Digikartläggningen: enkäten om verkställandet av
informationshanteringslagen
1. Information om uppgiftslämnaren
Namn
Ställning/titel
E-post
Kommunens/samkommunens namn

Informationshanteringslagen
Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) samt lagar i anslutning till den trädde i kraft
1.1.2020. Lagen ställer olika krav på kommunernas informationshantering och följande frågor gäller verkställandet av
informationshanteringslagen i kommunerna.
Enkäten om informationshanteringslagen genomförs i samarbete med Finansministeriet.

2. Hur har följande ansvar för verkställandet av informationshanteringslagen ordnats i er
organisation (i enheten för informationshantering)?
Fyll i nedan vem som har ansvar för informationshanteringen, till exempel dataskyddschefen eller en
informationshanteringsgrupp.
Ansvar för att sammanställa och upprätthålla sådana beskrivningar som
avses i informationshanteringslagen, dvs. en
informationshanteringsmodell (5 §), en konsekvensbedömning (5 §) och
en beskrivning av handlingsoffentligheten (28 §):
Ansvar för omvandling av informationsmaterial till elektroniskt format
och materialets tillgänglighet (19 §):
Ansvar för informationssäkerhetsåtgärder, informationssystemens
funktion och interoperabilitet samt informationslagrens interoperabilitet
(2 § 13 punkten, 5 §, 12–17 §, 22–24 §):
Ansvar för ärendehantering, informationshantering i samband med
tjänster och förvaringen av informationsmaterial (21 §, 25–27 §):
Här kan du kommentera eller specificera dina svar:

3. Har man utarbetat en informationshanteringsmodell i er organisation?
Ja. Vilket format har informationshanteringsmodellen och vilket
arbetsredskap/system använder modellen?
Arbetet pågår fortfarande. Kommentar:
Nej. Följande har varit ett hinder:
Kan inte säga

4. Informationshanteringsmodellen i er organisation har genomförts
i egen regi, som tjänsteuppdrag
i egen regi, som projekt
i samarbete med en extern part
i samarbete med en annan kommun/samkommun eller ett sjukvårdsdistrikt
på ett annat sätt, hur

5. Beskriv hur uppgifterna i informationshanteringsmodellen har samlats in och hur förvaltningen
ordnats.

6. Påståenden om genomförandet av informationshanteringsmodellen.
Vilka av följande påståenden om din organisation stämmer? Du kan ge tilläggsinformation.
Det har varit utmanande att tillägna sig ett nytt
tänkesätt.
Det har varit utmanande att hitta ett lämpligt verktyg för att genomföra
informationshanteringsmodellen.
Modellerna som tagits fram av Informationshanteringsnämnden har
upplevts som användbara.
Kommunen har inte haft tillräckligt med kunnande om hur
informationshanteringsmodellen ska genomföras.

Annan utmaning eller annat som noterats. Vad:

7. Har man utarbetat en beskrivning av handlingars offentlighet i er organisation?
Ja
Arbetet pågår fortfarande. Kommentar:
Nej. Följande har varit ett hinder:
Kan inte säga

8. Har man utarbetat ett databokslut i er organisation?
Att använda ett databokslut är inte ett måste, men det stödjer kommunernas/samkommunernas informationshantering och ett
gott dataskydd.
Ja
Kan inte säga
Nej

9. Frågor om konsekvensbedömningen av informationshanteringen.
Ja
Har organisationen haft något behov av att göra
en konsekvensbedömning?
Har organisationen slagit fast hur man ska
identifiera behoven av att göra en
konsekvensbedömning inom förändringen av
verksamheten eller utvecklingsverksamheten?
Har konsekvensbedömningen fogats till
organisationens befintliga utvecklingsprocesser?
Har organisationen utnyttjat
informationshanteringsnämnden
rekommendation vid konsekvensbedömningen?

10. Har din organisation satt upp mål för informationshanteringen?
Ja

Nej

Arbetet pågår fortfarande. Kommentar:
Nej. Följande har varit ett hinder:

11. Om ja, vilka är organisationens mål för informationshanteringen?

Säkerställande av att anvisningarna om och praxisen för informationssäkerhet är
uppdaterade.

12. Har ni i er organisation identifierat de viktigaste frågorna som kräver utveckling?
Du kan välja flera alternativ.
Hantering av informationssäkerhetsrisker
Uppföljning av förverkligandet av informationssäkerheten
Konsekvent hantering av säkerhetsincidenter
Beaktande av förändringar i organisationens verksamhet

13. Välj de påståenden som har genomförts i er organisation.
Lägesbild - kunskap om läget
I vår organisation har det utsetts en aktör som har som uppgift att regelbundet informera ledningen om
informationssäkerhetsläget samt de åtgärder som vidtagits för att förbättra informationssäkerheten.
Ledningen har tillgång till aktuell information om säkerhetsincidenter inom den egna organisationens
verksamhet och verksamhetsmiljö och deras konsekvenser.
I vår organisation behandlar vi regelbundet iakttagelser och fynd när vi går igenom störningar i
informationssäkerheten.
När vi använder utomstående aktörer för att testa informationssäkerheten beaktas observationerna som en del
av organisationens informationssäkerhetsåtgärder.
Verksamhetsmiljö - genomgörandet av kommunernas uppgifter
Störningar i informationssäkerheten identifieras som en del av hanteringen av organisationens risker.
I vår organisation säkerställs informationssäkerheten under hela informationens livscykel.

Vår organisation har en centraliserad hantering av logguppgifter (för användning och utlämnande av kritiska
informationssystem).
Vår organisation följer upp investeringar i informationssäkerhet på ledningsnivå.
Vår organisation följer regelbundet upp att informationshanteringen följer de krav som lagen ställer
(informationshanteringslagen, GDPR, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster).

14. Vilka av följande stödbehov har ni identifierat i samband med verkställandet av
informationshanteringslagen?
Du kan välja flera alternativ och precisera ditt svar efter svarsalternativet.
Stöd för att genomföra
informationshanteringsmodellen
Stöd för att uppfylla kraven på ärendehanteringen
Stöd för att uppfylla informationssäkerhetskrav och vidta åtgärder
Stöd för att tolka dataskyddslagstiftningen och uppfylla
kraven
Stöd för att genomföra interoperabiliteten
Stöd för att genomföra beskrivningen av handlingars
offentlighet
Stöd för att ställa upp mål för informationshanteringen
Stöd för att genomföra en konsekvensbedömning
Andra stödbehov som framkommit

15. Din hälsning till Kommunförbundet
Till exempel konkreta idéer och kommentarer om kommunernas stödbehov i fråga om verkställandet av
informationshanteringslagen eller digitalisering i allmänhet.

16. Fritt formulerade kommentarer om ämnet eller enkäten

