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Behandling av personuppgifter i Statskontorets analys- och rapporteringstjänster 

1. Personuppgiftsansvarig 
Namn: Statskontoret 
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret 
Telefonväxel: 0295 50 2000 
E-post: registrator(at)statskontoret.fi 
 
Kontaktperson i ärenden som gäller registret: 
Denis Galkin, tfn 0295 50 2165, denis.galkin(at)valtiokonttori.fi 
 
Frågor som gäller den registrerades rättigheter, dataskyddsombudet: 
Heikki Kangas, tfn 0295 50 2156, dataskyddsombud(at)statskontoret.fi 
 
2. Syfte med behandling av personuppgifter 
 
Vi behandlar personuppgifterna i vår lagstadgade analys- och rapporteringstjänst som produceras 
för statsrådet. I verksamheten använder vi uppgifter från producenterna av statens gemensamma 
koncerntjänster – däribland uppgifter om personalen. Med hjälp av uppgifterna producerar vi 
analys- och rapporteringstjänster som stöd för statsrådets beredningar och beslutsfattanden. 
Uppgifterna kan också utnyttjas i forskningsverksamhet. 
 
I vårt kundregister sparar vi dessutom enligt uppdrag kundens kontaktpersoners uppgifter med 
ändamålet att sköta och utveckla kundrelationer. 
 
3. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 
 
Lagenligheten hos behandlingen av uppgifter i analys- och rapporteringstjänstuppgiften grundar sig 
i enlighet med artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen på den personuppgiftsansvariges lagstadgade 
skyldighet, som föreskrivs i 2 c § i lagen om statskontoret (15.2.1991/305). 
När vi behandlar uppgifter i kundregistret baserar vi behandlingen på det uppdrag som fåtts av 
kunden. 
 
4. De kategorier av personuppgifter som behandlas 
 
I analys- och rapporteringstjänstverksamheten används uppgifter i dataregister som upprätthålls av 
producenterna av statens gemensamma koncerntjänster. Utöver uppgifter om ekonomin och 
verksamheten innehåller dessa register även personuppgifter om statens personal och, i en del 
fall, personuppgifter om leverantörer i samband med upphandlingar. Uppgifterna som behandlas 
kan också kombineras med andra nödvändiga uppgifter som är tillgängliga i den omfattning att 
förutsättningen som ställts på behandlingen uppfylls. 
I analys- och rapporteringstjänstverksamheten behandlas inte sådana särskilda kategorier av 
personuppgifter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning). Ett undantag från detta görs dock, eftersom man behandlar uppgifter om 
hur länge en frånvaro på grund av sjukdom, yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet fortgår. Detta 
föreskrivs särskilt i lagen om statskontoret (15.2.1991/305 2 c § 2 mom.) 
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Vid behandlingen av uppgifter iakttas lagen om statskontoret och vidtas lämpliga skyddsåtgärder. 
Uppgifterna skyddas genom pseudonymisering före de överförs för analys. Resultaten som 
produceras och publiceras i analys- och rapporteringstjänstverksamheten anonymiseras eller 
aggregeras så att en enskild person inte kan identifieras utifrån dem, om inte analysen eller 
rapporten produceras för en aktör som har rätt att behandla personuppgifter som lämnats ut till 
dem. 
 
Kontaktpersonernas namn sparas i kundregistret. 
 
5. Från vilka källor har personuppgifterna samlats in? 
 
I analys- och rapporteringstjänstverksamheten används sådana register över statens 
gemensamma serviceproducenter som innehåller uppgifter om planeringen och uppföljningen av 
verksamheten, ekonomi- och personalförvaltningen, den gemensamma grundläggande 
informationstekniken, hanteringen av upphandlingar samt om lokalhantering, centraliserade 
utbildningstjänster, projekthantering och organisationsstruktur vid statens ämbetsverk och 
inrättningar. Statens gemensamma koncerntjänster produceras av Servicecentret för statens 
ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, Statens center för informations- och 
kommunikationsteknik Valtori, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Senatfastigheter, 
Hansel Ab och Haus utvecklingscentral Ab. 
 
Registren som nämndes ovan innehåller personuppgifter om statens personal samt 
personuppgifter om leverantörer i samband med upphandlingar. I verksamheten kan även annan 
avidentifierad information samt annan offentlig information som är nödvändig för att genomföra 
analys- och rapporteringstjänsterna användas. 
 
6. Överföring och utlämnande av personuppgifter 
 
Personuppgifter lämnas i regel inte ut utanför Statskontoret. I uppdrag som stöder 
arbetsgivarverksamheten kan slutresultaten av en analys behandlas på personnivå ifall 
uppdragsgivaren har en lagstadgad rätt att behandla personuppgifter. 
På Statskontoret behandlas uppgifterna endast av tjänstemän eller personer som handlar på 
uppdrag av Statskontoret och för Statskontorets räkning som behöver dem för sina arbetsuppgifter. 
Åtkomsten till datasystemen har begränsats genom användarrättigheter. Personuppgifter 
behandlas av dataanalytiker och dataingenjörer som utbildats i uppgiften. 
 
7. Överföring och utlämnande av uppgifter utanför EU och EES 
 
Uppgifter utlämnas inte utanför EU och EES. 
 
8. Profilering och automatiskt beslutsfattande 
 
Statskontoret fattar inte beslut automatiskt eller utför profileringar av personer utifrån de 
personuppgifter som används i analys- och rapporteringstjänstverksamheten. 
 
9. Förvaring av personuppgifter 
 
Personuppgifterna förvaras på en informationsplattform i princip bara den tid och i den omfattning 
som det är nödvändigt för analysuppdragen och rapporteringen. Personuppgifterna förvaras högst 
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ett år efter att analysfallet eller rapporteringen avslutats, om det inte finns behov att fortsätta 
förvaringen av samma ämne. 
Personuppgifterna i kundregistret förvaras tills kundrelationen mellan den registeransvariga och 
kunden kan anses ha upphört. Den tidpunkt då kundrelationen upphör bestäms enligt uppdragets 
sista behandlingsdag, som utökas med fem år. 
 
10. Den registrerades rättigheter i analys- och rapporteringstjänster 
 
Den registrerade har rätt att be Statskontoret om tillgång till uppgifter som rör honom eller henne 
och begära om rättelse av uppgifterna. 
Eftersom behandlingen av personuppgifter grundar sig på en sådan lagstadgad uppgift som avses 
i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen har den registrerade enligt artikel 21 i 
dataskyddsförordningen inte rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter. 
 
10.1. Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 
 
Som registrerad har du rätt att föra lagenligheten hos Statskontorets verksamhet till 
dataombudsmannen för bedömning. 
 
Kontaktuppgifter: 
Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 
Telefonväxel: 029 56 66700 
Fax: 029 56 66735 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 


