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Inledning
Enligt grundlagen ska justitieombudsmannen (JO) övervaka att domstolarna
och andra myndigheter samt tjänstemännen, offentligt anställda arbetstagare
och också andra, när de sköter offentliga uppdrag, följer lag och fullgör sina
skyldigheter. Vid utövningen av sitt ämbete övervakar och främjar justitieombudsmannen att de grundläggande fri- och rättigheterna samt mänskliga rättigheterna tillgodoses.
Nivån på informationshanteringen och kunskapshanteringen vid organisationer
inom den offentliga förvaltningen har betydelse för hur till exempel de grundläggande fri- och rättigheter som definieras i andra kapitlet i grundlagen kan
tas i beaktande i verksamheten. Med kunskapshantering påverkar man förutom
hur rättigheterna tillgodoses också den allmänna kvaliteten samt effektiviteten
på verksamheten samt hur resurserna riktas.
Också vid JO:s kansli har den rådande situationen inom informationshanteringen stor betydelse för hur man lyckas med laglighetsövervakningsuppgifterna, eftersom den bidrar till att resurserna riktas på rätt sätt. När resurserna
riktas på rätt sätt ökas övervakningsarbetets genomslagskraft.
Med detta kansliets första databokslut strävar man efter att ge en bild av det
nuvarande läget för kansliets informationshantering och hur det inverkar på det
dagliga arbetet. I fortsättningen kommer databokslutet också att fungera som
ett verktyg när verksamheten och dataskyddet planeras, följs upp och utvecklas. Databokslutet ger också allmänheten en bild av på vilken nivå dataskyddet
genomförs vid kansliet.

2.

Bakgrund
Riksdagens justitieombudsmans kansli är ett fristående ämbetsverk i anknytning till riksdagen. Ämbetsverket har i medeltal ungefär 60 anställda. Vid
Människorättscentret, som tillhör kansliet administrativt, arbetar i medeltal
fem personer.
JO:s kanslis kärnuppgift är laglighetsövervakning, vilken omfattar bland annat
följande uppgifter (det årliga antalet för år 2017 inom parentes):
-

behandling av klagomål (ca 6 200 st.)

-

behandling av egna initiativ (under 100 st.)

-

inspektioner (över 100 st.)

-

begäran om utlåtanden och sakkunniguppdrag (under 100 st.)

Variationen i antalet ärenden har varit liten under flera år, men år 2017 ökade
antalet klagomål kraftigt: år 2016 lämnades 1 300 färre klagomål in.
Av bilden framgår antalet inlämnade och avgjorda klagomål under de senaste
åren:
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Trots ökade volymer och att man samtidigt genomfört datasystemprojekt har
JO:s kansli lyckats utveckla sina förfaringssätt så att den genomsnittliga behandlingstiden har blivit kortare.
Av bilden framgår hur behandlingstiderna har utvecklats:

2.1. Personuppgifter i laglighetsövervakningen
På grund av laglighetsövervakningsarbetets karaktär behandlas personuppgifter eller känsliga personuppgifter i nästan alla anhängiggjorda ärenden.
Ett särdrag för behandlingen av personuppgifter i laglighetsövervakningsarbetet är att vem som helst kan anhängiggöra ett klagomålsärende. Vem som
helst omfattar också personer som endera inte har möjlighet att vittna eller som
inte vill avslöja sin identitet. Därför kan man inte förutsätta att den som lämnar
in ett klagomål identifierar sig, t.ex. i samband med att klagomålsblanketten
som finns på webben fylls i. Den kan dock för att kunna reda ut klagomålsärendet krävas att personen specificeras eller på ett tillförlitligt sätt identifieras.
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Vid kansliet finns vedertagna arbetssätt och förfaranden för dessa situationer,
samt ett särskilt noggrant förhållningssätt till dataskyddet. Dessa beskrivs
närmare i senare kapitel.

3.

Databokslutets innehåll, mål och begränsningar
I databokslutet för justitieombudsmannens kansli beskrivs
-

de informationstillgångar som kansliet besitter samt de informationssystem
som används

-

datakvalitet och användbarhet

-

förfaringssätt och principer för behandling och skydd av uppgifterna samt
övervakning av användningen

-

förfaringssätten och principerna för tillgodoseendet av de registrerades rättigheter

Databokslutet innehåller dessutom en utvärdering av de utvecklingsobjekt och
utvecklingsåtgärder som konstaterats i samband med behandlingen av uppgifterna.
Med databokslutet strävar man efter att visa att behandlingen av personuppgifter är sakenlig samt att ta fram de utbildnings- och utvecklingsbehov som ansluter till den (artikel 5 och 24 i EU:s allmänna dataskyddsförordning). Med
databokslutet vill man också förbereda kansliets personal på att tillämpa Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning.
JO:s kansli är verksamt i anslutning till riksdagen och riksdagens kansli erbjuder JO:s kansli en betydande andel tjänster och funktioner inom administration
och infrastruktur. Riksdagen har hela ansvaret för dessa tjänster och funktioner
och när personalen vid JO:s kansli använder tjänsterna följer de riksdagens
kanslis regler, anvisningar och förfaringssätt.
Därför behandlas i detta databokslut endast de informationstillgångar, förfaringssätt och system som är på kansliets eget ansvar och ansluter till kansliets
egen kärnverksamhet. För dessa helheter har kansliet tagit fram sådana
systembeskrivningar för tjänsterna som stöder riksdagens helhetsarkitektur
samt de registerbeskrivningar som krävs av myndigheter.
I fortsättningen kommer databokslutet att ses över vartannat år. Nästa databokslut görs alltså år 2020. Om det sker betydande förändringar kan databokslutet
ses över oftare än så.

4.

Informationstillgångar och informationssystem
De informationstillgångar och informationssystem som används vid kansliet
hör samman med de i lag fastställda uppgifterna inom laglighetsövervakning
och stödprocesserna för kansliets verksamhet. Behandlingsprocesserna beskrivs utförligt i kansliets handbok och de överfördes till visuellt format under
åren 2014–2015 i samband med att applikationen för ärendehantering uppPostadress:
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handlades och började användas. I samband med konkurrensutsättningen gjordes också en täckande beskrivning av verksamhetsmiljön. Samtidigt såg man
över arkivstadgan och förnyade informationskontrollplanen så att den kan
tillämpas i elektronisk ärendehantering.
I tabellen beskriv på en allmän nivå de system, tjänster och funktioner som används inom kärnverksamheten för behandling av personuppgifter i olika moment.
System/

Behandlingsmoment

tjänst/funktion

Ärendet anhängiggörs

Klagomålsblanketten på
webbplatsen (publiceringsplattform Teamware Plaza)

Klagomålets uppgifter antecknas på en
webblankett, som
förmedlas från servern till adressen oikeusasiamies@eduskunta.fi
(sekretessbelagda
uppgifter ombeds att
sändas via skyddad
förbindelse)

E-post/

Behandling och
beslut

Delgivning, informering och
lagring

Klagomålet och dess
bilagor kommer till
adressen oikeusasiamies@eduskunta.fi

Brevväxling med
myndigheter och
med dem som har
del i saken

Myndigheter meddelas
elektroniskt, de klagande via
brevpost.

Gamla JO-diariet (diarietillämpning som levererats av Tieto Finland
Ab)

Ärendet öppnas (inga
nya sedan den 31
mars 2016)

Registrering av
ärendets uppgifter, åtgärder och
avslutande

Flyttas till passivstatus efter
att det sista ärendet avslutats.
Används i fortsättningen som
hjälp vid behandlingen av
begäran om handlingar. Överföring av uppgifterna till en
skild del av ärendehanteringen
planeras under år 2018.

Ärendehanteringssystem
(Innofactors Dynasty
360-system)

Öppnande av ärende
(från och med 1 april
2016 alla nya ärenden)

Behandling av
ärende, åtgärder,
utarbetande av
avgörande och
elektroniskt godkännande

Elektronisk lagring tills ärendet överförs till statsförvaltningens lösning/tjänst för
permanent lagring.

skyddad förbindelse/
brevpost

Efter registrering förstörs epostens uppgifter.

Pappersarkiv och manuella diariekartotek

Arkivering av diarieutskrifter
och handlingar i ärenden som
anhängiggjorts innan den 1
april 2016.

Internt arkiv för avgöranden (textarkiv, riksdagens TRIP- databas)

Lagring för interna sökningar
av avgörandehandlingar i
ärenden som anhängiggjorts
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System/
tjänst/funktion

Behandlingsmoment
Ärendet anhängiggörs

Behandling och
beslut

Delgivning, informering och
lagring
innan den 1 april 2016.
Överföring av uppgifterna till
en del av ärendehanteringen
planeras under år 2018.

Facebook och Twitter

Meddelanden om utvalda avgöranden. Endast offentliga
uppgifter /pseudonymiserade
uppgifter.

Webbplatsens offentliga
pressmeddelandearkiv
(publiceringsplattform
Teamware Plaza)

Pressmeddelanden om utvalda
avgöranden.

Offentlig avgörandedatabas (riksdagens TRIPdatabas)

Publicering av utvalda och
pseudonymiserade avgöranden. Materialet överförs till
Teamware Plazas publiceringsplattform i början av år
2018.

Kassaskåp

Förvaring av handlingar utanför ärendehanteringssystemet
(9 § i statsrådets förordning
om informationssäkerheten
inom statsförvaltningen).

Under den behandlingskedja som beskrivs ovan skapar de nämnda systemen
ett personregister. Reglerna för hur datainnehållet i detta personregister behandlas är noggrant fastställda och har noggranna anvisningar. Riksdagens justitieombudsmans kansli har i enlighet med dataskyddsförordningen en register-ansvarig för detta register.

5.

Datainnehåll, datakvalitet och användbarhet
Datainnehållet i kärnprocesserna för laglighetsövervakningen vid JO:s kansli
beskrivs i dataskydds- och registerbeskrivningar.I laglighetsövervakningen
sparas de kontaktuppgifter för fysiska personer samt organisationer och deras
representanter som är nödvändiga för att de ska kunna nås i kontaktregister.
Vid behov kontrolleras i samband med att klagomåls-ärendet undersöks de
kontaktuppgifter som en fysisk person uppgett i befolkningsdatasystemet.Den
största delen av de känsliga personuppgifter som lämnas in till kansliet är i
form av handlingar. När man år 2016 övergick till att använda ett modernt
ärendehanteringssystem ändrades förfaringssätten och blev klarare. Tidigare
tog man fram datainnehåll genom fri textsökning, vilket gav oklara sökresultat.
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De metadata som hör samman med behandlingen av ärendehelheten, beskrivning av innehållet (ämnesordindexering) samt slutresultatet av behandlingen
gör det möjligt att hitta relevant datainnehåll utan att omfattande handlingsmaterial som innehåller personuppgifter behöver gås igenom.

5.1. Informationskontrollplanen och uppgifternas offentlighet
Den arkivstadga som under olika tidpunkter tillämpats vid kansliet samt arkivbildningsplanen enligt arkivlagen har moderniserats och gjorts till en informationskontrollplan, som integrerats i ärendehanteringen som ett skilt verktyg för
informationskontroll.
Största delen av de ärenden som behandlas vid kansliet hör samman med socialskyddet och socialförsäkringen, hälsovården, brottspåföljdsbranschen, polisärenden, rättskipning eller andra klagomål som innehåller personuppgifter.
Av de klagomål som anhängiggjordes år 2017 var 37 % offentliga klagomålsärenden. I motsats till detta fick endast 19 procent av de klagomålshandlingar
som lämnades in offentlighetsklass ”Offentlig”.
I informationskontrollplanen som utarbetats enligt Sähke2-standarden har
bland annat förvaringstid samt skyddsnivåer och säkerhetsklassificering för
ärenden och handlingar fastställts. Därtill har standardvärden fastställts för
ärendens och handlingars offentlighetsklass och sekretess. På förhand fastställd metadata och behandlingsregler stöder dataskyddet som standard i behandlingen av personuppgifter, eftersom dessa värden förs in på ärendet eller
uppgiften av handlingskaraktär när denna lagras eller skapas.
Efter att ärendet registrerats reder den sakkunnige som börjar undersöka ärendet ut vilken offentlighetsklass innehållet ska ha samt motiverar grunden till
sekretess för det innehåll som är sekretessbelagt.

5.2. Dataskydd och konsekvens i avgörandepraxis
I behandlingen av enskilda laglighetsövervakningsärenden deltar enligt kansliets arbetsordning föredragande som behandlar ärendet, en inspektör eller en
notarie som assisterar hen samt en avgörare som fattar beslut om ärendet.
Ärendets föredragande, inspektören eller notarien som assisterar hen samt
ärendets avgörare har redigeringsrättighet till innehållet i anknytning till behandlingen av det aktuella ärendet inklusive innehållet i ärendet och därmed i
anknytande handlingar.
Kontorspersonalen som assisterar de föredragande och avgöraren har i anknytning till sina arbetsuppgifter en skyldighet och rättighet att hantera innehåll i
anknytning till ärendet.
Med undantag av separat fastställda undantagsfall har personal med tjänsteansvar som arbetar vid kansliet läsrättighet till all information i anknytning till
behandling av laglighetsövervakningsärenden inklusive innehållet i ärendena
och handlingarna inklusive metadata. Huvudanvändaren och arkivarierna har
tillgång till allt innehåll.
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Det att personalen har läsrättighet till alla laglighetsövervakningsärenden är en
faktor av stor betydelse när man ser till att avgörandepraxisen är konsekvent. I
samband med behandlingen av ett enskilt ärende är kansliets tjänstemän förpliktigade att reda ut:
-

om det tidigare kommit in klagomål i samma ärende och hur har ärendet i
sådana fall avgjorts

-

vilka andra klagomål har den som anhängiggjort ärendet lämnat in och hur
har de avgjorts

För att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna är en konsekvent avgörandepraxis en viktig princip. Den omfattande interna användarrätten som tillämpas vid kansliet stöder på ett utmärkt sätt att
principen förverkligas.
Det valda förfaringssättet stöder kundernas rättsskydd och möjliggör en smidig
kundbetjäning samt förebygger att man gör överlappande arbeten.

5.3. Datakvalitet
Kriterier enligt vilken datakvalitet bedöms kan vara riktighet, behövlighet,
fullständighet och tidsenlighet.
Inom laglighetsövervakningen inleds behandlingen av klagomål utifrån de
uppgifter som den som anhängiggjort ärendet lämnat in. Det enda sättet JO kan
påverka kvaliteten på de uppgifter som kommer in på detta sätt är att via
webbplatsen, via telefonrådgivning och skilt överenskommen personlig handledning styra och ge anvisningar åt den som lämnar in ett klagomål.
I den brevväxling mellan myndigheter som behandlingen av ett ärende leder
till (t.ex. begäran om utredning, utlåtanden, bemötanden) bedöms alltid från
fall till fall hur nödvändiga de begärda uppgifterna är. Den myndighet som
klagomålet gäller har ofta detaljerade uppgifter om frågorna och påståendena i
det ärende som klagomålet gäller, samt en egen uppfattning om uppgifternas
tidsenlighet och riktighet. JO har en i grundlagen fastställd mycket omfattande
rätt till information, vilket innebär att man får de nödvändiga uppgifterna av
olika myndigheter oberoende av grunden till sekretess.
I den interna behandlingen övervakas datakvalitet under hela behandlingskedjan, från att ärendet registreras tills det stängs. En förutsättning för att kunna få
fram automatisk statistik är att det inte finns brister i ärendenas metadata. För
att upptäcka sådana brister ombeds ansvarspersonerna att med jämna mellanrum genomföra kontrollsökningar och utifrån dem att komplettera brister i datan.

5.4. Datans användbarhet
De system och informationstillgångar som bildar personregisterhelheten är
riksdagens interna och de är system som finns i riksdagens serverlokaler. Avbrott i dem som sker på grund av uppdateringar eller service går att ordna så
att de sker utom arbetstid.
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De planerade driftsavbrott i ärendehanteringssystemet vid JO:s kansli som användarna meddelas om på förhand sker mellan klockan 7.00 och 7.30. Under
år 2017 har det förekommit två dylika avbrott och de har pågått kortare tid än
planerat.
I början av år 2017 hade man ett 40 minuter långt oplanerat driftsavbrott i användningen av ärendehanteringssystemet, som berodde på ett fel hos riksdagens tjänsteleverantör. Efter att felet uppstått fick man inom under tio minuter
bekräftat att applikationsservern fungerade som normalt och att felet berodde
på telekommunikationen. På grund av uppdateringar som gjordes i riksdagens
miljö hade användarnas arbetsstationskommunikation till applikationsservern
felaktigt avbrutits. Man försöker undvika att samma fel uppstår igen genom att
precisera underhållsdokumentationen.
En del av gränssnittkomponenterna fungerar långsamt och bristfälligt om maskinens Windows-uppdateringar inte har gjorts. Läget korrigeras direkt när användaren tillåter maskinen att installera uppdateringarna.
Datans användbarhet har ur användarnas perspektiv varit på en utmärkt nivå
under hela den tid som ärendehanteringssystemet använts, alltså från och med
den 1 januari 2016.

6.

Förfaringssätt och övervakning av databehandling
Riksdagens justitieombudsmans ställning och uppgifter fastställs i Finlands
grundlag, lagen om riksdagens justitieombudsman, lagen om fördelningen av
åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman samt i instruktionen för riksdagens justitieombudsman. Behovet av att
upprätthålla ett personregister uppstår när man genomför de uppgifter som
fastställs i dessa lagar.

6.1. Lagstiftning som inverkar på behandlingen av uppgifter
Vid JO:s kansli följer man de nationella och internationella bestämmelser som
gäller behandling av uppgifter. Förutom grundlagen och EU-lagstiftningen är
förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, arkivlagen, personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet samt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning, som ska tillämpas från och med den 25 maj 2018, centrala författningar.
De centrala bestämmelserna för god behandling av uppgifter enligt 2 kap. i
personuppgiftslagen, som upphävs när man börjar tillämpa dataskyddsförordningen, är:
- aktsamhets- och laglighetsplikt (5 §),
- förhandsplanering av behandlingen av personuppgifter (6 §),
- personuppgifternas ändamålsbundenhet och begränsningar i behandlingen
(7–8 §),
- principer som gäller uppgifternas art (9 §).
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I kap 7 i personuppgiftslagen finns bestämmelser om datasäkerhet, förvaring
av uppgifter och skydd av uppgifter.
De bestämmelser och tillstånd som ges av arkivväsendet eller anvisningar och
rekommendationer som ges av lägre ämbetsverk gäller inte som sådana riksdagen eller dess fristående ämbetsverk. Vid JO:s kansli tillämpas dock dessa
anvisningar nästan utan undantag i ledningen och hanteringen av information.
För elektronisk lagring har JO:s kansli inte ansökt om tillstånd av arkivväsendet, eftersom systemlösningen som utgör basen för ärendehanteringssystemet
är Sähke2-certifierad och datainnehållet som fås från systemet uppfyller de
krav på överföringsfiler som gällde när systemet började användas.

6.2. Rekrytering och utbildning av personal samt dess kompetens
För alla personer som rekryteras utförs åtminstone en begränsad säkerhetsutredning. Alla tjänstemän som rekryteras till riksdagen undertecknar en tystnadsförsäkran innan de ges tillträde till riksdagens informationssystem och utrymmen.
För de tjänstemän som påbörjar sin tjänst vid JO:s kansli utarbetas en personlig arbetsintroduktion. I samband med introduktionen går man bland annat
igenom dataskydds- och datasäkerhetspraxis och författningsgrunden samt
diskuterar tjänstemannarättsliga frågor.
Till kansliet rekryteras i huvudsak endast personer som har flera års arbetserfarenhet av uppgifter där man behandlat känsliga personuppgifter och andra sekretessbelagda innehåll. Ungefär två tredjedelar av personalen är jurister eller
andra sakkunniga, som med tanke på sin utbildning och sin arbetserfarenhet
inom offentlig förvaltning har utmärkta förutsättningar att förstå och ta dataskyddet i beaktande i sitt dagliga arbete.
I kansliets verksamhetsanvisningar finns en utförlig beskrivning av de föredragandes och den biträdande personalens ansvar och uppgifter. I bruksanvisningarna för programvaran för ärendehantering finns därtill detaljerade beskrivningar av varje arbetsmoment och det ansvar som handläggaren har. Den
viktigaste av dessa är att reda ut offentlighetsklassen på det innehåll som ingår
i ärendet samt vid behov grunderna till sekretess innan man påbörjar en noggrannare undersökning av ett ärende som utreds.
Tillträde till informationssystem som innehåller personuppgifter ges endast åt
de personer som inte annars kan genomföra sina arbetsuppgifter. Till exempel
praktikanter vid kansliet får inte tillträde till systemen.
I den utbildningsplan som årligen görs upp vid kansliet har man varje år planerat åtminstone en utbildning i dataskydd och en i behandling av personuppgifter. Under till exempel år 2017 hölls två utbildningar som förberedde personalen på att tillämpa dataskyddsförordningen. Dessutom ordnas årligen flera utbildningar i ärendehantering och i samband med de flesta av dem diskuteras
frågor som gäller behandlingen av personuppgifter.
Den offentliga förvaltningens samprojekt inom dataskyddet som förbereder för
tillämpningen av dataskyddsförordningen (projekten pågår åren 2018–2019)
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tar fram utbildningsmaterial som kommer att användas när kansliets personal
utbildas. Hela personalen kommer våren 2018 att genomgå en utbildning på
grundnivå.

6.3. Dataskyddsombud och dataskyddsarbetets organisation
JO:s uppgifter som högsta laglighetsövervakare, organisationens småskalighet
och ett beslutsfattande som sker utifrån föredragning ställer särskilda krav på
organiseringen av dataskyddsombudets arbete. Dessutom har grundlagsutskottet ansett att dataombudsmannens övervakningsbefogenheter inte kan inriktas
på justitieombudsmannen.
Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen är institutioner som är helt oberoende av varandra. De biträdande justitieombudsmännen
har samma befogenheter som justitieombudsmannen och avgör självständigt
ärenden inom sina ansvarsområden. Justitieombudsmannen är kansliets administrativa ledare. Man har sett att justitieombudsmannens verksamhet å ena sidan och dataskyddsombudets oberoende ställning å andra sidan bäst förverkligas om den andra biträdande justitieombudsmannen sköter om uppgifterna
som dataskyddsombud, men dock inte övervakningsuppgifter.
I organiseringen av dataskyddsarbetet bistår kansliets IT-expert den andra biträdande justitieombudsmannen, liksom riksdagens dataombudsman och nätverket av dataombudsmän vid övriga fristående ämbetsverk.

6.4. Register- och dataskyddsbeskrivningar samt register över behandling
JO:s kansli har de dataskydds- och registerbeskrivningar för sina personuppgiftsregister som förutsätts i personuppgiftslagen. Ur registren framgår bland
annat avsikten med behandlingen av personuppgifter, registrets datainnehåll,
beskrivningar av utlämnande av uppgifter och principerna för skyddet.
Registren uppdateras så att de uppfyller kraven på register över behandling av
uppgifter enligt dataskyddsförordningen och detta register publiceras på kansliets webbplats. Registret över behandling av uppgifter innehåller namnet på
och kontaktuppgifter till kansliets dataskyddsombud. (EU:s allmänna dataförordning artikel 30 stycke 1 underpunkt a).

6.5. Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
Dataskyddsprinciper för behandling av personuppgifter är:
-

behandlingens laglighet, rimlighet och öppenhet

-

uppgifterna ändamålsbegränsning

-

uppgiftsminimering

-

uppgifternas korrekthet

-

uppgifternas lagringsminimering
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Principen för inbyggt dataskydd förutsätter att ovan nämnda dataskyddsprinciper under alla faser effektivt inkluderas i funktionerna för behandling av personuppgifter.
Principen för dataskydd som standard innebär att den personuppgiftsansvarige
ska säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt
ändamål med behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras förvaring
och deras tillgänglighet. Den personuppgiftsansvarige ska genomföra åtgärder
som säkerställer att personuppgifter i standardfallet inte görs tillgängliga för
ett obegränsat antal fysiska personer utan den enskildes medverkan.
Det moderna ärendehanteringssystemet som man började använda år 2016 ersatte den tidigare JO-diarieapplikationen, som använts sedan år 1990. Nya
ärendehanteringssystemet skapade utmärkta förutsättningar för att man ska
kunna genomföra inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Det blev betydligt enklare och säkrare att tillgodose dataskyddet, samtidigt som det krävdes mindre manuellt arbete.
6.5.1. Behandlingens laglighet, användningsändamål och lagring av uppgifter
Behandling av personuppgifter hör som en väsentlig del till kansliets och justitieombudsmannainstitutionens lagstadgade uppgifter. Enligt anvisningarna och
vedertagen praxis vid kansliet behandlar man i laglighetsövervakningsärenden
endast uppgifter som är nödvändiga med tanke på avgörandena.
De personuppgifter som behandlas fås från den som anhängiggör ett ärende eller den myndighet som enligt lag har hand om uppgiften eller den som sköter
det offentliga uppdraget. Vid behov kontrolleras en persons kontaktuppgifter
och andra nödvändiga uppgifter i befolkningsdatasystemet.
I ett klagomålsärende är det endast klagomålet, brev om åtgärder och avgörandet som förvaras permanent. Till exempel klagomålets bilagor förstörs eller returneras efter att behandlingen av ärendet avslutats enligt en skilt bestämd process för förstörande. Informationskontrollplanen som är integrerad i ärendehanteringen tar fram standardvärden för förvaringtiden för de innehåll som ska
skapas. Standardvärdena för innehållens offentlighet eller sekretess kommer
från informationskontrollplanen, men de specificeras enligt processen från fall
till fall genast när materialet anländer eller skapas.

6.6. Att erhålla och lämna ut uppgifter
6.6.1. Uppgifter om den som anhängiggjort ett ärende och klagomålet
Den som anhängiggör ärendet lämnar på eget initiativ och enligt eget val endera elektroniskt eller via brevpost in uppgifter om klagomålet. Kansliet klassificerar de uppgifter som kommer in. Själva klagomålshandlingen förvaras
permanent, men klagomålets bilagor får i informationskontrollplanen ett värde,
enligt vilket de endera returneras eller förstörs efter att behandlingen avslutats.
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Man kan inte förutsätta att den som lämnar in klagomålet identifierar sig. Därför använder man i behandlingen de kontaktuppgifter som den som anhängiggjort ärendet själv meddelat. Endast namnet på den som anhängiggjort ärendet
och hens kontaktuppgifter sparas. Om undersökningen av ett ärende så kräver,
kontrolleras de kontaktuppgifter som den klagande meddelat i befolkningsdatasystemet.
I början av år 2018 inleddes ett projekt vid kansliet, där man reder ut möjligheten att lämna in ett klagomål till kansliet som en registrerad användare och
vilka följder detta har för processerna i ärendehanteringen och delgivningen av
avgörandet. Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster,
som reglerar denna helhet, förpliktigar inte riksdagen eller dess ämbetsverk,
men vid JO:s kansli ser denna möjlighet som en viktig tjänst för medborgarna.
6.6.2. Myndighetsuppgifter
Enligt 111 § 1 mom. i grundlagen har justitiekanslern och justitieombudsmannen rätt att av myndigheterna och av andra som sköter offentliga uppdrag få de
upplysningar som de behöver för sin laglighetskontroll. I praktiken har justitieombudsmannen en mycket omfattande rätt till information.
När ett klagomålsärende undersöks kan detta innebära åtgärder där man begär
parterna eller de som ska höras om utlåtanden, utredningar eller bemötanden.
Med tanke på de datainnehåll som ska överföras är det värt att notera att oftast
har den som klagan gäller mera heltäckande uppgifter om den som anhängiggör klagan än vad JO:s kansli har, till exempel som en följd av ett kundförhållande inom hälsovården.
Klagomålshandlingen jämte bilagor skickas beroende på situationen mellan
myndigheterna endera som brevpost, elektroniskt via det öppna nätet eller via
en skyddad förbindelse (skyddad förbindelse eller via statsrådets skyddade
nätverk).
6.6.3. Uppgifter mellan justitieombudsmannen och justitiekanslern
Statsrådets justitiekansler och riksdagens justitieombudsman har på grundval
av avtalet slutet för tillgodoseendet av 3 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
(1224/1990) en begränsad och skyddad tillgång till varandras ärendehanteringssystem.
6.6.4. Övrigt utlämnande av uppgifter
Förutom det utlämnande av uppgifter som ovan nämnts, utlämnas uppgifter i
enskilda ärenden, om det är en skyldighet eller rättighet som baserar sig på lag.
Vid behov pseudonymiseras de uppgifter som utlämnas.
Via justitieombudsmannens webbplats kommer man till en databas, där utvalda avgöranden publiceras. Man kan söka bland avgörandena med olika
sökkriterier, men inget av dem är de personuppgifter som finns i registret.
Uppgifterna i avgörandena är endera ursprungligen till sin helhet offentliga, eller så är uppgifterna pseudonymiserade.
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6.6.5. Skyddad förmedling av uppgifter
I det kontaktregister som ingår i ärendehanteringssystemet har som myndighetens primära elektroniska kontaktinformation meddelats den skyddade epostadressen till registratorskontoret.
I ärendehanteringens dokumentmallar finns som standardtext en begäran om
att handlingarna lämnas in till JO:s registratorskontor i elektronisk form via
den skyddade förbindelsen.

6.7. Dataskydd i riksdagen, tekniskt skydd och teknisk övervakning av
uppgifter
Riksdagen har ansvaret för de infrastrukturtjänster som används för att säkerställa datasäkerheten och dataskyddet också vid JO:s kansli. Därför gäller alla
datasäkerhetsanvisningar vid riksdagens kansli också verksamheten vid JO:s
kansli.
Personalen vid JO:s kansli har tillgång till riksdagens intranät, där det finns
omfattande anvisningar om dataskydd och datasäkerhet. På sidorna finns
handböcker, rekommendationer om uppförandekoder och beskrivningar av
förfaringssätt samt utbildningsmaterial och dokumentmallar som hör till ämnet.
I avtalen mellan riksdagen och dess tjänsteleverantörer fastställs förfaringsätt
för att säkerställa, uppdatera och återställa alla servrar och all programvara.
Denna informationssäkerhetspraxis och det tekniska skyddet av uppgifterna
omfattar personregistren och de tekniska tillämpningarna för dem vid JO:s
kansli. Riksdagen utsätts ständigt för allvarliga hot mot dataskyddet och därför
ges ingen offentlig information ut om hur man säkerställer, uppdaterar och
återställer systemen.
6.7.1. Hur dataskyddet beaktas vid upphandlingar
När upphandlingar genomförs kommer alltid riksdagens datasäkerhetsavtal
först i förhållande till andra alla avtal, inklusive huvudavtalet. För de system
som ska upphandlas görs ett datasäkerhetstest. Vid behov har datasäkerhetsavtalet setts över så att det också omfattar de olika delområdena inom dataskyddet.
Representanterna för de leverantörer som deltar i projekt för ibruktagande genomgår en utredning som gäller personsäkerhet samt förbinder sig till både
personliga och organisationsvisa sekretessavtal.
6.7.2. Dataskydd i ärendehanteringen
Alla laglighetsövervakningsärenden och deras innehåll behandlas i det nuvarande ärendehanteringssystemet vid JO:s kansli. Övergången till nuvarande
enhetliga system har märkbart förenklat genomförandet av dataskyddet, jämfört med det tidigare förfaringssättet, där:
-

man använde en diarietillämpning för att registrera ärendets uppgifter

-

klagomålshandlingarna cirkulerade i plastfickor
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avgörandena arkiverades i ett offentligt pappersarkiv och dessutom lagrades de i ett elektroniskt textarkiv för att göra sökningar möjligt

Som följande en förteckning över de faktorer som främjar att dataskyddet och
datasäkerheten genomförs i nya ärendehanteringssystemet:
-

systemet och dess tekniska miljö finns i riksdagens egen serverlokal

-

systemet är integrerat med administrationssystemet för personalförvaltning
(Active Directory). Användaren identifieras vid arbetsstationen i samband
med att denne loggar in

-

systemet är inte integrerat med något annat system för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter

-

systemet kan endast användas inom riksdagens nätverk eller vid riksdagens
arbetsstationer eller via en skilt beviljad distansförbindelse. För att fungera
kräver systemet centraliserat installerade arbetsstationstillägg som endast
installeras på vissa specifika användares arbetsstationer.

-

tjänsteleverantören som underhåller riksdagens datasystem administrerar
systemets tekniska miljö och dess underhåll, men de hanterar inte innehållet i systemet.

-

systemet har en egen användarhantering. Kansliets egna huvudanvändare
beviljar användarna åtkomst och rättigheter till systemet.

-

för varje ärende utses ett team för behandlingen. Endast de som ingår i
teamet har rätt att redigera uppgifterna i ärendet och handlingarna.

-

sökfunktioner och hantering av metadata har utvecklats inom systemet.
Dessa gör det möjligt att söka och begränsa uppgifter så att man kan minimera sökningar på personuppgifter. Till exempel med ämnesordindexeringen för ärendehelheter eller anteckningar om slutresultatet får man ett
utmärkt sökutfall för sökningen.

6.7.3. Användarrätter och logguppgifter
Tillgången till systemet i ärendehanteringen, användarens rättigheter och de
funktioner som användaren utför kan noggrant hanteras och verifieras.
Som ovillkorliga krav i upphandlingen av systemet ställde man bland annat att
matrisen för användarrätter ska göra det möjligt att användandet av uppgifter
kan begränsas samt att det skapas en användningslogg. Dessa har genomförts
enligt de krav som systemet ställer. Användarrätterna beskrivs i registerbeskrivningarna.
För ärendet, handlingarna och åtgärderna uppstår logguppgifter om när uppgifterna blivit lästa och redigerade (användnings- och ändringslogg).
Ärendehanteringssystemets gränssnitt är konstruerat så att användarens vy
över systemet är en presentation av sökningarna. Sökfunktionerna ger alltid ett
sökresultat som motsvarar användarrätterna. Vid JO:s kansli har man ingen
logg över genomförda sökningar, eftersom man inte har något relevant an-
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vändningsändamål för en sådan funktion. Ärendets och handlingens logguppgifter har samma lagringstid som själva ärendet eller handlingen.

7.

Tillgodoseende av den registrerades rättigheter
Hur den registrerades rättigheter tillgodoses kan granskas utifrån antalet begäran och givna svar som gäller rätten till insyn och rättelse av en uppgift enligt
personuppgiftslagen.
Under år 2017 lämnades inte en enda begäran om rättelse in till JO:s kansli. År
2017 lämnades däremot in närmare 700 begäran om handling eller om information och alla behandlades inom den fastställda tidsfristen.
I ärendehanteringssystemets kontaktregister registreras för fysiska personer
endast namn och de kontaktuppgifter som de själva angett. Dessa uppgifter
förs med hjälp av programmet från kontaktregistret till exempel till svarsdokumentets mottagarfält. Detta gör att det ytterst sällan förekommer felaktigheter i kontaktuppgifterna, om man jämför med det tidigare förfarandet då man
skrev in mottagarens namn och adress skilt på varje handling.
De registrerade informeras om sina rättigheter i register- och dataskyddsbeskrivningen, som finns på finska och svenska på justitieombudsmannens
webbplats.
Tillämpningen av dataskyddförordningen inleds den 25 maj 2018. Då har den
nationella lagstiftningen som kompletterar förordningen inte ännu trätt i kraft.
Grundlagsutskottet har konstaterat i sitt utlåtande (GrUU 14/2018 rd - RP
9/2018 rd) att regeringen i propositionen inte kommer med en tillräcklig EUrättslig motivering till förslaget att låta dataombudsmannens tillsynsbehörighet
omfatta de högsta laglighetsövervakarna. Utskottet anser, att den tillsynsmyndighet som avses i dataskyddslagen inte är behörig att övervaka den laglighetskontroll som utförs av de högsta laglighetsövervakarna.

8.

Dataskyddets konsekvensbedömning
I artikel 35 i dataskyddsförordningen finns kriterierna för när den personuppgiftsansvarige ska göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. I stycke
3.b i denna artikel nämns som ett kriterium behandling i stor omfattning av
särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som avses i artikel
10.
I samband med de utbildningar i anslutning till dataskyddsförordningen som
ordnas i den offentliga förvaltningens samprojekt inom dataskyddet har vissa
sakkunniga tagit upp patientdatasystem som exempel på behandling av stor
omfattning.
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Behandlingen i stor omfattning av särskilda uppgiftskategorier i enlighet med
artikel 9.1 är vid kansliet inte i sig omfattande, utan de aktuella uppgifterna är
en del av laglighetsövervakningsärendenas uppgifter av handlingskaraktär.
Behandlingsreglerna för personuppgifter är de samma, oberoende om det
handlar om en sådan särskild kategori av personuppgifter som avses i artikel
9.1 eller om en annan personuppgift.
Uppgifterna i fråga används inte till att kategorisera eller tillskrivas personer.
När man söker ärenden eller handlingar kan kontakregistrets metadata användas som sökvillkor endast för en fysisk person eller juridisk persons namn.
Man kan till exempel inte göra en ärendesökning med adressen till den som
anhängiggjort ett ärende.
Som en följd av de motiveringar som ovan nämnts krävs ingen konsekvensbedömning av dataskyddet vid JO:s kansli enligt artikel 35.

9.

Riskbaserad metod och riskbedömning
För att tillgodose dataskyddet behövs riskbaserade metoder. Detta å sin sida
kräver att riskerna kartläggs i tillräcklig utsträckning och att man är beredd på
dem.
Vid riksdagens justitieombudsmans kansli har riskerna kartlagts för den teknologi som hör samman med dataskyddet, den personuppgiftsansvariges ledarskaps- och verksamhetskultur samt verksamheten för personer som behandlar
enskilda personuppgifter.
Vid workshoparna i den offentliga förvaltningens samprojekt inom dataskyddet har man i omfattande utsträckning behandlat de olika elementen i riskhantering och hur man genomför riskbedömningar. I detta databokslut bedöms
riskerna för dataskyddet utgående ifrån tillgodoseendet av de registrerades rättigheter.

9.1. Teknologiska risker
För det sätt på vilket dataskyddet genomförs vid riksdagen och för infrastrukturen för de system som används vid riksdagens justitieombudsmans kansli
och hur den genomförs förekommer det inte några betydande risker för dataskyddet.
De enligt standardiserad praxis säkrade systemen som finns i riksdagens egen
serverlokal är välskyddade. Riksdagen har utmärkta redskap och metoder för
att säkra dataskyddet.

9.2. Ledarskaps- och verksamhetskultur
Verksamheten vid JO:s kansli har nästan hundra år långa traditioner. Förändringarna i verksamhetsmiljön sker i en allt snabbare takt. Den teknologiska utvecklingen och ändringar i lagstiftningen har påverkat antalet ärenden som behandlas vid kansliet samt hur omfattande och komplexa ärendena är.
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I och med att man börjar tillämpa dataskyddförordningen och ändringarna i
den nationella lagstiftning som anknyter till den, förutsätts att man omvärderar
gamla förfaringssätt och vid behov ändrar dem. Hur uppgifterna inom laglighetsövervakningen ska fördelas mellan JO och dataskyddstillsynsmyndigheten
håller ännu på att hitta sin form.
Kansliets ledarskaps- och verksamhetskultur har i en relativt stabil verksamhetsmiljö erbjudit goda grunder för att tillgodose dataskyddet. Ändringarna i
verksamhetsmiljön ska tas i beaktande också i ledarskaps- och verksamhetsmiljön.
Sett ur dataskyddsförordningens synvinkel torde tillgodoseendet av den enskilda registrerades rätt till insyn kräva en förnyad process vid sidan av processen för begäran om handling. Till JO:s kansli sänder man för kännedom via
e-post en stor mängd sådan känslig information, som saknar grund för behandling och som inte kan anses vara sådana handlingar som avses i 4 § i lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Skilda beslut har
fattats om förvaringstider och för hur man förstör information av detta slag.

9.3. Verksamheten för personer som behandlar personuppgifter
Anvisningarna för hur personalen vid JO:s kansli ska behandla personuppgifter
betonar dataskyddet. Om man ur dataskyddets perspektiv ser på systemets interna behandlingsmiljö är den stabil och välskyddad. Systemet har inga anslutningar till andra system. Detta innebär att uppgifter från systemet sänds via epost eller brevpost.
De risker som behandlingen av personuppgifter medför för en fysisk persons
rättigheter och friheter hör i kansliets verksamhet i första hand samman med
eventuella fel som tjänstemännen kan göra när uppgifterna behandlas och
framför allt skickas.
I följande tabell har man gett exempel på risker för en fysisk persons rättigheter och friheter.
Risk/händelse

Hur
allvarlig

Sannolikhet

Åtgärder för att hindra

Kommentarer

Brister i anteckningar om
offentlighetsklass och grunderna till sekretess i ett ärende
eller en handling kan leda till
att en sekretessbelagd uppgift
avslöjas eller hindra att offentlig information ges ut.

Allvarlig

Osannolik

Den aktuella ansvarspersonen granskar alltid saken
innan handlingen skickas
iväg.

Informationskontrollplanen tar
fram standardvärden, som från
fall till fall ska
ändras enligt
innehållet.

Ett brev kan skickas åt fel
person med samma namn. Då
kan sekretessbelagda, känsliga personuppgifter hamna i
fel händer.

Allvarlig

Möjlig

I kontaktregistet skiljer man
åt personer med samma
namn med hjälp av adress,
telefonnummer och epostadress.

Kontaktuppgifterna till den som
anhängiggör ett
ärende kontrolleras alltid förutom
av den som regi-
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Risk/händelse

Hur
allvarlig

Sannolikhet

Åtgärder för att hindra

Kommentarer

När ärendet registreras ska
man vara särskilt noggrann
om det finns flera personer
med samma namn som den
som anhängiggör ärendet.

strerar ärendet
också av den som
behandlar det.

Under de omständigheter som
nu råder är det
osannolikt att ett
oskyddat epostmeddelande
hamnar i fel händer.

Till myndigheter som inte hör
till statsrådets skyddade nätverk skickas klagomålshandlingar via en oskyddad förbindelse.

Skadlig

Möjlig

I kontaktregistret anges som
e-postadress en skyddad
förbindelse åt myndigheter
utanför statsrådets skyddade
nätverk.

Bristfällig pseudonymisering i
uppgifter som ska lämnas ut
eller publiceras

Allvarlig

Osannolik

I praxisen för hur man gör
upp avgörandehandlingar
beaktas möjligheten att
pseudonymisera (uppgiftsminimering). Det finns noggranna anvisningar för
pseudonymisering och den
som föredrar ärendet kontrollerar alltid hur den genomförts.

Begäran om handling som
omfattar väldigt omfattande
material (till exempel uppgifter ur en e-post som kommit
till kansliet och som innehåller personuppgifter eller andra
handlingar) kan leda till tekniska och arbetsmängdmässiga problem.

Skadlig

Möjlig

I samband med dataskyddförordningen måste man vid
kansliet omvärdera förvaringstiderna vad gäller sådant innehåll som man inte i
egentlig mening kommer att
behandla. Sådana uppgifter
borde förstöras så snabbt
som möjligt.

Detta kan leda till att svaret
på begäran om insyn eller
handling fördröjs.

Klagomålens bilagor, liksom
meddelanden som anlänt för
kännedom, ska redan enligt
de nuvarande bestämmelserna förstöras när behandlingen avslutas. Processen för
hur dessa förstörs kan göras
snabbare.

10. Slutsatser och utvecklingsobjekt
Det har skett synliga förändringar i hur man sköter sina uppgifter vid riksdagens justitieombudsmans kansli och i kansliets verksamhetsmiljö. Särskilt i
behandlingen av klagomål, som hör till kansliets kärnuppgifter, har det skett en
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stor ökning i antalet. Samtidigt har det inte skett någon förändring i personalresurserna eller i omkostnaderna.
Trots de ökande volymerna och det datasystemprojekt som samtidigt genomförts har de genomsnittliga behandlingstiderna för uppgifter som hör till kärnuppgifterna, blivit kortare.
När det moderna ärendehanteringssystemet togs i bruk innebar detta samtidigt
den största förändringen i kansliets verksamhet under hela dess historia. De
förnyade, enhetliga verksamhetssätten stöder kunskapshanteringen och en
konsekvent avgörandepraxis. En centraliserad förvaltning av kontaktregistret
och de i ärendehanteringen integrerade dokumentmallarna har minskat förekommande fel och gjort svarsprocessen snabbare.
För tillfället uppfyller verksamheten och behandlingen av uppgifter vid JO:s
kansli kraven på god behandling av uppgifter och god informationshantering.
Lagrummet för informationshantering tillämpas förutom på laglighetsövervakningsarbetet också på den egna verksamheten. De högsta laglighetsövervakarna är ibland tvungna att klandra myndigheter för brister och problem i behandlingen av personuppgifter. Denna övervakningsuppgift förpliktigar kansliet att
ständigt utveckla och förbättra sin egen verksamhet.
Trots reformerna och utvecklingsverksamheten kan det ske misstag i verksamheten. Om man ser på dataskyddet orsakas de största riskerna i kansliets verksamhet av mänskliga fel i samband med behandlingen av ärenden. Dessa har
identifierats och åtgärder för att hindra dem har sammanställts.
De identifierade utvecklingsobjekten inom informationshanteringen och målen
för dem vid JO:s kansli finns i tabellen nedan:
Utvecklingsobjekt

Mål

Åtgärder

Tidtabell

Ärenden anhängiggörs
som identifierad användare och brevväxling
med identifierad användare under behandlingen.

Möjligheten att anhängiggöra klagomål, begäran om handling eller
begäran om insyn genom att använda Suomi.fi-identifiering erbjuds. Då kan man i
samband med behandlingen och delgivanden
använda Suomi.fimeddelanden.

Genomförande av reform av klagomålsblanketten på webbplatsen samt utveckling av
ärendehanteringen så
den motsvarar de nya
processerna i elektronisk ärendehantering.

Planering
påbörjad
2018, genomförande 2019.

De traditionella lagringstiderna omvärde-

Under år 2018

Med denna nya möjlighet förbättras dataskyddet och kundbetjäningen.
Samtidigt ska möjligheten att anhängiggöra
ett klagomål utan identifiering bevaras.
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Utvecklingsobjekt

Mål

Åtgärder

cesser för förstöring

damål förstörs snabbt

ras med beaktande av
dataskyddsförordningen
och processerna för
förstöring görs snab-bare.

Personbundenhet

I en liten organisation
koncentreras uppgifterna till enskilda arbetstagare. Riskerna som
detta medför ska minimeras.

En omfattande dokumentation om informationshantering ska sammanställas, som innehåller systemen, anvisningar och beskrivningar av handlingsmodellerna.

Inleddes
2016, pågår

Informationshanteringens
årsklocka

Även om de förändringar som årligen sker i
kansliets informationshantering är synnerligen
små, finns det vissa
funktioner, förfaringssätt, tjänster och avtal i
anslutning till dem som
årligen ska ses över.
Cykeln för denna utvärdering kan slås samman
med planerna och målen
för riksdagens informationsförvaltning.

Den årsklocka för förvaltningssektionen som
används vid kansliet
utvidgas så att den omfattar informationshantering på ett allmännare
plan och annan verksamhet vid kansliet som
inverkar på den.

Under år 2018

Behandlingsprocess för
personuppgiftsincidenter

En klar intern anvisning
för följderna av en
misstanke om en personuppgiftsincident.

En uppdaterad beskrivning utarbetas, där den
interna verksamheten
och dataskyddmyndighetens anvisningar
samordnas.

Under våren
2018

Processerna för begäran
om insyn och begäran
om rättelse

En tydlig intern anvisning för tillgodoseende
av rätten till insyn och
rättelse av fel.

De interna beskrivningarna uppdateras så att
de tar kundens synvinkel i beaktande.

Under våren
2018
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