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Verksamhets- och utvärderingsplan
Enligt 3 § 1 mom. i förordningen om informationshanteringsnämnden
(1338/2019) baserar sig nämndens verksamhet på den årliga verksamhetsplan
som nämnden godkänt samt på den utvärderingsplan som avses i 11 § 1 mom.
i informationshanteringslagen.
Informationshanteringsnämndens verksamhets- och utvärderingsplan för 2020
godkändes vid nämndens möte den 26 mars 2020.
Kommunikationen
Nämndens kommunikation var öppen och proaktiv. Nämndens medlemmar
och suppleanter deltog aktivt i kommunikationen om nämndens ärenden, bl.a.
genom att presentera verksamheten vid tillställningar och i sociala medier.
Sekretariatet upprätthöll nämndens webbplats och inrättade ett eget Twitterkonto för nämnden. Nämndens möten och verksamhet samt de
rekommendationer som blivit klara meddelades så öppet som möjligt.
Nämndens dagordningar offentliggjordes före mötena och protokollen
publicerades genast efter att de blivit färdiga. På nämndens webbplats finns
en förteckning över vanliga frågor och svar, och den uppdateras vid behov. I
februari 2020 utgav man en video om nämndens verksamhet (på finska).
Nämnden ordnade öppna workshoppar för att främja informationshanteringen.
Teman för workshopparna 2020 var informationshanteringsmodellen (på
finska) och informationssäkerheten (på finska). Workshopen om
informationssäkerhet ordnades tillsammans med Vahti-verksamheten. Antalet
deltagare i workshoppen om informationshanteringsmodellen var som bäst
386 personer. Antalet deltagare i workshopen för informationssäkerhet var
som bäst 1 429 personer.
Sekretariatet har dessutom svarat per e-post på tolkningsfrågor som gäller
informationshanteringslagen och rekommendationerna.
Nämnden har dessutom i augusti utarbetat ett utlåtande om Riksarkivets
värderings- och gallringspolicy som hör till dess verksamhetsområde.
Sekretariatet och nämndens medlemmar har deltagit i evenemang som ordnas
av andra parter för att sprida information. Under 2020 bl.a. på
kommunmarknaderna och evenemang inom VAHTI-verksamheten.
Nämnden har en separat, uppdaterad kommunikationsplan.
Sektionerna
År 2020 tillsatte informationshanteringsnämnden följande sektioner:
• Sektionen för säkerhetsklassificerade handlingar (ordförande Tuija
Kuusisto)
• Sektionen för beredning av informationssäkerhetsrekommendationer
(ordförande Mika Tuikkanen)
• Sektionen för utveckling av verksamhetsbaserad ärendehantering
(ordförande Suvi Metsärinta-Lehmusvaara)
• Rekommendationssektionen för utnyttjande av information inom den
offentliga förvaltningen (ordförande Riitta Autere)
Sektionerna har tillsatts till utgången av 2021.
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Sektionernas arbete har nästan helt genomförts i enlighet med
handlingsplanen. Följande av beredningssektionens uppgifter i fråga om
informationssäkerhetsrekommendationer överförs till 2021:
• Självbedömningskriterier för tillämpningen av
informationssäkerhetsrekommendationerna
• Bedömningskriterier för tillämpningen av
informationssäkerhetsrekommendationerna
Till skillnad från handlingsplanen tillsattes inte rekommendationssektionen för
omvandling av handlingar till elektronisk form som en egen separat sektion. I
och med beredningen av ärendet har uppgifterna slagits samman till en del av
uppgifterna för rekommendationssektionen för utnyttjande av information inom
den offentliga förvaltningen.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) har i betydande grad
understött sektionernas arbete genom sina sakkunnigtjänster.
Rekommendationer
Under 2020 publicerade informationshanteringsnämnden följande
rekommendationer:
•
•

Suosituskokoelma tiettyjen tietoturvallisuussäännösten soveltamisesta
Rekommendationssamling om tillämpningen av vissa bestämmelser
om informationssäkerhet

•
•

Suositus tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista
Rekommendation om bedömning av förändringar i
informationshanteringen

•
•

Suositus tiedonhallintamallista
Rekommendation för en informationshanteringsmodell

•
•

Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä
Rekommendation om behandling av säkerhetsklassificerade
handlingar

•
•

Suositus asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimisesta
Rekommendation om utarbetande av en beskrivning av handlingars
offentlighet

•
•

Suositus johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa
Rekommendation om genomförandet av ledningens ansvar i
informationshanteringen

•

Rekommendation om användning av tekniska gränssnitt och
elektroniska förbindelser (godkänd vid nämndens möte 31.8.2020,
publikationsprocessen pågår)

Rekommendationerna hade beretts redan hösten 2019 innan nämnden
inrättades. Alla de rekommendationer som nämns i punkt 2.4 i
handlingsplanen offentliggjordes som planerat.
Utvärderingsplanen
Informationshanteringsnämnden inledde sin utvärderingsverksamhet år 2020.
Bestämmelserna om ledningens skyldigheter och ansvar i 4.2 § i
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informationshanteringslagen blev tillämpliga genast efter lagens
ikraftträdande. Informationshanteringsnämnden gjorde en bedömning av
dokumenteringen och genomförandet av informationshanteringsenheternas
ansvar för informationshanteringen, ordnandet och övervakningen av
utbildningen. Utvärderingen bereddes av sekretariatet och
informationshanteringsenheterna fick en begäran om utredning. Innehållet i
utredningsbegäran publicerades också på nämndens webbplats, varvid också
andra informationshanteringsenheter kan utnyttja frågorna i begäran om
utredning för att utveckla sin egen verksamhet.
Utvärderingen gjorde så att en begäran om utredning skickades till 34
kommuner, alla 18 landskapsförbund och 21 statliga ämbetsverk eller
inrättningar. Kommunerna valdes ut genom slumpmässigt urval av fastlandets
kommuner samt ett urval av större städer. När det gäller statliga myndigheter
skickades begäran till kunskapsintensiva ämbetsverk. Alla utredningsobjekt
besvarade utvärderingen.
Av utvärderingen gjordes ett sammandrag som behandlades vid
informationshanteringsnämndens möten hösten 2020 och godkändes vid
nämndens möte i november.
Som en del av utvärderingsverksamheten beviljade nämnden Vaala kommun
en diplom för exemplariskt verkställande av informationshanteringslagen.
Informationshanteringsnämndens möten
Informationshanteringsnämnden sammanträdde sammanlagt nio gånger år
2020: februari, mars, maj och juni samt augusti, september, oktober,
november och december. Mötet i februari hölls som närvaromöte och andra
som distansmöten.
Planen inkluderade åtta möten för 2020, nämnden hade med andra ord ett
extra möte.
Informationshanteringsnämndens sammansättning
Informationshanteringsnämndens sammansättning år 2020:
•
•

Ordförande: Irja Peltonen, kandidat i samhällsvetenskaper,
informationsdirektör, finansministeriet
Vice ordförande: Päivi Tommila, filosofie magister, konsultativ tjänsteman,
arbets- och näringsministeriet

Medlemmar (personliga suppleanter inom parentes)
•

•
•

Minna Romppanen, filosofie magister, ledande sakkunnig, Lantmäteriverket
(Tomi Kelo, diplomingenjör, ledande sakkunnig, Transport - och
kommunikationsverket)
Leena Storgårds, ekonomie magister, utvecklingschef, Statistikcentralen
(Outi Ahti-Miettinen, politices magister, utvecklingschef, Statistikcentralen)
Janne Mykrä, filosofie magister, ärendehanteringsdirektör, Huvudstaben
(Antti Lehto, filosofie magister, gruppchef, Polisstyrelsen)
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•

•

•
•

Markus Virolainen, tradenom (högre YH), IKT-arkitekt, Skatteförvaltningen
(Anu Ylä-Pietilä, filosofie magister, utvecklingschef, Transport- och
kommunikationsverket fram till 31.8.2020)
Sanna-Leena Eskola, filosofie magister, ärendehanteringschef, Uleåborgs
stad (Jaana Immonen, specialsakkunnig i förvaltning, yrkesexamen inom
dokumentförvaltning och arkivverksamhet, Träskända stad)
Jaakko Ståhlberg, IT-ingenjör, utvecklingschef, Åbo stad (Ari Anders,
diplomingenjör, IKT-expert, Helsingfors stad)
Matti Parviainen, magister i militärvetenskaper, informationssäkerhetschef,
utrikesministeriet (Heikki Heikkilä, diplomingenjör,
informationsförvaltningsdirektör, NTM-centralernas samt arbets- och
näringsbyråernas utvecklings - och förvaltningscenter)

