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Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens eko-
nomi- och personalförvaltning 

 

Behandling av sekretessbelagda handlingar i Handi-tjänsten 

Statskontoret har utfärdat en föreskrift om behandling av sekretessbelagda 
handlingar i Handi-tjänsten (VK/36720/00.00.00.01/2021). Handi-tjänsten, 
som är statsförvaltningens system för beställning och fakturahantering, har 
tagits i bruk i alla bokföringsenheter som en del av programmet för digitali-
sering av statens upphandlingar. Handi-tjänsten har ersatt gamla informat-
ionssystem såsom Rondo R8. I och med föreskriften upphävs Statskontorets 
föreskrift av den 30 oktober 2017 om behandling av sekretessbelagda hand-
lingar i Rondo R8-systemet (VK/615/00.00.01.06.00/2017). 

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offent-
lighetslagen) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat före-
skrivs särskilt i offentlighetslagen eller någon annan lag. Tillämpningen av 
sekretessbestämmelserna är på varje myndighets enskilda ansvar (offentlig-
hetslagen 22 §). I Handi-tjänsten behandlas statens ekonomi- och personal-
förvaltningshandlingar elektroniskt och en del av handlingarna och innehållet i 
dem är sekretessbelagda. Bokföringsenheterna ansvarar för att deras sekre-
tessbelagda uppgifter som behandlas i Handi-tjänsten skyddas. I Handi-tjäns-
ten skyddas sekretessbelagda handlingar med lås, vars egenskaper beskrivs 
närmare i föreskriften. Föreskriften innehåller dessutom information om publi-
ceringen av uppgifter i bokföringsenheternas inköpsfakturor i tjänsten 
Granskaupphandlingar.fi och som öppna data på webbplatsen avoindata.fi.  

Anvisningarna om behandling av sekretessbelagda handlingar i föreskriften 
har uppdaterats så att de motsvarar nuläget i både Handi-tjänsten och i gäl-
lande lagar och förordningar. Föreskriften medför inga egentliga ändringar i 
förfaringssätten jämfört med den föreskrift som upphävs. 

Ikraftträdande Statskontorets föreskrift träder i kraft omedelbart. Genom denna föreskrift 

upphävs Statskontorets föreskrift av den 30 oktober 2017 om behandling av 
sekretessbelagda handlingar i Rondo R8-systemet 
(VK/615/00.00.01.06.00/2017). 
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