Preliminära API-riktlinjer för den offentliga
förvaltningen
"Klicka och ange en underrubrik eller en skribent."

Finansministeriet Helsingfors 2020
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1 Inledning
I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering har det ställts som mål att
bland annat främja en primär öppen källkod i offentliga informationssystem och vid
upphandlingen av dem samt att genom lag reglera skyldigheten att förutsätta öppna
gränssnitt när offentliga informationssystem skaffas, om inte något annat följer av
vägande skäl. Utgångspunkten är att offentliga aktörer ska ha öppna offentliga gränssnitt, om det inte finns en särskild orsak att ha dem stängda.1 Finansministeriets projekt för nyttjande och öppnande av information verkställer de mål som finns i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering 2. Målet för projektet är bland annat att
främja ett enhetligt nyttjande av information och funktioner, primärt via programmeringsgränssnitt (API). API-riktlinjerna är gemensamma principer för den offentliga förvaltningens API-utveckling och för främjandet av digitalisering. I riktlinjerna betraktas
API som en möjliggörare av verksamhet, inte enbart som en teknisk metod.
I det här dokumentet presenteras målen i API-riktlinjerna för den offentliga förvaltningen samt de preliminära API-riktlinjerna. För att fastställa målen och riktlinjerna har
man bland intressegrupperna insamlat behov för API-riktlinjerna samt hinder och utmaningar som gäller delande och nyttjande av information med en enkät 3 och med en
workshop för intressegrupper 4. Samarbetet med intressegrupper är viktigt vid beredningen av riktlinjer. Intressegrupper är alla aktörer inom offentlig och privat sektor,
vilka delar, nyttjar eller kommer att dela eller nyttja den offentliga förvaltningens uppgifter, oavsett om uppgifterna är offentliga eller sekretessbelagda.
Intressegrupperna kommer att få kommentera målen och de preliminära API-riktlinjerna under januari 2021. Målen och riktlinjerna uppdateras och preciseras utifrån
kommentarerna ges under år 2021 och övrigt källmaterial 5. Intressegrupperna har
flera tillfällen att kommentera det som är under arbete. De slutliga API-riktlinjerna slås
fast på samma gång som handlingsdirektiven i slutet av år 2021. Handlingsdirektiven
är praktiskt hållet stödmaterial som gör det lättare att ta i bruk riktlinjerna. Handlingsdirektiven börjar beredas i slutet av våren 2021.

1

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Ett inkluderande och kunnigt
Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Läs här https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2
Finansministeriets projekt för nyttjande och öppnande av information. Läs här https://vm.fi/tapahtumat/2020-11-30/julkisen-hallinnon-api-linjausten-valmistelutilaisuus.
3
Howspace enkäten 09/2020. Läs https://vm.fi/documents/10623/22728556/Yhteenveto+julkisen+hallinnon+API-tilaisuuden+Howspace-vastauksista1.pdf/4392795e-a6ca-06ef-25a8af3ab59e6393/Yhteenveto+julkisen+hallinnon+API-tilaisuuden+Howspace-vastauksista1.pdf?t=1602160361130
4
Workshop med intressegrupper 30.11.2020. Läs här https://vm.fi/tapahtumat/2020-11-30/julkisen-hallinnon-api-linjausten-valmistelutilaisuus.
5
Nationella och internationella lagar, förordningar, rekommendationer och övriga publikationer
som gäller API.
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2 Vad är API:n?
API:n är dokumenterade gränssnitt, med vilka programvara, applikationer eller system
sinsemellan kan utbyta information eller funktioner6. API:n kan vara interna eller externa. Interna API:n är bara för organisationens eget bruk, externa API:n kan vara begränsade för vissa aktörer (partner API) eller öppna obegränsade API:n (offentligt
API).
API:n kan betraktas som egna produkter som är anknutna till en värdekedja 7. Värdekedjan börjar med en leverantör av en digital nyttighet, som innehar en produkt, en digital nyttighet, som har ett värde för övriga aktörer. Den digitala nyttigheten kan utgöras av till exempel uppgifter, såsom statistik- eller registeruppgifter eller en funktion,
såsom kalkylering av skatteprocent eller en ramverksmodifierare. API-leverantören
tillhandahåller API, via vilken övriga aktörer kan nyttja den produkt som leverantören
av en digital nyttighet tillhandahåller. API-leverantören kan vara samma aktör eller en
annan aktör än leverantören av en digital nyttighet. API-användare nyttjar API och
dess information eller funktion i sin applikation eller tjänst. API-användare är API-leverantörens kund.

Bild 1 - API:s värdekedja8

6

JRC Science for Policy Report 2020, sid. 18-19. Läs https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/application-programming-interfaces-governments-whywhat-and-how
7
JRC Science for Policy Report 2020, s 20. Läs https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/application-programming-interfaces-governments-whywhat-and-how
8
Bilden liknar den värdekedja som finns i Europeiska kommissionens publikation. JRC Science
for Policy Report 2020, s20. Läs https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/application-programming-interfaces-governments-why-what-and-how.
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3 Målen med API-riktlinjerna
Huvudmålet med API-riktlinjerna är att skapa gemensamma principer för utvecklingen
av programmeringsgränssnitt inom den offentliga förvaltningen. Mål och fördelar med
API-riktlinjerna beskrivs i tabell 1.
Tabell 1 - Mål med API-riktlinjerna

MÅL

FÖRDELAR

Kundfokus och samarbete
Målet med API-riktlinjerna är att främja en kundorienterad utveckling av programmeringsgränssnitten samt förbättra samarbetet mellan aktörerna.
Kundfokus innebär att behoven hos potentiella användare av programvarugränssnittet beaktas i gränssnittets
hela livscykel ända från kartläggningsfasen till underhållsfasen.

Programmeringsgränssnittet svarar på användarnas behov och utvecklas ständigt
för att bättre tjäna användarna.

Samarbetet mellan aktörerna ökar och det
isolerade arbetet minskar.

Samarbete är både organisationsinternt samarbete eller
samarbete med externa parter. Samarbete inom en organisation är samarbete på organisationens olika nivåer,
mellan team och enheter. Samarbete med externa parter är samarbete mellan aktörer inom offentliga sektorn
eller samarbete mellan aktörer inom den privata och den
offentliga sektorn.
Sökbarhet
Målet med API-riktlinjerna är att främja sökbarheten i
programmeringsgränssnitten samt sökbarheten av information och funktioner i dem.

Programmeringsgränssnitten samt informationen och funktionerna i dem ska nyttjas
bredare.

Sökbarhet betyder att de publicerade programmeringsgränssnitten samt informationen och funktionerna i dem
är sökbara, så att de kan nyttjas.
Kompatibilitet och återanvändbarhet

Målet med API-riktlinjerna är att främja kompatibiliteten
och återanvändbarheten i programmeringsgränssnitten
och i informationen och funktionerna i dem.
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Bredare nyttjande av och bättre kompatibilitet i programmeringsgränssnitten samt
i informationen och funktionerna i dem.

Kompatibilitet betyder teknisk och semantisk kompatibilitet i de publicerade programmeringsgränssnitten.

Att främja återanvändbarhet i enlighet
med9 offentlighetslagen.

Återanvändbarhet innebär att återanvända publicerade
programmeringsgränssnitt samt information och funktioner i dem.

Att minimera överlappande arbete,
snabba upp utvecklingsarbetet och öka
produktiviteten.

Datasäkerhet och dataskydd
Målet med API-riktlinjerna är att främja datasäkerhet och
dataskydd i programmeringsgränssnitten.

Att främja fullständiga uppgifter, sekretess
och tillgång till uppgifter.

Datasäkerhet innebär att uppgifterna är sekretessbelagda, fullständiga och tillgängliga under programmeringsgränssnittets hela livscykel.

Att främja skydd för personuppgifter och
genomföra dataskyddet i enlighet med10
dataskyddsförordningen och11 dataskyddslagen.

Dataskydd innebär att personuppgifter behandlas i enlighet med skydd för privatlivet och i enlighet med dataskyddsförordningen.
Kravenlighet
Målet med API-riktlinjerna är att främja kravenligheten i
programmeringsgränssnitten.

Att följa internationella och nationella lagar och förordningar.

Kravenlighet betyder att känna igen, följa upp och verifiera de krav som ställs på programmeringsgränssnittet.

Att följa internationella och nationella förpliktigande standarder, datamodeller eller
övrigt.

Bästa praxis
Målet med API-riktlinjerna är att främja nyttjande av
bästa praxis i programmeringsgränssnitten.

Att främja samarbete och kompatibilitet.
Att öka produktiviteten.

Bästa praxis betyder att nyttja praxis, rekommendationer, ramverk eller övrigt som konstaterats fungera.

9

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (2.5.1999/621). Läs https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621.
10
Den allmänna dataskyddsförordningen. Läs https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
11
Dataskyddslagen (5.12.2018/1050). Läs https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050.
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4 API-riktlinjer
API-riktlinjerna är av tre olika slag: 1 strategiska, 2 taktiska och 3 operativa.

4.1 Strategiska riktlinjer
Riktlinje 1.1 API nyttjas i uppnående av strategiska mål och som stöd för beslutsfattande.
Riktlinje för hur API:n ska beaktas som ett verktyg för att uppnå de strategiska målen
för en organisation inom offentlig förvaltning och hur uppgifter som insamlas och behandlas med API kan nyttjas för ledning med hjälp av business intelligence och som
stöd för organisationens beslut. Informationsbehandling med programmeringsgränssnitt förbättrar förståelsen för informationskapitalet och informationens kvalitet, eftersom tillhandahållande av information via programmeringsgränssnitt tvingar till att
känna igen och klassificera information, att fästa uppmärksamhet vid informationens
riktighet och beskriva informationens struktur.
Riktlinje 1.2 API:n nyttjas i verksamhetsutvecklingen.
Riktlinje om hur API:n ska beaktas i verksamhetsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av API:n kan man bland annat effektivera digitaliseringen och
automatiseringen eller ta fram nya tjänster och lösningar, såsom användargränssnitt
och mobiltjänster samt lösningar med artificiell intelligent och IoT.
Riktlinje 1.3 Med API:n främjas den nationella och internationella förenligheten
och återanvändbarheten.
Riktlinje om API:s betydelse när det gäller att främja den nationella och internationella
förenligheten ska beaktas i organisationer inom den offentliga förvaltningen. Med
API:n möjliggörs återanvändbarhet för information och funktioner, vilket stadgas i
Europeiska unionens direktiv om öppen data 12. Dessutom främjar API:n verkställandet
av dataförvaltningsakten (DGA)13 som är under beredning i kommissionen.

12

Europeiska Unionens direktiv om öppen data. Läs https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32019L1024.
13
Europakommissionens Data Governance Act. Läs https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767.
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Riktlinje 1.4 API:n är det primära sättet att tillhandahålla och nyttja information
Riktlinje om hur API:n ska nyttjas som det primära sättet att tillhandahålla och nyttja
information och funktioner både inom en organisation och externt. Värdefulla dataset
som fastställs direktivet för öppen data 14 ska tillhandahållas via API:n. För att säkra att
API:n fungerar och kan återanvändas är det viktigt att organisationen själv nyttjar de
API:n som tillhandahålls. Dessutom tar riktlinjen ställning till vad som ska beaktas i
den offentliga förvaltningens anskaffning av informationssystem gällande tillhandahållande och nyttjande av uppgifter med API:n.
Riktlinje 1.5 Mätbara mål uppställs för framtagande av API:n.
Riktlinje om hur organisationer inom den offentliga förvaltningen ska fastställa mål för
API-utvecklingen. Målen kan gälla byggande av funktioner för tillhandahållande och
nyttjande av API eller för bredare tillhandahållande av API till intressegrupper utanför
organisationen. Målen ska dimensioneras enligt organisationens status för tillfället och
övriga mål. Målen ska vara mätbara, så att man kan följa upp om de uppnås eller ej.
Riktlinje 1.6 För tillhandahållande och nyttjande av API:n tilldelas de resurser
som behövs.
Riktlinje om hur organisationer inom den offentliga förvaltningen ska känna igen och
tilldela de resurser som krävs för tillhandahållande och nyttjande av API:n. För tillhandahållande och nyttjande av API:n krävs pengar (budgetmedel), kunskaper och tillräckliga personal- och teknikresurser. API-kunskaper behövs såväl inom it-administrationen som i verksamhetsenheterna. API:n är inte bara en teknisk metod, utan en
möjliggörare av verksamhet, varvid kunskaper behövs även i verksamheterna.
Riktlinje 1.7 Samarbete på organisationens olika nivåer och med externa intressegrupper gällande utvecklingen av API:n.
Riktlinje om hur organisationer inom den offentliga förvaltningen ska samarbeta inom
organisationen och med externa parter gällande tillhandahållande och nyttjande av
API:n. Internt samarbete behövs på organisationens olika nivåer, mellan enheter och
team. Särskilt samarbete mellan funktionerna och it-administrationen är viktigt. Externt samarbete behövs med olika intressegrupper, med användare eller potentiella
användare av API, men även på bredare front. Ett gott samarbete ger möjlighet att utöver planera utföranden även dela kunskaper och erfarenheter samt känna igen nya

14

Europeiska Unionens direktiv om öppen data. Läs https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32019L1024.
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behov och möjligheter. Samarbetsmetoder är till exempel olika samarbetsforum eller
utvecklingscommunityn.
Riktlinje 1.8 Identifiering och hantering av risker med API:n för uppnående av
strategiska mål, cybersäkerheten och organisationernas säkerhet.
Riktlinje för hur organisationer inom den offentliga förvaltningen ska beakta olika risker som gäller API:n. Riskerna kan gälla uppnående av strategiska mål, organisationen, omvärlden eller intressegrupper eller så kan de vara cybersäkerhetsrisker. Riskerna bör identifieras och förutseende åtgärder vidtas.

4.2 Taktiska riktlinjer
Riktlinje 2.1 API:n beaktas som en del av helhetsarkitekturen för organisationer
inom den offentliga förvaltningen.
Riktlinje för hur API-utvecklingen ska beaktas inom helhetsarkitekturen för den offentliga förvaltningen. API:n behandlas som en del av organisationens helhetsarkitektur
och beskrivs i tillämpliga delar i organisationens mall för informationshantering. Teknik
och standarder som används i utvecklingen och administrationen av API ska utgå från
helhetsarkitekturen. Rekommendationen är att nyttja allmänna, öppna och teknikoberoende standarder för att möjliggöra en bredare kompatibilitet.
Riktlinje 2.2 Om skapande av en administrationsmall för utveckling och hantering av API:n.
Riktlinje om hur en organisation inom den offentliga förvaltningen ska skapa en administrationsmall för roller, uppgifter och ansvar beträffande API-utveckling, underhåll
och hantering. I administrationsmallen ska fastställas bland annat vem som äger API,
hur en vägkarta och portfolio för API-utvecklingen ska administreras och hur API-utvecklingen, underhållet och administrationen ska organiseras. För administrationsmallen skaffas de resurser och kunskaper som behövs och de organisationsstrukturer
som behövs bildas.
Riktlinje 2.3 API:n skapas endast för existerande behov.
Riktlinje om hur API-användare, potentiella användare och övriga intressegrupper
samt det värde som API genererar ska kännas igen före API-utveckling inleds. API:n
skapas behovsorienterat; API:n ska generera värde för leverantören, användaren eller
en potentiell användare, annars används den inte och det finns ingen grund för att ta
fram API. Vid behovsanalysen identifieras funktionella och icke-funktionella krav, inklusive lagstadgade krav, samt analyseras API:s konsekvenser för organisationens
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och intressegruppernas processer och verksamhet med beaktande av kostnadspåföljderna.
Riktlinje 2.4 API:n är sökbara och återanvändbara.
Riktlinje om sökbarheten och återanvändbarheten gällande publicerade API:n. Sökbarheten säkerställs genom att publicera API i en publiceringskanal i enlighet med användningsändamålet och informationsinnehållet. Återanvändbarheten ska beaktas under hela API:s livscykel, från behovsanalysen till underhållsfasen. Samma API ska
kunna nyttjas inom organisationen och externt i enlighet med eventuella behov och informationsklassificeringar. Primärt ska befintliga API:n nyttjas innan nya skapas.
Riktlinje 2.5 Riskerna med API:n identifieras och hanteras.
Riktlinje om hur hot som gäller API ska kännas igen och bedömas samt fastställas
hanteringsmetoder för risker redan i den första planeringsfasen för API. I riskhanteringsmetoden bestäms grunderna för hur användare får tillgång till information eller
funktioner som tillhandahålls via API. Riskerna med API ska bedömas och följas upp
under hela API:s livscykel. Informationsadministrationsenheten inom en organisation
för offentlig förvaltning ansvarar för hanteringen av risker i informationsmaterial som
behandlas av API15.
Riktlinje 2.6 För mätning av API:n fastställs mätare som följs.
Riktlinje om hur mätare för API ska fastställas, med vilka till exempel API:s användning, nyttighet och servicenivå kan mätas och följas upp. Mätarna ska beakta även
nöjdheten hos API-användare. Bland användare kan regelbundet eller kontinuerligt insamlas respons som nyttjas i utvecklingen av API.

4.3 Operativa riktlinjer
Riktlinje 3.1 API utvecklas i enlighet med de uppställda målen och kraven och
utvecklingen administreras.
Riktlinje om hur planeringsfasen av API ska beakta de mål och krav som ställs på API
och hur utvecklingen ska prioriteras och administreras. Målen dokumenteras och i

15

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), 13§. Läs på
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190906
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dem beaktas intressegruppernas behov. Kraven inkluderar krav som gäller funktionerna och krav som inte gäller funktionerna såsom lagstadgade krav. API-utvecklingen
fortsätter och prioriteras till exempel med en arbetskö (backlog).
Riktlinje 3.2 API:n testas före publicering.
Riktlinje om hur de API:n som publiceras av organisationer inom den offentliga förvaltningen ska testas och konstateras fungera innan de publiceras. I testningen ska beaktas testningen av krav som gäller funktionerna och krav som inte gäller funktionerna
samt regressionstestning. Testning utförs under hela API.s livscykel. Testning av
API:s användare ska möjliggöras. API:s användare ska testa API innan beslut fattas
om att använda API. För testningen ska tillhandahållas testdata och testningen ska
vara gratis, fastän API annars kostar att använda.
Riktlinje 3.3 API:n ska dokumenteras och publiceras på ett enhetligt sätt.
Riktlinje om hur de API:n som utvecklas i en organisation inom den offentliga förvaltningen ska dokumenteras och publiceras i enlighet med gemensamma principer.
Dokumentationen ska innehålla bland annat en beskrivning av API:s funktioner och
teknik, licensmodeller för information och gränssnitt, testningsmöjligheter, versionspraxis, servicenivå samt kontaktuppgifter till den organisation som är administratör
och anvisningar för driftsättning av API. Metadata fastställs enligt en gemensamma
metadatamall16. För publiceringen av API specificeras gemensamma handlingssätt,
där publiceringen och kommunikationen gällande olika slags API beaktas (intern API,
partner-API, offentlig API) beaktas. För att säkerställa sökbarheten oavsett typ av API,
rekommenderas att publicera en API-katalog med dokumentation om API och eventuell källkod med beaktande av informationsklassificeringen.
Riktlinje 3.4 Information som behandlas i API är klassificerad, säkrad och beskriven.
Riktlinje om hur information som behandlas i API ska kännas igen och beskrivas med
betraktande av den semantiska förenligheten. I datamodelleringen nyttjas Interoperatibilitetsplattformens17 gemensamma och allmänna datamodeller. Informationen
och funktionerna har klassificerats och ska behandlas i enlighet med klassificeringen.
Kontroller i enlighet med klassificeringen genomförs. Kontrollerna täcker kryptering av
informationen och informationsöverföringen samt API-användarnas autentisering,
auktorisering samt spårbarheten i verksamheten.

16

Metainformationsmallen ska beakta eventuella nationella och internationella metadatabehov
och specificeringar.
17
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Interoperatibilitetsplattform.
https://dvv.fi/sv/interoperabilitetsplattformen.
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Riktlinje 3.5 Användningen av API följs upp.
Riktlinje om hur loggdata insamlas för API-användning och hur API-användningen
följs upp, i enlighet med uppställda mätare. API-användningen ska kunna följas åtminstone till antalet kallelser till API per avsändare, behandlingstider samt antalet behandlingar som lyckats eller misslyckats.
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