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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
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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.

Målsättningar
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.

Svarsanvisningar för mottagare
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.

Tidtabell
Vi ber om skriftliga utlåtanden via tjänsten utlåtande.fi senast 30 april 2021 kl.
16:15. Utlåtandet kan också skickas till finansministeriets registratorskontor på
valtiovarainministerio@vm.fi. Ange som referens på utlåtandet diarienummer VN/5386/2020.
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målen för att utnyttja och öppna information

Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Ahvenanmaan Ammattikorkeakoulu
Ahvenanmaan käräjäoikeus
Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto
Ahvenanmaan valtionvirasto
Akaan kaupunki
A-Kruunu Oy
Alajärven kaupunki
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Alavieskan kunta
Alavuksen kaupunki
Alko Oy
Altia Oyj
Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio AMKIT
Arctia Oy
Arene
Arkistoyhdistys ry
Asikkalan kunta
Askolan kunta
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Auran kunta
Baltic Connector Oy
Boreal Kasvinjalostus Oy
Celia
Centria ammattikorkeakoulu
Cinia Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Digi- ja väestötietovirasto
DigiFinland (SoteDigi) Oy
Eduskunnan kanslia
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Electronic Frontier Finland ry
Elinkeinoelämän keskusliitto
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHAkeskus)
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry
Eläketurvakeskus
Energiateollisuus ry
Energiavirasto
Enonkosken kunta
Enontekiön kunta
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Espoon kaupunki
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Etelä-Karjalan käräjäoikeus
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin
Etelä-Pohjanmaan te-toimisto
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon käräjäoikeus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon pelastuslaitos
Etelä-Savon te-toimisto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
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Eteva kuntayhtymä
Etla
Eurajoen kunta
Euran kunta
Evijärven kunta
Ficom
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Finnair Oy
Finn-ARMA korkeakoulujen yhteistyöverkosto
Finnpilot Pilotage Oy
Finnvera Oyj
Forssan kaupunki
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)
Fortum Oyj
Gasum Oy
Geologian tutkimuskeskus
Governia
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Haapajärven kaupunki
Haapaveden kaupunki
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Hailuodon kunta
Halsuan kunta
Haminan kaupunki
Hangon kaupunki
Hankasalmen kunta
Hansel Oy
Harjavallan kaupunki
Hartolan kunta
Hattulan kunta
Haus Kehittämiskeskus Oy
Hausjärven kunta
Heinolan kaupunki
Heinäveden kunta
Helsingin hallinto-oikeus
Helsingin hovioikeus
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)
Helsingin käräjäoikeus
Helsingin pelastuslaitos
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL
Helsingin yliopisto
Hevosopisto Oy
Hirvensalmen kunta
Hollolan kunta
Honkajoen kunta
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Huittisten kaupunki
Humppilan kunta
Huoltovarmuuskeskus
Hyrynsalmen kunta
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Hyvinkään kaupunki
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen ELY-keskus
Hämeen liitto
Hämeen te-toimisto
Hämeenkyrön kunta
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Hämeenlinnan kaupunki
Hätäkeskuslaitos
Iin kunta
Iisalmen kaupunki
Iitin kunta
Ikaalisten kaupunki
Ilmajoen kunta
Ilmatieteen laitos
Ilomantsin kunta
Imatran kaupunki
Inarin kunta
Inkoon kunta
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Isojoen kunta
Isokyrön kunta
Itä-Lapin kuntayhtymä
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen hovioikeus
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Janakkalan kunta
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Joensuun kaupunki
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jokioisten kunta
Joroisten kunta
Joutsan kunta
Juuan kunta
Juupajoen kunta
Juvan kunta
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän yliopisto
Jämijärven kunta
Jämsän kaupunki
Järvenpään kaupunki
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Järviseudun Koulutuskuntayhtymä
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen te-toimisto
Kaarinan kaupunki
Kaavin kunta
Kainuun ELY-keskus
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä
Kainuun käräjäoikeus
Kainuun liitto
Kainuun pelastuslaitos
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kainuun te-toimisto
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin kaupunki
Kalajoen kaupunki
Kangasalan kunta
Kangasniemen kunta
Kankaanpään kaupunki
Kannonkosken kunta
Kannuksen kaupunki
Kansallisarkisto
Kansallisarkiston digitaaliarkisto
Kansalliskirjasto
Kansaneläkelaitos
Kanta-Hämeen käräjäoikeus
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Karijoen kunta
Karkkilan kaupunki
Karstulan kunta
Karvian kunta
Kaskisten kaupunki
Kauhajoen kaupunki
Kauhavan kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Kaustisten kunta
Keiteleen kunta
Kemijoki Oy
Kemijärven kaupunki
Kemin kaupunki
Keminmaan kunta
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kemiönsaaren kunta
Kempeleen kunta
Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen käräjäoikeus
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keski-Suomen te-toimisto
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
Keskusrikospoliisi
Keuruun kaupunki
KEVA
Kihniön kunta
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Kinnulan kunta
Kirkkonummen kunta
Kiteen kaupunki
Kittilän kunta
Kiuruveden kunta
Kivijärven kunta
Kokemäen kaupunki
Kokkolan kaupunki
Kolarin kunta
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä
Konkurssiasiamiehen toimisto
Konneveden kunta
Kontiolahden kunta
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Korpelan Voima kuntayhtymä
Korsnäsin kunta
Kosken kunta
Kotimaisten kielten keskus
Kotkan kaupunki
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan kaupunki
Kriisinhallintakeskus
Kristiinankaupungin kaupunki
Kruunupyyn kunta
Kuhmoisten kaupunki
Kuhmon kaupunki
Kunnallisarkistoyhdistys ry
Kuntarahoitus Oyj
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Kuopion kaupunki
Kuortaneen kunta
Kurikan kaupunki
Kustavin kunta
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
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Kuusamon kaupunki
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Kymeenlaakson liitto
Kymenlaakson käräjäoikeus
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
Kyyjärven kunta
Kårkulla samkommun
Kärkölän kunta
Kärsämäen kunta
LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden kaupunki
Laihian kunta
Laitilan kaupunki
Lapin aluehallintovirasto
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ELY-keskus
Lapin käräjäoikeus
Lapin liitto
Lapin pelastuslaitos
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Lapin te-toimisto
Lapin Yliopisto
Lapinjärven kunta
Lapinlahden kunta
Lappajärven kunta
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Lapsiasiavaltuutettu
Lapuan kaupunki
Laukaan kunta
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Leijona Catering oy
Lemin kunta
Lempäälän kunta
Leppävirran kunta
Lestijärven kunta
Liedon kunta
Lieksan kaupunki
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Limingan kunta
Liperin kunta
Logistiikkayritysten liitto
Lohjan kaupunki
Loimaan kaupunki
Lopen kunta
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
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Loviisan kaupunki
Luhangan kunta
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Lumijoen kunta
Luodon kunta
Luonnonvarakeskus
Luumäen kunta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Maa- ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto
Maalahden kunta
Maanmittauslaitos
Maanpuolustuskorkeakoulu
MaaS Global
Markkinaoikeus
Marttilan kunta
Maskun kunta
Merijärven kunta
Merikarvian kunta
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Metsähallitus
Miehikkälän kunta
Mikkelin kaupunki
Motiva Oy
Muhoksen kunta
Multian kunta
Muonion kunta
Museovirasto
Mustasaaren kunta
Muuramen kunta
Mynämäen kunta
Myrskylän kunta
Mäntsälän kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Mäntyharjun kunta
Naantalin kaupunki
Nakkilan kunta
Neste Oyj
Nivalan kaupunki
Nokian kaupunki
Nordic Morning Group Oy
Nousiaisten kunta
Nurmeksen kaupunki
Nurmijärven kunta
Närpiön kaupunki
Oikeuskanslerinvirasto
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Oikeusministeriö
Oikeusrekisterikeskus
Open Knowledge Finland
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Optima samkommun
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä
Oripään kunta
Oriveden kaupunki
Oulaisten kaupunki
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun kaupunki
Oulun käräjäoikeus
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Oulun yliopisto
Oulunkaaren kuntayhtymä
Outokummun kaupunki
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab
Padasjoen kunta
Paimion kaupunki
Paltamon kunta
Paraisten kaupunki
Parikkalan kunta
Parkanon kaupunki
Patentti- ja rekisterihallitus
Patria Oy
Pedersören kunta
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Pelastusopisto
Pelkosenniemen kunta
Pellon kunta
Perhon kunta
Pertunmaan kunta
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Petäjäveden kunta
Pieksämäen kaupunki
Pielaveden kunta
Pietarsaaren kaupunki
Pihtiputaan kunta
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan käräjäoikeus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pirkanmaan te-toimisto
Pirkkalan kunta
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan käräjäoikeus
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Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan te-toimisto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Savon te-toimisto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
Poliisiammattikorkeakoulu
Poliisihallitus
Polvijärven kunta
Pomarkun kunta
Porin kaupunki
Pornaisten kunta
Porvoon kaupunki
Posion kunta
Posti Oyj
Professoriliitto
Pudasjärven kaupunki
Pukkilan kunta
Punkalaitumen kunta
Puolangan kunta
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Puolustusministeriö
Puumalan kunta
Pyhtään kunta
Pyhäjoen kunta
Pyhäjärven kaupunki
Pyhännän kunta
Pyhärannan kunta
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pälkäneen kunta
Pääesikunta
Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä
Pöytyän kunta
Raahen kaupunki
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
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Raaseporin kaupunki
Raision kaupunki
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä
Rajavartiolaitos
Rantasalmen kunta
Ranuan kaupunki
Rauman kaupunki
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Rautjärven kunta
Reisjärven kunta
Riihimäen kaupunki
Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä
Rikosseuraamuslaitos
Ristijärven kunta
Rovaniemen hovioikeus
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
Ruokavirasto
Ruokolahden kunta
Ruoveden kunta
Ruskon kunta
Rääkkylän kunta
Saamelaiskäräjät
Saarijärven kaupunki
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Sallan kunta
Salon kaupunki
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
SAMOK
SASKY koulutuskuntayhtymä
Sastamalan kaupunki
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Satakunnan käräjäoikeus
Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Satakunnan te-toimisto
Satakuntaliitto
Satamaoperaattorit Ry
Sauvon kunta
Savitaipaleen kunta
Savon Koulutuskuntayhtymä
Savonlinnan kaupunki
Savukosken kunta
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Senaatti-kiinteistöt
Sievin kunta
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Siikaisten kunta
Siikajoen kunta
Siikalatvan kunta
Siilinjärven kunta
Simon kunta
Sipoon kunta
Sisäministeriö
Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä
Siuntion kunta
Sodankylän kunta
Soinin kunta
Solidium Oy
Someron kaupunki
Sonkajärven kunta
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen (Findata)
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sotkamon kunta
Statens ämbetsverk på Åland
Sulkavan kunta
Suojelupoliisi
Suomen Akatemia
Suomen Erillisverkot Oy
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Suomen Ilmailuopisto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Lauttaliikenne Oy
Suomen Malminjalostus Oy
Suomen metsäkeskus
Suomen Ortodoksinen kirkko
Suomen Paikallisliikenneliitto ry
Suomen Rahapaja Oy
Suomen Satamaliitto ry
Suomen Siemenperunakeskus Oy
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Suomen Teollisuussijoitus Oy
Suomen Viljava Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN
Suomen yliopistot UNIFI ry
Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomen Yrittäjät
Suomussalmen kunta
Suonenjoen kaupunki
Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Svenska Handelshögskolan
Sysmän kunta
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Säkylän kunta
Säteilyturvakeskus
Säätiöt ja rahastot ry
Taideyliopisto
Taipalsaaren kunta
Taiteen edistämiskeskus
Taivalkosken kunta
Taivassalon kunta
Tammelan kunta
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen kaupunki
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Tampereen yliopisto
Tapio Oy
Tasa-arvovaltuutettu
Tasavallan presidentin kanslia
Teollisen yhteistyön rahasto Finnfund
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tervolan kunta
Tervon kunta
Teuvan kunta
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Tieteen Tietotekniikan keskus CSC Oy
Tieteentekijöiden liitto ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tilastokeskus
Tohmäjärven kunta
Tohololammin kunta
Toivakan kunta
Tornion kaupunki
Traffic Management Finland Oy (TMFG)
TTY-säätiö
Tulli
Tuomioistuinvirasto
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Turun hallinto-oikeus
Turun hovioikeus
Turun kaupunki
Turun yliopisto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET
Tuusniemen kunta
Tuusulan kunta
Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä
Tyrnävän kunta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työeläkevakuuttajat TELA
Työterveyslaitos
Työtuomioistuin
Ulkoministeriö
Ulkopoliittinen instituutti
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Ulvilan kaupunki
Urjalan kunta
Utajärven kunta
Utsjoen kunta
Uudenkaarlebyyn kaupunki
Uudenkaupungin kaupunki
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä
Uudenmaan te-toimisto
Uuraisten kunta
Vaalan kunta
Vaalijalan kuntayhtymä
Vaasan hallinto-oikeus
Vaasan hovioikeus
Vaasan kaupunki
Vaasan yliopisto
Vakuutusoikeus
Valkeakosken kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Valtakunnanvoudinvirasto
Valtiokonttori
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtioneuvoston kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiovarainministeriö
Vantaan kaupunki
Vapo Oy
Varastokirjasto
Varkauden kaupunki
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Varsinais-Suomen te-toimisto
Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä
Vehmaan kunta
Veikkaus Oy
Verohallinto
Vesannon kunta
Vesilahden kunta
Vesilaitosyhdistys ry
Vetelin kunta
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Vieremän kunta
Vihdin kunta
Viitasaaren kaupunki
Vimpelin kunta
Virolahden kunta
Virtain kaupunki
Virve Tuotteet ja Palvelut Oy
VR-yhtymä
VTT Oy
Väylävirasto
Vöyrin kunta
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Yksityiset keskusarkistot ry
Yleisradio Oy
Ylitornion kunta
Ylivieskan kaupunki
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylöjärven kaupunki
Ympäristöministeriö
Ypäjän kunta
Yrkeshögskolan Arcada Ab
Yrkeshögskolan Novia
YTHS
Åbo Akademi
Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet
Ålands förvaltningsdomstol
Ålands landskapsregering
Ähtärin kaupunki
Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä
Äänekosken kaupunki
Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto kuntayhtymä
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Strategiska målen för att utnyttja och öppna information
Ni kan skriva ert utlåtande i denna svarspunkt och/eller temaspecifika svarspunkter nedan.

Är de strategiska målen som helhet betraktade realistiska och effektiva?

Tema 1: Styrning, koordination och samarbete
Är målen i tema 1 realistiska och genomförbara ur din organisations synpunkt?

Mål 1.1
Huvudmål
Utnyttjande och öppnande av information styrs och koordineras nationellt.
Delmål
 Informationshanteringsnämnden svarar för styrningen och koordinationen av utnyttjande och
öppnande av information med stöd av sektorsspecifika och andra samarbetsgrupper.
 En vägkarta för att utnyttja och öppna information 2021-2030 har utarbetats. I den definieras
de konkreta utvecklingsåtgärderna.
 Utnyttjande och öppnande av information har koordinerats med andra nationella program och
projekt med anknytning till information.
 Utnyttjande och öppnande av information har inlemmats som en del i resultatavtalet.
Inverkan
Informationspolitikens styrning, beslutsfattande och verkställande blir mera målmedvetet och
konsekvent än tidigare. Konkreta utvecklingsåtgärder och resultat tas fram snabbare.
Koordinationen av tväradministrativa utvecklingsprojekt blir bättre och dubbelt
utvecklingsarbete kan minimeras. Utvecklingsprojekten ger fler fördelar och större
genomslag, när de koordineras med andra program och projekt, och samarbetet mellan
parterna blir mer intensivt. Den offentliga förvaltningsorganisationen får ett tydligt definierat
och resultatavtalsbaserat ansvar för att utnyttja och öppna information.

Mål 1.2
Huvudmål
Lagar, förordningar och bestämmelser ska förtydligas samt principer och riktlinjer
förenhetligas för att möjliggöra ett effektivare utnyttjande av informationen.
Delmål
 Lagstiftningen och övrig reglering har setts över och uppdaterats så att inga hinder för säkert
utnyttjande av information ska föreligga.
Lausuntopalvelu.fi

18/28

 Avtals- och licensvillkor beträffande utlämnande och öppnande av information har
förenhetligats.
 Lagstiftningen och bestämmelserna medför en skyldighet att öppna den offentliga
förvaltningens hela förråd av informationsmaterial, som producerats med offentliga medel,
om inte detta hindras av ett motiverat skäl ( t.ex. sekretessbelagd information, dataskydd,
datasäkerhet, upphovsrätter).
Inverkan
Finland får en tidsenlig, internationellt konkurrenskraftig och oavbrutet uppdaterad
lagstiftning, som stöder och främjar utnyttjande och öppnande av information samt skapar
nya användningsmöjligheter för informationen. Öppnande av information som producerats
med offentliga medel blir en del av den normala lagstadgade verksamheten. Allt
informationsmaterial som producerats med offentliga medel blir öppnat, och även sådant
informationsmaterial, som tidigare på grund av lagstiftningshinder inte öppnats, kan nu
öppnas, vilket medför ett betydande tillägg till den tillgängliga informationen. Utnyttjande av
information över organisations-, förvaltnings- och sektorsgränser blir lättare, vilket betyder
bättre tjänster och möjliggör helt nya innovativa, informationsbaserade tjänster. Utnyttjande
och öppnande av information i den offentliga förvaltningen blir mera harmoniserat enligt
tydliga gemensamma spelregler.

Mål 1.3
Huvudmål
Det pågår omfattande samarbete för utnyttjande och öppnande av information över
sektorsgränserna mellan den offentliga, privata och den frivilliga sektorn samt dessutom på
internationell nivå.
Delmål
 Finland medverkar aktivt i olika internationella samarbetsorgan och -nätverk för utnyttjande
och öppnande av information och strävar även efter att påverka dessas verksamhet.
 Finland medverkar i fastställandet av EU:s datastrategi och genomför dess målsättningar.
 Finland utvecklar samarbetsnätverk och ekosystem för utnyttjande och öppnande av
information samt deltar aktivt i deras verksamhet.
Inverkan
Den finska informationspolitiken har en allt starkare anknytning till den gemensamma
europeiska informationspolitiken och referensramen. Inom EU och övriga internationella
samarbetsnätverk och ekosystem för utnyttjande och öppnande av information erkänns
Finland som en aktiv och betydande aktör, som man gärna vill samarbeta med. Omfattande
nätverk och samarbetsrelationer medför nya utvecklings- och inlärningsmöjligheter för
Finland, och verkställande av internationella utvecklingsprojekt för utnyttjande och öppnande
av information möjliggörs genom allt djupare samarbete.

Tema 2: Strategi och verksamhet
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Är målen i tema 2 realistiska och genomförbara ur din organisations synpunkt?

Mål 2.1
Huvudmål
Utgångspunkten för att utnyttja och öppna information är kundernas behov och en förbättring
av kundorientering.
Delmål
 Organisationerna har identifierat och beskrivit den information, som krävs för att utveckla
tjänster, som motsvarar kundernas behov, och för att skapa helt nya tjänster också med
tanke på hela samhället.
 I organisationerna har man definierat hur man genom att utnyttja och öppna information kan
utveckla sådana tjänster, som bättre motsvarar kundernas behov.
Inverkan
Informationen och teknologin tjänar alltid primärt människan och kunden, liksom också
medborgaren och företaget. Aktörerna i den offentliga förvaltningen lär sig känna kunderna
och deras behov bättre än tidigare, och kan utnyttja informationen för att uppfylla deras
behov. Kunderna får i rätt tid och på rätt plats ännu bättre och proaktiva tjänster som
motsvarar deras behov. Utnyttjandet av information i utvecklingen av tjänsterna och
verksamheten förbättrar tjänsternas funktion, underlättar ärendehanteringen och skapar en
bättre kundupplevelse och kundnöjdhet än tidigare samt förbättrar medborgarnas livskvalitet
i dess helhet. Företagens administrativa belastning minskar och ärendena kan hanteras
snabbare. Informationen förstärker medborgardemokratin och medborgarnas företagsamhet.

Mål 2.2
Huvudmål
Informationens samhällsvärde och effektivitet samt nyttan av att utnyttja och öppna
information har identifierats.
Delmål
 Informationens samhälleliga mångfald (t.ex. ekonomiskt, kulturellt, socialt) har identifierats.
 Effekterna och effektiviteten av informationsdelning i samhället följs upp och utvärderas.
 Exempel på olika sätt att dra nytta av och öppna information samlas in och delas helt öppet.
Inverkan
Vikten och prioriteten av utnyttjande och öppnande av information i den offentliga
förvaltningen och samhället växer. Utnyttjande och öppnande av information kommer att öka
i och med att organisationernas växande förståelse för de konkreta fördelarna, som detta
medför. Organisationerna blir mera motiverade att satsa på att utnyttja och öppna
information. Det uppstår en allt starkare kultur i den offentliga förvaltningen, en kultur där
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man öppet berättar om framgångarna och nyttan av att utnyttja och öppna information. Man
kommer att allt lättare få uppföljningsdata om effekterna av att utnyttja och öppna
information, vilket förbättrar utsikterna för uppföljningen och inriktningen av
utvecklingsåtgärderna bättre än hittills.

Mål 2.3
Huvudmål
Att utnyttja och öppna information är en del av organisationens mål och strategi.
Delmål
 Att utnyttja och öppna information har definierats som en del av organisationens mål och
strategi.
 Organisationen har utarbetat en handlingsplan för att utnyttja och öppna information.
Inverkan
Att utnyttja och öppna information blir en tydligt definierad del av organisationernas
strategiska målsättning. Värdet och prioriteten av att utnyttja och öppna information i
organisationen växer betydligt. Utnyttjande och öppnande av information kommer att
påskyndas på den praktiska nivån, när alla organisationer har en konkret handlingsplan för
att utnyttja och öppna information, som genomförs och följs upp aktivt.

Mål 2.4
Huvudmål
Att öppna information, informationsbaserat beslutsfattande och styrning är en del av den
normala verksamheten, processer och verksamhetskulturen.
Delmål
 Den producerade informationen är i princip så öppen som möjligt.
 I organisationen har man definierat hur informationen ska utnyttjas i beslutsfattandet, i
ledningen på olika nivåer och i verksamhetens styrning.
 I organisationen har man definierat processen för att öppna information, samt rollerna och
ansvaren.
 I organisationen har man definierat incitament för tillägnande av en verksamhetskultur som
utnyttjar information.
 Att utnyttja information är en del av organisationernas ledningssystem.
Inverkan
Verksamheten i den offentliga förvaltningens organisationer bygger inte på åsikter, inbillning
och gissningar, utan allt oftare på den information och förståelse som förädlats ur kunskap.
Informationsutnyttjande och informationsledning blir organisationens vardag, och tack vare
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detta kan man fatta snabbare, bättre och bättre motiverade beslut, förbättra verksamhetens
effektivitet, den ekonomiska helheten och effektiviteten samt utveckla ännu bättre tjänster.
Organisationernas beredskap att förutsäga situationer förbättras. Medarbetarnas färdigheter
och motivation att självständigt kunna utnyttja information och analyser i det dagliga arbetet
förbättras. Öppenhet i informationen blir normal praxis i organisationen och öppnandet av
informationen enkelt och klart.

Mål 2.5
Huvudmål
Informationen utnyttjas ansvarsfullt och spridning av falsk information i samhället bekämpas.
Delmål
 Det har utarbetats gemensamma etiska principer för att utnyttja och öppna information.
 I organisationen har man identifierat riskerna i att utnyttja information för ändamål som
äventyrar integriteten och säkerheten och medför risk för oetisk verksamhet.
 I organisationen har man i användarrättigheterna definierat vad informationen får användas
till eller sammankopplas med.
 Spridning av falsk eller medvetet vilseledande information eller desinformation i samhället
bekämpas gemensamt.
 Med representanter för samhällets kritiska funktioner utarbetas en situationsbedömning och
verksamhetsförslag, speciellt gällande riskerna av sammankoppling av information.
Inverkan
I Finland tjänar informationen och teknologin människorna tryggt, ansvarsfullt och på ett
etiskt hållbart sätt. Organisationernas förmåga att identifiera och hantera
informationsriskerna blir allt bättre. Medborgarnas tillit till den offentliga förvaltningens
förmåga att etiskt och tryggt behandla informationen främjar utvecklingen av ett digitalt
samhälle. Mängden falsk och vilseledande information i samhället minskar.

Tema 3: Informationshantering
Är målen i tema 3 realistiska och genomförbara ur din organisations synpunkt?

Mål 3.1
Huvudmål
Informationområden är kända och informationsresurserna lätta att hitta och tydligt
beskrivna.
Delmål
 Informationsmaterial och informationsflöden har identifierats.
Lausuntopalvelu.fi

22/28

 informationslagers, informationsmaterialets och programmeringsgränssnittens (API)
metadata och användningsvillkor har beskrivits enligt en enhetlig modell som klart och tydligt
följer lagen om informationshantering.
 Informationslager, informationsmaterialet och därtill anknutna programmeringsgränssnitt med
metadata har beskrivits i uppdaterade centraliserade gemensamma tjänster.
Inverkan
En förbättring av metoderna att upptäcka informationen utgör grunden för att den ska kunna
utnyttjas. En förbättring av metoderna att upptäcka informationen reducerar mängden
överlappande arbete i informationshämtning. Tack vare högkvalitativa och lättillgängliga
täckande metadata kan den samlade informationen utnyttjas fullt ut och av flesta möjliga
aktörer. All offentlig information kan lättare hittas på ett och samma ställe. På grund av att
informationen går lättare att hitta och tack vare metadata sparar en förbättring av
informationens användbarhet både användarnas tid och deras resurser.

Mål 3.2
Huvudmål
De centrala nationella informationsresurserna har identifierats och deras data kan utnyttjas
centraliserat.
Delmål
 Organisationerna är förpliktade att producera information till centraliserade och
gemensamma nationella informationsförråd.
 Organisationerna samlar informationen endast en gång till de centraliserade och
gemensamma nationella informationsförråden.
 Informationen inom ett och samma ämne kan lätt hittas och utnyttjas via centraliserade
tjänster (t.ex. plattformar och register).
 I lagstiftningen har en enda ansvarig part utpekats för de centraliserade och gemensamma
informationsresurserna.
 Informationsmaterial av vital betydelse och stort värde har definierats och identifierats.
Inverkan
Att centraliserat tillgängliggöra centrala informationsförråd gör det möjligt att utnyttja
informationen i större omfattning samtidigt som informationens selektivitet minskar. Det blir
lättare att erbjuda aktuell och högkvalitativ information. Behovet av att samla in information
minskar och mängden överlappande avgöranden och utvecklingskostnader minskar, när
organisationerna kan utnyttja redan tidigare insamlad information. Det finns inget behov för
olika organisationer att av medborgarna och företagen efterfråga samma information på nytt.
Kritisk och värdefull information med nyttopotential kan efter identifiering samlas i de
gemensamma informationsförråden.
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Mål 3.3
Huvudmål
Informationen som ska utnyttjas är interoperabel och högkvalitativ enligt nationella
kvalitetskriterier.
Delmål
 Nationella kvalitetskriterier för information definieras och uppdateras efter behov.
 Organisationerna ser till kvaliteten av sin information enligt de nationella kvalitetskriterierna.
 Informationen är strukturerad och beskriven enligt de nationella kvalitetskriterierna.
 I definitioner av informationen beaktas även annan än den ursprungliga användningen (s.k.
sekundära användningsändamål).
 Organisationerna arkiverar sin information i centraliserade lösningar.
Inverkan
Informationskvaliteten förbättras, informationens tillförlitlighet ökar och antalet slutsatser
baserade på felaktig information minskar. Högkvalitativ information bidrar till effektiviteten i
användarnas arbete, när en större del av arbetstiden kan användas för analyser i stället för
lösning av informationens kvalitetsproblem. Högkvalitativ information stöder uppkomsten av
nya sätt att utnyttja informationen och nya användningsändamål. Högkvalitativ och
strukturerad information möjliggör nya tillämpningar och innovativa tjänster som baserar sig
bl.a. på analyser, maskininlärning och artificiell intelligens. Att utnyttja informationen mellan
olika informationssystem och aktörer är lättare än tidigare. Gemensamma kvalitetskriterier
förminskar organisationernas behov av att skapa egna överlappande kvalitetskriterier och indikatorer för informationen. Arkivering av informationen underlättas och främjas.

Mål 3.4
Huvudmål
Informationen finns tillgänglig genom programmeringsgränssnitten (API) och gränssnitten
utnyttjas aktivt.
Delmål
 Gemensamma riktlinjer för programmeringsgränssnitten har definierats för att underlätta
informationens spårbarhet, utnyttjande, återanvändning och interoperabilitet.
 Hanteringen och utvecklingen av programmeringsgränssnitten genomförs enligt
gemensamma principer.
 Principen är att informationen finns så öppet som möjligt och tillgänglig i rätt tid genom
programmeringsgränssnitten.
 I sin egen verksamhet använder organisationerna aktivt sina egna
programmeringsgränssnitt
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Inverkan
Programmeringsgränssnittens roll utvecklas från ett tekniskt system till en viktig funktion för
verksamheten. Utnyttjandet av information påskyndas, blir lättare och mera kostnadseffektivt
än tidigare. Utvecklingen av informationssystemens integration påskyndas, kostnaderna
sänks och informationen flyter lättare och snabbare mellan olika informationssystem och
organisationer. Tjänsterna kan utbyta information sinsemellan utan att man behöver fråga
efter den av medborgarna eller företagen. Programmeringsgränssnittens sökbarhet,
interoperabilitet och återanvändbarhet samt överensstämmelse med krav, datasäkerhet och
dataskydd förbättras tack vare gemensamma API-riktlinjer.

Mål 3.5
Huvudmål
Datasäkerhet och dataskyddsriskerna har identifierats och säkra användningsrutiner skapats
för att göra det möjligt att utnyttja och öppna information.
Delmål
 Organisationerna har identifierat och beskrivit datasäkerhets- och skyddsriskerna och
utarbetat beredskapsplaner.
 Utbud av vital information har säkerställts också i störningssituationer och
undantagsförhållanden.
 Det finns gemensamma principer och anvisningar för att säkert kunna öppna information
(t.ex. informationens anonymisering).
 Medborgarna kan hantera, utnyttja och överlåta information om dessa principer (egendata).
Inverkan
Dataintrång och missbruk av data kan effektivare förebyggas och hindras. Skulle sådant
förekomma, kan man reagera snabbare och på ett kontrollerat sätt och sålunda minimera
skadorna. Organisationernas osäkerhet och hinder för att utnyttja och öppna information
minskar i och med att gemensamma spelregler antas. Medborgarna blir villigare att överlåta
och att till den offentliga förvaltningens aktörer lämna tillstånd att använda informationen, när
de kan lita på att informationen är så väl skyddad som möjligt och att de själva kan hantera
dess användning. Egendata underlättar medborgarnas ärendehantering och gör det möjligt
att lösa samhällsproblem.

Tema 4: Möjliggörare
Är målen i tema 4 realistiska och genomförbara ur din organisations synpunkt?

Mål 4.1
Huvudmål
Resurstilldelningen till utnyttjande och öppnande av information är tillräcklig.
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Delmål
 Resursbehoven för utnyttjande och öppnande av information beaktas i ramförberedelsen.
 Tillräckligt med resurser har tilldelats organisationerna till att utnyttja information, förbättring
av informationens kvalitet, långtidslagring och öppnande.
 Det nationella kulturarvets dokumentariska bevarande, visionsarbete och lagstiftningsreform
säkerställs.
 I synnerhet finansieras sektorsöverskridande utvecklingsprojekt för att påskynda
utvecklingen.
Inverkan
Förståelsen ökar för de faktiska kostnaderna och resursbehoven för utnyttjande, öppnande
och långtidslagring av information. När det gäller resurstilldelningen kan man utarbeta nya
och långsiktiga hållbara lösningar, som bidrar till att påskynda utnyttjande och öppnande av
information i organisationerna. Genomförande av sektorsöverskridande utvecklingsprojekt
med stor effektivitet påskyndas.

Mål 4.2
Huvudmål
Omfattande stöd till och handledning i att utnyttja och öppna information finns att tillgå i olika
form.
Delmål
 Omfattande stödtjänster har tagits i bruk för att främja utnyttjande och öppnande av
information.
 En användarorienterad verksamhetsmodell och stödjande anvisningar och lösningsmodeller
har utvecklats för att göra det säkert att öppna information.
Inverkan
Det blir lättare än tidigare att utnyttja och öppna information; problemsituationerna kan lösas
snabbare. Olika stödtjänster och resurser kan lättare hittas på ett och samma ställe och
utnyttjas oberoende av tid och plats. Stödtjänsterna för att utnyttja och öppna information blir
mer användarorienterade och tar mer konkret och grundligare hänsyn till
informationshanterarnas problemsituationer.

Mål 4.3
Huvudmål
Kunskapsnivån för att utnyttja och öppna information är hög och det finns tydliga
utbildningsvägar för kompetensutveckling.
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Delmål
 Den offentliga förvaltningen har forsknings- och utbildningssamarbete med universitet och
högskolor samt samarbete med den privata sektorn för att utveckla kompetensen för att
utnyttja och öppna information.
 Gemensamma utbildningsvägar för att utveckla kompetensen för att utnyttja ja öppna
information har utarbetats.
 Nya arbetsuppgifter och -platser har med beaktande av sysselsättningsmålen öppnats för
personer med utbildning på olika nivåer.
Inverkan
Den offentliga förvaltningens och medborgarnas förmåga att producera, förstå och utnyttja
information ökar, och detta främjar Finlands konkurrenskraft och framgång i den globala
omvärlden. Tack vare tydliga utbildningsvägar och -möjligheter underlättas och påskyndas
förutsättningarna för organisationernas personal att utnyttja och öppna information. Tack
vare arbetet med intressegrupperna ökar möjligheterna till utbildning av högre kvalitet. Nya
arbetsuppgifter skapar nya möjligheter i den offentliga förvaltningen för professionella med
olika utbildningsnivåer inom utnyttjande av information, och samtidigt ökar detta den
offentliga förvaltningens kunskapsnivå.

Mål 4.4
Huvudmål
Öppna plattformar, utvecklingsmiljöer och verktyg står till buds för utnyttjande och öppnande
av information.
Delmål
 Som praktiskt stöd till att utnyttja och öppna information erbjuds centraliserat öppna
teknologiska plattformar, utvecklingsmiljöer och verktyg.
 Att medverka i utvecklandet av öppna lösningar är lätt och medverkan uppmuntras.
 Interoperabilitetsplattformen som innehas Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
utnyttjas för att förbättra interoperabiliteten.
Inverkan
Lätt och snabbt tillgängliga öppna teknologiska plattformar, utvecklingsmiljöer och verktyg
för anonymisering och pseudonymisering fungerar som accelerator och påskyndar säkert
utnyttjande och öppnande av information. Öppna gemensamma lösningar sänker
organisationernas utvecklings- och underhållskostnader och sparar tid. Att utnyttja
interoperabilitetsplattformen förbättrar också informationens semantiska interoperabilitet.
Tack vare detta kan informationen överföras effektivt och maskinläsbart mellan olika system
och organisationer och så skapa nya sammankopplingar av information.
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