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om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att effektivisera
verksamheten inom den offentliga förvalt-
ningen samt förbättra de offentliga tjänsterna
och deras tillgänglighet genom att föreskriva
om styrning av informationsförvaltningen
och om främjande och säkerställande av in-
formationssystemens interoperabilitet inom
den offentliga förvaltningen.

2 §

Lagens tillämpningsområde och förhållande
till annan lagstiftning

I denna lag föreskrivs om de skyldigheter
som vissa myndigheter inom den offentliga
förvaltningen har när de sköter informations-
förvaltningsuppgifter.

Denna lag tillämpas på
1) statliga ämbetsverk och inrättningar

samt statens affärsverk,

2) domstolar och andra rättskipningsorgan
när de sköter administrativa uppgifter,

3) kommunala myndigheter när de sköter i
lag föreskrivna uppgifter,

4) sammanslutningar och stiftelser med ett
offentligt förvaltningsuppdrag när de utövar
offentlig makt.

Denna lag tillämpas inte på
1) republikens presidents kansli,
2) riksdagen och dess ämbetsverk,
3) landskapsmyndigheterna samt statliga

och kommunala myndigheter i landskapet
Åland,

4) Finlands Bank,
5) universitet enligt universitetslagen

(558/2009),
6) den evangelisk-lutherska kyrkan och

den ortodoxa kyrkan i Finland,
7) bolag och sammanslutningar som verk-

ställer arbetspensioner, lagstadgade skadeför-
säkringar eller finansiering av arbetslöshets-
förmåner,

8) Folkpensionsanstalten, med undantag av
5 § och 13 § 4 mom.

Inom informationsförvaltningen gäller i
fråga om statliga myndigheters informations-
säkerhet enligt lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) och stat-
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liga myndigheters förberedelser för undan-
tagsförhållanden enligt beredskapslagen
(1080/1991) de bestämmelser som finns i de
nämnda lagarna.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) informationsförvaltningen inom den of-

fentliga förvaltningen en stödfunktion som
tryggar skötseln av offentliga förvaltnings-
uppgifter med hjälp av informations- och
kommunikationstekniska metoder och förfa-
randen,

2) informationssystemen inom den offent-
liga förvaltningen adb-baserade databaser
och datalager för information som samlats in
för ett specifikt syfte och som användaren
kan utnyttja för att producera tjänster eller
utföra andra uppgifter enligt systemets ända-
mål och krav på databehandlingen,

3) den övergripande arkitekturen för infor-
mationsförvaltningen inom den offentliga för-
valtningen en beskrivning av den övergri-
pande struktur för informationsförvaltning
som består av organisationer, tjänster, verk-
samhetsprocesser, hanterad information, in-
formationssystem och teknik inom den of-
fentliga förvaltningen och relationerna mel-
lan dess enskilda delar,

4) interoperabiliteten för informationssys-
temen inom den offentliga förvaltningen in-
formationssystemens tekniska och innehålls-
liga interoperabilitet med övriga myndighe-
ters informationssystem inom den offentliga
förvaltningen när systemen utnyttjar samma
information.

2 kap.

Styrning av informationsförvaltningen

4 §

Styrning

Finansministeriet ska ha hand om den all-
männa styrningen enligt denna lag av infor-
mationsförvaltningen inom den offentliga
förvaltningens myndigheter. Ministeriet ska
särskilt sörja för

1) planering och beskrivning av den of-
fentliga förvaltningens verksamhets-, infor-
mations-, system- och teknikarkitektur (över-
gripande arkitektur),

2) utarbetande och uppdatering av de be-
skrivningar och definitioner av interoperabili-
teten som den gemensamma övergripande ar-
kitekturen för informationsförvaltningen
inom den offentliga förvaltningen förutsätter,

3) styrning av gemensamma tjänster för
informationsförvaltningen inom den offent-
liga förvaltningen och av andra sådana åtgär-
der i anslutning till informationsförvaltningen
som behövs med tanke på samordnad verk-
samhet.

Genom förordning av statsrådet får be-
stämmelser utfärdas om den gemensamma
övergripande arkitektur för informationsför-
valtningen inom den offentliga förvaltningen
som grundar sig på den standard som avses i
6 §, till den del det är fråga om informations-,
system- och teknikarkitektur och innehållet i
de beskrivningar och definitioner av intero-
perabiliteten som den övergripande arkitektu-
ren förutsätter. I fråga om informationssys-
tem som sammanslutningar eller stiftelser
som utövar offentlig makt använder när de
sköter offentliga förvaltningsuppgifter får det
genom förordning av statsrådet utfärdas be-
stämmelser endast om den informationsarki-
tektur som förutsätts för interoperabilitet och
om innehållet i de beskrivningar och defini-
tioner som informationsarkitekturen förutsät-
ter.

Varje ministerium ska styra utvecklandet
av informationsförvaltningen och informa-
tionsförvaltningsprojekt inom sitt ansvarsom-
råde med beaktande av de syften och förplik-
telser som anges i denna lag.

Innan en myndighet som avses i 2 § 2
mom. 1 och 2 punkten för sin del beslutar om
upphandling som gäller informationsförvalt-
ning eller om annan sådan upphandling som
gäller informationsförvaltning och som av-
görs av myndigheten och finansieras med
anslag i statsbudgeten, ska myndigheten be-
gära finansministeriets utlåtande i frågan, om
upphandlingen har vittgående betydelse för
verksamheten eller betydande ekonomiskt
värde. Om myndigheten ovan vill avvika från
finansministeriets utlåtande, ska den lämna
över ärendet till ministeriet inom sitt förvalt-
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ningsområde för avgörande. Genom förord-
ning av statsrådet får närmare bestämmelser
utfärdas om upphandlingar som avses i denna
paragraf och om finansministeriets behand-
lingsförfarande när det gäller utlåtandeären-
den.

5 §

Delegationen för informationsförvaltningen
inom den offentliga förvaltningen

För främjande av informationssamhällsut-
vecklingen inom den offentliga förvaltningen
finns, i anslutning till finansministeriet, dele-
gationen för informationsförvaltningen inom
den offentliga förvaltningen (Juhta). Delega-
tionen är ett permanent samarbets- och för-
handlingsorgan mellan statliga myndigheter,
Folkpensionsanstalten och kommunala myn-
digheter. I delegationen kan det vid behov
finnas representanter också för andra aktörer
som deltar i främjandet av informationsför-
valtningen inom den offentliga förvaltningen.
Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i
sänder.

Delegationen har till uppgift att främja för-
nyandet och införandet av verksamhetssätten
och tjänsteproduktionssätten inom den of-
fentliga förvaltningen med hjälp av informa-
tions- och kommunikationsteknik samt att ut-
färda rekommendationer om informationsför-
valtningen inom den offentliga förvaltningen.
Bestämmelser om delegationens beslutsfat-
tande och om organiseringen av dess verk-
samhet samt närmare bestämmelser om dele-
gationens sammansättning och uppgifter ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

6 §

Standard för informationsförvaltningen inom
den offentliga förvaltningen

Finansministeriet får besluta att en rekom-
mendation som delegationen för informa-
tionsförvaltningen inom den offentliga för-
valtningen utfärdar när det gäller den gemen-
samma övergripande arkitekturen för infor-
mationsförvaltningen inom den offentliga
förvaltningen och de beskrivningar och defi-
nitioner av interoperabiliteten som den över-

gripande arkitekturen förutsätter ska vara
standard för informationsförvaltningen inom
den offentliga förvaltningen.

3 kap.

Interoperabilitet

7 §

Interoperabiliteten för informationssystemen
inom den offentliga förvaltningen

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska i syfte att möjliggöra och sä-
kerställa interoperabiliteten för informations-
systemen inom den offentliga förvaltningen
planera och beskriva sin övergripande arki-
tektur samt iaktta den utarbetade och uppda-
terade övergripande arkitekturen och de be-
skrivningar samt definitioner av interoperabi-
liteten som den övergripande arkitekturen
förutsätter samt beskrivningar och definitio-
ner av interoperabiliteten mellan informa-
tionssystemen enligt ansvarsområde.

8 §

Informationssystemens interoperabilitet inom
respektive ansvarsområde

Ministerierna ska inom sina ansvarsområ-
den se till att beskrivningar och definitioner
av interoperabiliteten mellan informations-
systemen inom deras ansvarsområden utarbe-
tas och uppdateras. Bestämmelser om inne-
hållet i beskrivningar och definitioner av in-
teroperabiliteten mellan informationssyste-
men inom ansvarsområdet får utfärdas ge-
nom förordning av ministeriet. Om ovan av-
sedda beskrivningar och definitioner av
interoperabiliteten omfattar informationssys-
tem som sammanslutningar eller stiftelser
som utövar offentlig makt använder när de
sköter offentliga förvaltningsuppgifter, får
det genom förordning av ministeriet utfärdas
bestämmelser om det beroende av och förhål-
lande till informationssystemen hos myndig-
heterna inom den offentliga förvaltningen
som förutsätts av dessa informationssystem
med tanke på interoperabiliteten.

Om det inom två eller flera ministeriers
ansvarsområden finns överlappande beskriv-
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ningar och definitioner som hindrar eller ska-
dar interoperabiliteten mellan informations-
systemen, ska ministerierna tillsammans
komma överens om undanröjandet av över-
lappningarna.

9 §

Ändring av informationssystemen inom den
offentliga förvaltningens myndigheter

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska se till att deras informations-
system överensstämmer med de krav på in-
teroperabilitet enligt 4 och 8 § om vilka
föreskrivs genom förordning av statsrådet el-
ler ministeriet när informationssystemen änd-
ras väsentligt eller när nya informationssys-
tem och tjänster upphandlas eller när infor-
mationssystemen i övrigt utvecklas eller se-
nast när serviceavtalen för informationssyste-
men löper ut.

Genom förordning av statsrådet får be-
stämmelser utfärdas om den tid efter ikraft-
trädandet av den förordning som avses i 4 §
inom vilken informationssystemen inom den
offentliga förvaltningens myndigheter ska
överensstämma med de krav på interoperabi-
litet enligt 4 § om vilka det föreskrivs genom
förordning av statsrådet. Genom förordning
av ministeriet får bestämmelser utfärdas om
den tid efter ikraftträdandet av den förord-
ning som avses i 8 § inom vilken informa-
tionssystemen inom den offentliga förvalt-
ningens myndigheter ska överensstämma
med de krav på interoperabilitet enligt 8 § om
vilka det föreskrivs genom förordning av mi-
nisteriet.

10 §

Utnyttjande av registrerade uppgifter

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska sträva efter att ordna sin verk-
samhet så att de använder uppgifter som re-
gistrerats i de informationssystem som avses
i denna paragraf, om myndighetens verksam-
het förutsätter att dessa uppgifter används.
Dessa informationssystem är

1) befolkningsdatasystemet enligt lagen
om befolkningsdatasystemet och Befolk-

ningsregistercentralens certifikattjänster
(661/2009) och uppgifter enligt 7 § 1 mom.
1, 2 och 6 punkten i den lagen,

2) föreningsregistret enligt föreningslagen
(503/1989),

3) handelsregistret enligt handelsregisterla-
gen (129/1979),

4) stiftelseregistret enligt lagen om stiftel-
ser (109/1930),

5) fastighetsdatasystemet enligt lagen om
ett fastighetsdatasystem och anslutande infor-
mationstjänster (453/2002),

6) företags- och organisationsdatasystemet
enligt företags- och organisationsdatalagen
(244/2001).

Med de informationssystem som avses i 1
mom. jämställs också det informationssystem
för terrängdata som förvaltas av Lantmäteri-
verket och Geodetiska institutet.

11 §

Gemensamma tjänster

Myndigheterna i 2 § 2 mom. 1 —3 punk-
ten ska använda de gemensamma informa-
tionstekniska lösningar som de behöver och
som är en förutsättning för elektronisk kom-
munikation och som stöder anslutning till de
elektroniska tjänsterna. Bestämmelser om de
gemensamma informationstekniska lösningar
som är en förutsättning för elektronisk kom-
munikation och som stöder anslutning till de
elektroniska tjänsterna och bestämmelser om
i vilken omfattning lösningarna ska tillämpas
får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Innan en förordning av statsrådet utfärdas ska
delegationen för informationsförvaltningen
inom den offentliga förvaltningen höras i frå-
gan.

Myndigheterna i 2 § 2 mom. 1 och 2
punkten ska använda de gemensamma grund-
läggande informationstekniktjänster och de
gemensamma informationssystemtjänster
som de behöver. Bestämmelser om de grund-
läggande informationstekniktjänster och de
informationssystemtjänster som ska användas
gemensamt och om i vilken omfattning tjäns-
terna ska användas får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.
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4 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §

Tillgång till information

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska se till att informationen om de
beskrivningar och definitioner som avses i
denna lag finns tillgänglig i informationstek-
niskt användbart format.

13 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska börja utarbeta beskrivningar
av den övergripande arkitekturen enligt 7 §

inom sex månader och slutföra arbetet inom
tre år efter det att en i 4 § avsedd förordning
av statsrådet som gäller frågan har trätt i
kraft.

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska ta i bruk de tjänster enligt 11 §
som de behöver inom två år efter det att
tjänsten finns till förfogande och den förord-
ning av statsrådet som avses i 11 § har trätt i
kraft eller senast när serviceavtalet för en
sådan tjänst som motsvarar tjänsten i fråga
och som upphandlats självständigt löper ut.

Den delegation som avses i statsrådets för-
ordning om delegationen för informationsför-
valtningen inom den offentliga förvaltningen
(145/2006) och som är verksam när denna
lag träder i kraft fortsätter sin mandatperiod
ut som den delegation för informationsför-
valtningen inom den offentliga förvaltningen
som avses i denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli
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