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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om säkerhetsklassificeringen av
handlingar inom statsförvaltningen
Finansministeriet har berett ett utkast till statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen.
Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, nedan ”informationshanteringslagen”, träder i kraft den 1 januari 2020, och kommer sedan att reglera informationssäkerhetsförpliktelserna för handlingar och säkerhetsklassificerade dokument. Lagen innehåller minimikraven för informationssäker behandling av handlingar, inklusive sekretessbelagda dokument.
Informationshanteringslagen har inte stadfästs eller publicerats i författningssamlingen ännu. Riksdagen antog lagen den 18 mars 2019 i enlighet med förvaltningsutskottets betänkande. Innehållet i lagen framgår för tillfället ur Riksdagens svar RSv 320/2018 rd — RP 284/2018 rd.
Statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar samt nämnder som grundats för
behandlingen av besvärsärenden ska säkerhetsklassificera handlingar och
förse dem med anteckning om säkerhetsklass för att visa hurdana informationssäkerhetsåtgärder som iakttas vid behandlingen av dokument. Anteckningen om säkerhetsklass ska göras om handlingen eller informationen i den
är sekretessbelagd enligt 24 § 1 mom. 2, 5 eller 7–11 punkten i offentlighetslagen och om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av handlingen
kan orsaka skada för försvaret, för förberedelser inför undantagsförhållanden,
för internationella relationer, för brottsbekämpningen, för den allmänna säkerheten eller för stats- och samhällsekonomins funktion, eller på något annat
jämförbart sätt för Finlands säkerhet.
Avsikten med förordningen som är föremål för remissbehandlingen är att i enlighet med förordningsbemyndigandet i 18 § 4 mom. föreskriva om säkerhetsklassificering, anteckningar i säkerhetsklassificerade handlingar och informationssäkerhetsåtgärder i anslutning till säkerhetsklassificerade handlingar.
Avsikten är att informationshanteringslagen föreslås träda i kraft vid ingången
av 2020. Upphävandet av offentlighetslagens bestämmelser om klassificering
av och informationssäkerhetskraven för handlingar samt om bemyndigandet
att utfärda förordningar träder i kraft samtidigt, vilket också betyder att informationssäkerhetsförordningen som utfärdats med stöd av offentlighetslagen
upphävs. Det är viktigt med tanke på iakttagandet av internationella informationssäkerhetsförpliktelser att informationssäkerhetskraven som gäller säkerhetsklassificerade handlingar träder i kraft samtidigt som de föregående kraven upphör att gälla. Förordningen avses således träda i kraft vid ingången av
2020.
Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till förordning samt promemorian om förordningen. Vi ber er lämna in utlåtandena i elektronisk form senast
den 30 augusti 2019 på www.utlåtande.fi eller alternativt till valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministerierna ombes att vid behov sammanställa yttrandena från
Valtiovarainministeriö

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9
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sitt eget förvaltningsområde. Alla yttranden som lämnas in är offentliga och
publiceras på www.utlåtande.fi.
Begäran om utlåtande finns tillgänglig på webbplatsen www.utlåtande.fi Finansministeriet behandlar också yttranden som kommit in från andra parter än
dem som omnämns i sändlistan, om yttrandena kommer inom utsatt tid.
Det svenskspråkiga utkastet till förordningen publiceras på www.utlåtande.fi
efter att översättningen blivit färdig.
Kontaktperson:
 12.6. – 4.7. och 7.- 30.8.2019 lagstiftningsråd Eeva Lantto
(eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)
 5.7 – 6.8.2019 assistent praktikant Wilma Såg
(wilma.sag@vm.fi, 0295 530 028)

IKT-direktör

Anna-Maija Karjalainen

Lagstiftningsråd

Eeva Lantto

Bilagor
1. Utkast till statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar
inom statsförvaltningen
2. Promemoria om förordningen
Sändlista

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet
Ålands landskapsregering
Statens ämbetsverk på Åland
Regionförvaltningsverken
Riksdagens kansli
Riksdagens justitieombudsman
Finlands näringsliv
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret)
Energimyndigheten
Esbo stad
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Finanssiala ry
Finansinspektionen
Geologiska forskningscentralen
Hansel Ab
Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingfors hovrätt
Helsingfors stad
Försörjningsberedskapscentralen
Tavastehus förvaltningsdomstol
Nödcentralsverket
Meteorologiska institutet
Östra Finlands hovrätt
Riksarkivet
Folkpensionsanstalten
Centralkriminalpolisen
Keva
Konkurrens- och konsumentverket
Konkursombudsmannens byrå
Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta domstolen
Konsumenttvistenämnden
Lahtis stad
Transport- och kommunikationsverket
Naturresursinstitutet
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
Migrationsverket
Lantmäteriverket
Marknadsdomstolen
Skogscentralen
S:t Michels stad
Museiverket
Justitiekanslersämbetet
Rättsregistercentralen
Olycksutredningscentralen
Utbildningsstyrelsen
Besvärsnämnden för studiestöd
Uleåborgs stad
Patent- och registerstyrelsen
Räddningsverken
Räddningsinstitutet
Polisyrkeshögskolan
Polisstyrelsen
Försvarsförvaltningens byggverk
Huvudstaben
Staben för gränsbevakningsväsendet
Brottspåföljdsmyndigheten
Livsmedelsverket
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Besvärsnämnden för social trygghet
Skyddspolisen
Suomen Erillisverkot Oy
Finlands Kommunförbund
Finlands Bank
Finlands miljöcentral
Företagarna i Finland r.f.
Strålsäkerhetscentralen
Tammerfors stad
Republikens presidents kansli
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Teknologiindustrin r.f.
Institutet för hälsa och välfärd
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Dataombudsmannens byrå
Statistikcentralen
Tullen
Åbo förvaltningsdomstol
Åbo hovrätt
Säkerhets- och kemikalieverket
Arbetsrådet
Arbetsdomstolen
Vasa förvaltningsdomstol
Vasa hovrätt
Försäkringsdomstolen
Riksåklagarämbetet
Riksfogdeämbetet
Statskontoret
Statens ekonomiska forskningscentral
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori
Vanda stad
Skatteförvaltningen
Befolkningsregistercentralen
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

