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Beskrivning av innehållet i informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen 

I listan nedan finns en sammanställning av innehållet i informationshanteringskartan och beskrivningar av det 

för att underlätta användningen av uppgifterna.    

 

Datafälten i informationshanteringskartan och beskrivningarna av dem 

Informationslagrets namn: En helhet som innehåller informationsmaterial som används vid skötseln av 

myndighetsuppgifter eller i annan verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller 

manuellt. Med gemensamma informationslager avses informationslager som planerats och upprätthålls för 

flera användares bruk och att informationen i lagren kan lämnas ut och utnyttjas för olika ändamål 

(informationshanteringslagen 906/2019, 2 §). Informationslagrets namn ges i den form som regleringen 

anger. 

Del av informationslager: En skilt namngiven delhelhet som ingår i informationslagret (register, 

informationsmaterial eller annat motsvarande). Namnet på delen av informationslagret ges i den form som 

regleringen anger. 

Annat vedertaget namn för informationslagret: Annat namn för informationslagret än det som anges i 

lagstiftningen, t.ex. en vedertagen förkortning. 

Ändamålet med informationslagret: Uppgift eller annan verksamhet som utgör grunden för behandlingen 

av uppgifter i informationslagret på det sätt som framförs i bestämmelserna. 

Författning och lagrum: Författning (författningens titel och nummer) och lagrum (paragraf, moment, punkt 

eller underpunkt) där den bestämmelse, som utgör grunden för uppgiften, förpliktelsen eller rättigheten, ingår. 

Administrativa ansvaret för informationslagret: Myndighet eller aktör som har det administrativa ansvaret 

för förvaltningen av informationslagret. 

Registerföringsansvaret för informationslagret: Registeransvariga för de informationsmaterial som förs i 

informationslagret. Registeransvarig är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett ämbetsverk eller 

något annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 

behandlingen av personuppgifter (artikel 4.7 i allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). 

Gruppering av informationsinnehållet i informationslagret: En gruppering som används i 

informationshanteringskartan och som beskriver informationsinnehållet i informationslager. En noggrann 

beskrivning av uppgifterna i informationslagret finns i lagstiftningen. 

Ansvarigt ministerium: Ett ministerium vars beredningsansvar omfattar bestämmelserna om 

informationslagret. 
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Utlämnande av uppgifter ur informationslagret 

Utlämnare av uppgifter: Den myndighet som ansvarar för utlämnandet av uppgifter är den myndighet som 

beslutar om att en handling som den innehar ska lämnas ut (offentlighetslagen (621/1999) 14 §). Aktör eller 

myndighet som svarar för utlämnandet av uppgifter i den form som lagstiftningen anger eller på något annat 

vedertaget sätt. 

Informationslager från vilken uppgifter i huvudsak lämnas ut: Det huvudsakliga informationslager som 

använts vid utlämnandet av uppgifter, och de uppgifter som lämnas ut ur informationslagret förvaltas i 

huvudsak för den utlämnande myndighetens uppgifter. 

Gruppering av innehållet i de uppgifter som lämnas ut: Innehållet i de uppgifter som lämnas ut angivet 

med hjälp av den ämnesklassificering som skapats för informationshanteringskartan. Exakta uppgifter om de 

uppgifter som lämnas ut finns i lagstiftningen. 

Författning om skyldighet att lämna ut uppgifter: Den författning (författningens titel och nummer) som 

innehåller bestämmelsen om utlämnande av uppgifter. 

Författning och lagrum om skyldigheten att lämna ut uppgifter: Den författning (författningens titel och 

nummer) och det lagrum (paragraf, moment, punkt eller underpunkt) som innehåller bestämmelsen om 

överföring av uppgiften. 

Ansvarigt ministerium för regleringen av skyldigheten att lämna ut uppgifter: Ett ministerium vars 

beredningsansvar omfattar bestämmelserna om utlämnande av information. 

Uppgiftsmottagare: Myndighet eller annan aktör som enligt lag har rätt att få uppgifter av myndigheter och 

andra aktörer som lämnar ut uppgifter. Den myndighet eller aktör som tar emot de uppgifter som lämnas ut i 

den form som lagstiftningen anger. 

Uppgift för vilken information lämnas ut: Den myndighet eller aktör som tar emot information har en 

lagstadgad uppgift för vars skötsel uppgifterna lämnas ut. 

Informationslager som tar emot information: En helhet som innehåller informationsmaterial som används 

vid skötseln av myndighetsuppgifter eller i annan verksamhet och som hanteras med hjälp av 

informationssystem eller manuellt (informationshanteringslagen 906/2019, 2 §). Informationslagrets namn ges 

i den form som regleringen anger. 

 


