
• Skydd mot skador
• Insamling av logginformation

19



Hur komma igång?

• Kartlägg informationssäkerhetsläget i organisationen
• Har man planerat säkerheten i system och rutiner?
• Har man anordnat utbildning?
• Har man genomfört auditeringar?

• Se till att nyckelpersoner i organisationen fått utbildning om informationssäkerhet

• Ordna utbildning om informationssäkerhet för personalen i organisationen

• Testa och öva kontinuerligt beredskapen och kontrollera säkerheten

• Delta i myndigheternas säkerhetsövning (Taisto)
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