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Begäran om utlåtande om de strategiska målen för att utnyttja och öppna information
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om förslaget till de strategiska målen för
den offentliga sektorn för att utnyttja och öppna information.
De strategiska målen för att utnyttja och öppna information främjar de
informationspolitiska målen i statsminister Marins regeringsprogram. Förslaget
har utarbetats i projektet Utnyttja och öppna information (TiHA) i ett omfattande
samarbete med intressegrupperna. Den informationspolitiska redogörelsen från
år 2019 har varit grund för beredningen. Innehållet och begreppen inom
informationspolitiken förklaras i en informationspolitisk handbok utgiven år 2020.
De strategiska målen för att utnyttja och öppna information färdigställs i och med
remissförfarandet. Förfarandet för godkännande bestäms senare och
genomförandet bereds.
Bakgrund
Att bredare än tidigare kunna utnyttja offentliga informationsresurser gagnar hela
samhället, samtidigt som det förbättrar verksamhetens öppenhet, möjligheter att
utveckla förvaltningen samt förbättrar medborgarnas delaktighet och
påverkansmöjligheter. En bredare tillgång till information främjar forskningen,
utvecklingen, affärsverksamheten och innovationen.
Tillgång till information, dess utnyttjande och användbarhet samt olika former av
sekundärt utnyttjande är betydande faktorer i strävanden att förbättra rollen och
värdet på olika informationsmarknader av den information, som produceras av
den finska offentliga sektorn. Utnyttjande i rätt tid och av rätt innehåll av den
offentliga sektorns information, bland annat för att förstärka den sociala
inkluderingen och den regionala utvecklingen medför indirekta fördelar såväl för
den offentliga som den privata sektorn.
I detta dokument beskrivs konkreta strategiska målsättningar för att dessa
fördelar ska kunna uppnås.
Målen utarbetas öppet och inkluderande med olika intressegrupper och
sakkunniga. Under hösten 2020 anordnades tre förberedande evenemang: det
första för representanter av den offentliga förvaltningen, det andra öppet för alla
och det tredje för kommunsektorns representanter. Sammanlagt deltog över 300
personer i dessa evenemang. Vid dessa evenemang hade deltagarna möjlighet
att identifiera utvecklingsbehoven för att kunna utnyttjande och öppnande av
information, presentation av idéer om de strategiska målen samt kommentarer
om utkastet till målen.
Efter dessa förberedande evenemang publicerades utkastet till de strategiska
målen öppet i nätet, där man också hade möjligheten att kommentera
utkastet. Utkastet till de strategiska målen slutfördes som tjänsteuppdrag med
hjälp av konsulter.
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Mål
De strategiska målen som ska göra det möjligt att utnyttja och öppna information
syftar till att fördjupa ledningen av informationspolitiken och göra öppen offentlig
information till den bärande principen i hela informationspolitiken. De strategiska
målen gäller aktörerna i den offentliga förvaltningen i Finland.
De strategiska målen har indelats i fyra temahelheter: 1)Styrning, koordination
och samarbete, 2) strategi och verksamhet, 3) informationshantering och 4)
möjliggörare. Under varje tema finns en beskrivning av de strategiska målen i
temat. Varje strategiskt mål omfattar ett huvudmål och stödjande delmål samt de
långtidseffekter som eftersträvas i och med att målet nås.
De strategiska målen för utnyttjande och öppnande av information färdigställs i
och med remissför-farandet senast sommaren 2021. Förfarandet för
godkännande bestäms senare och genomförandet bereds.
Tidsplan
Vi ber om skriftliga utlåtanden via tjänsten utlåtande.fi senast 30 april 2021 kl.
16:15.
Svarsanvisningar för mottagarna
Vi ber er lämna era utlåtanden genom att besvara den begäran om utlåtanden
som publicerats på utlåtande.fi. För att kunna lämna sitt utlåtande ska svararen
registrera sig och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om
användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi under punkten Anvisningar
> Bruksanvisningar. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller
post.
Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi. Utlåtanden
kan även lämnas av andra än de som nämns på sändlistan.
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber finansministeriet att
utlåtandet indelas enligt de mellanrubriker som anges i remissbegäran.
Ministerier, som använder ärendehanteringssystemet VAHVA, ska komma ihåg
att arkivera sina svar också i VAHVA-systemet med koden VN/5386/2020.
Beredare
Ytterligare information i ärendet ges av:
Olli-Pekka Rissanen, ledande expert, olli-pekka.rissanen@vm.fi, tfn 029 553
0364
Tanja Lahti, projektchef, tanja.lahti@vm.fi, tfn 029 553 0650
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