
Statskontoret Beskrivning 1 (25) 
 
  VK/54956/03.00.00.00/2022 
      27.7.2022  
 

 

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 STATSKONTORET 

Tfn 0295 50 2000, Fax 0295 50 3333, www.statskontoret.fi 

 

 

 
 

Beskrivning för genomförande av 
handlingsoffentligheten  

27.7.2022 
Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 

(906/2019) 28 § 
 

 
  



   2 (25) 
 

  

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................................................................. 3 

2 Ärendena registreras i Statskontorets ärenderegister ......................................................................... 3 

3 Statskontorets datalager ...................................................................................................................... 5 

3.1 Medborgartjänster ........................................................................................................................ 5 

3.1.1 Statens skadeståndsärenden ................................................................................................ 5 

3.1.2 Ersättningar till krigsinvalider och veteraner .......................................................................... 8 

3.1.3 Statens intressebevakning .................................................................................................. 10 

3.1.4 Kostnadsstöd till företag ...................................................................................................... 12 

3.1.5 Medborgartjänsternas övriga datalager ............................................................................... 12 

3.2 Finansiering ................................................................................................................................ 13 

3.2.1 Statens finansförvaltning ..................................................................................................... 13 

3.2.2 Statens utlåning ................................................................................................................... 15 

3.3 T3 – Ekonomi, kunskap och arbetsliv ......................................................................................... 16 

3.3.1 Statens ekonomi, betalningsrörelse och anskaffningar ....................................................... 16 

3.3.2 Kunskapsbaserad ledning och analys ................................................................................. 19 

3.3.3 Utveckling av statens arbetsliv ............................................................................................ 20 

3.4 Statsunderstödstjänster .............................................................................................................. 21 

3.5 Förvaltning och utveckling .......................................................................................................... 22 

3.6 Informationsförvaltning ............................................................................................................... 25 

 
 
 
  



   3 (25) 
 

  

 

1 Inledning 

I denna beskrivning redogörs för vilka uppgifter Statskontoret förfogar över för 
att sköta ämbetsverkets uppgifter. Beskrivningen grundar sig på 28 § i lagen 
om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. 

Syftet med beskrivningen är att hjälpa individer och sammanslutningar att 
göra begäran om information till Statskontoret. Begäran om information är en 
begäran som riktas mot en myndighetshandling/-handlingar där den som 
framställer begäran begär att få uppgifter om en myndighetshandling/-
handlingar. Begäran kan gälla enskilda uppgifter/handlingar, handlingar som 
består av uppgifter i olika informationskällor eller mer omfattande 
myndighetsmaterial. 

Enligt 13 § i offentlighetslagen (621/1999) ska begäran om information till 
Statskontoret specificeras tillräckligt noggrant. På basis av en specificerad 
begäran kan Statskontoret utreda vilken information eller handling begäran 
gäller. Syftet med denna beskrivning är att bistå den som framställer begäran 
om information i specificeringen av begäran. 

Begäran om information och undersökningar som riktas till Statskontoret ska 
göras skriftligen till e-postadressen kirjaamo@valtiokonttori.fi eller per post till 
adressen Statskontoret, PB 14, 00054 Statskontoret. 

Begäran om kontroll av de egna personuppgifterna ska lämnas in per post till 
ovan nämnda adress. Tillsvidare tar Statskontoret inte emot begäran om 
kontroll av personuppgifter per e-post. 

Efter att begäran har mottagits behandlar Statskontoret ärendet om utlämning 
av uppgifter enligt gällande lagstiftning och ger ett svar på begäran. 

 
 

2 Ärendena registreras i Statskontorets ärenderegister 

Statskontoret för ett ärenderegister över de ärenden som behandlas och som 
varit under behandling. I ärenderegistret registreras uppgifter om ärendet, 
behandlingen av det och tillhörande handlingar. Ärendet innebär ett fall, till 
exempel ett skadefall vid handläggning av ersättning för olycksfall i arbetet. 
Ett ärende kan omfatta flera dokument. 

I tabellerna på följande sidor beskrivs de datalager som ingår i Statskontorets 
ärenderegister och från vilka man kan begära uppgifter av Statskontoret. 
Datalagren räknas upp i tabellerna enligt Statskontorets 
verksamhetsområden. Indelningen i verksamhetsområden baserar sig på 
ämbetsverkets organisationsstruktur (se bild nedan). 

 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190906
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190906
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Bild: Statskontorets organisationsstruktur 

Statskontorets elektroniska ärenderegister upprätthålls i 
ärendehanteringssystemet. Det innehåller material från följande datalager: 
Statens utlåning och finansförvaltning, ersättningar till krigsinvalider och 
veteraner, statens skadeståndsärenden, statens intressebevakning, 
kostnadsstöd till företag, statens ekonomi, betalningsrörelse och 
anskaffningar, kunskapsbaserad ledning och analys, utveckling av statens 
arbetsliv, statsunderstödstjänster, ämbetsverkets förvaltning, utveckling av 
ämbetsverkets verksamhet samt ämbetsverkets informationsförvaltning. 
Användningen av det elektroniska ärenderegistret vid Statskontoret utvidgas 
hela tiden.  

Sökkriterier för det elektroniska ärenderegistret är till exempel:  

1. uppgifter som specificerar ärendet, till exempel diarie-, låne- eller 
skadenummer, 

2. ärendets eller handlingens kontaktinformation, t.ex. avsändarens, 
mottagarens eller handläggarens namn (person eller organisation), 

3. ärendets eller handlingens datumuppgifter, till exempel datum för 
anhängiggörande, ankomst eller sändande samt 

4. faktorer med anknytning till ärendets eller handlingens innehåll, till 
exempel ersättningsslag, typ av lån, handlingens titel. 
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3 Statskontorets datalager 

3.1 Medborgartjänster 

3.1.1 Statens skadeståndsärenden 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Ersättningar för 
rättegångskostnader till 
statsanställda 

Uppgifter om skadefallet, personens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
arbetsgivarens uppgifter, uppgifter om 
ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
arbetsgivare 

Skadeståndssystemet, 
Statskontorets pappersarkiv 

Nej 

Ersättningar för rovdjur Uppgifter om skadefallet, skadegrupp 
(person eller fordon, fordonsskador 
var ersättningsgilla fram till 
30.11.2009), rovdjursslag, den 
skadelidandes samt förmånstagarens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
uppgifter om ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum, skadegrupp 
(person eller fordon, 
fordonsskador ska ersättas 
fram till 30.11.2009), 
rovdjursslag 

Skadeståndssystemet, 
Statskontorets pappersarkiv 

Nej 

Brottsskador Uppgifter om skadefallet, parternas 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
ombudets uppgifter, uppgifter om 
ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter, 
uppgifter om domen 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum, uppgifter om 
domen, brottsbeteckning 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Förmån som motsvarar 
grupplivförsäkring 

Förmånslåtarens uppgifter, 
förmånstagarens identifierings- och 
kontaktuppgifter, arbetsgivarens 
uppgifter, uppgifter om 
ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
arbetsgivare 

Skadeståndssystemet, 
Statskontorets pappersarkiv 

Nej 

Olycksfall i militärtjänst 
och 
tjänstgöringsrelaterade 
sjukdomar 

Uppgifter om skadefallet, personens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
uppgifter om ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 

Oskyldigt häktade Uppgifter om skadefallet, personens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
ombudets uppgifter, uppgifter om 
ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 

Olycksfall och 
tjänstgöringssjukdomar i 
krishanteringsuppdrag 

Uppgifter om skadefallet, personens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
uppgifter om ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum, plats där 
skadan inträffade, diagnos 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 

Olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar 

Uppgifter om skadefallet, personens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
arbetsgivarens uppgifter, uppgifter 
om ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum, arbetsgivare 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 

 



   7 (25) 
 

  

 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Trafikolyckor orsakade av 
statens fordon 

Uppgifter om skadefallet, 
personernas identifierings- och 
kontaktuppgifter, arbetsgivarens 
uppgifter, uppgifter om 
ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum, arbetsgivare 

Ärendehanteringssystemet, 
Skadeståndssystemet 

Nej 

Statens reseskadeskydd Uppgifter om skadefallet, 
personernas identifierings- och 
kontaktuppgifter, arbetsgivarens 
uppgifter, uppgifter om 
ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum, arbetsgivare 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 

Statens reseskadeskydd, 
anmälan av inbjudna 

Den inbjudna personens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
anmälarens kontaktuppgifter, tid för 
inbjudan, destinationsland. 

Ankomstdatum för anmälan, 
anmälarorganisation, tid för 
inbjudan, destinationsland. 

Skadeståndssystemet Nej 

Ersättningar som grundar 
sig på statens ansvar 

Identifierings- och kontaktuppgifter för 
en person som kräver ersättning, 
uppgifter om skadefallet, uppgifter om 
ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum 

Skadeståndssystemet, 
Statskontorets pappersarkiv 

Nej 

Sakskador orsakade av 
tjänsteutövning eller 
arbetsuppgift 

Uppgifter om skadefallet, personens 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
arbetsgivarens uppgifter, uppgifter 
om ersättningsbarhet, 
betalningsuppgifter, besvärsuppgifter 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning, 
skadedatum, arbetsgivare 

Skadeståndssystemet, 
Statskontorets pappersarkiv 

Nej 
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3.1.2 Ersättningar till krigsinvalider och veteraner 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Rehabiliteringsärenden för 
personer som tjänstgjort i 
vissa krigsuppdrag 

Sökandens identifierings- och 
kontaktuppgifter, 
ansökningsuppgifter, 
beslutsuppgifter, betalningsuppgifter, 
besvärsuppgifter 

Sökandens namn, 
personbeteckning 

Ärendehanteringssystemet, 
ansöknings- och 
beslutsregistret, statens 
gemensamma beställnings- 
och fakturahanteringssystem 

Nej 

Finansiering av 
kommunala 
öppenvårdstjänster för 
frontveteraner 

Anslagen för tjänsterna och 
fördelningen av dem, de oanvända 
anslagen för föregående år och 
omfördelningen av dem, antalet 
frontveteraner som bor i 
kommunerna, 
kommunernas/samkommunernas 
kontaktuppgifter, 
kommunernas/samkommunernas 
årliga utredningar om utbetalda 
anslag. 

Kommun/samkommun, 
serviceslag, tidsperiod 

Ärendehanteringssystemet, 
systemet för behandling av 
ersättningar, statens 
gemensamma beställnings- 
och fakturahanteringssystem 

Nej 

Finansiering av 
rehabilitering för 
frontveteraner 

Rehabiliteringsanslagen och 
fördelningen av dem, de oanvända 
anslagen för föregående år och 
omfördelningen av dem, antalet 
frontveteraner som bor i 
kommunerna, 
kommunernas/samkommunernas 
kontaktuppgifter, 
kommunernas/samkommunernas 
årliga utredningar om utbetalda 
anslag. 

Kommun/samkommun, 
rehabiliteringsform, 
tidsperiod 

Ärendehanteringssystemet, 
systemet för behandling av 
ersättningar, statens 
gemensamma beställnings- 
och fakturahanteringssystem 

Nej 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Ersättningar till 
krigsinvalider 

Ersättningsmottagarens identifierings- 
och kontaktuppgifter, uppgifter om 
betalda och förkastade ersättningar, 
identifikations- och kontaktuppgifter om 
anhöriga som har rätt till ersättning, 
uppgifter om andra delaktiga 
(förmyndare, kommuner, sjukhus, läkare, 
apotek, bolag som skickat räkningar, 
sammanslutningar osv.) 

Skadenummer, namn, 
personbeteckning 

Ärendehanteringssystemet, 
ersättningssystemet för 
militärskadeärenden 

Nej 

Finansiering av 
kommunala 
öppenvårdstjänster för 
krigsinvalider 

Anslagen för öppenvårdstjänster och 
fördelningen av dem, de oanvända 
anslagen från föregående år och 
omfördelningen av dem, antalet 
krigsinvalider som bor i kommunerna, 
kommunernas/samkommunernas 
adresser och kontaktuppgifter, 
kommunernas/samkommunernas årliga 
utredningar om utbetalda anslag 

Kommun/samkommun, 
serviceslag, tidsperiod 

Ärendehanteringssystemet, 
Systemet för behandling av 
ersättningar, statens 
gemensamma beställnings- 
och fakturahanteringssystem 

Nej 

Rehabiliteringsärenden för 
krigsinvalidernas makar, 
änkor och krigsänkor 

Sökandens identifierings- och 
kontaktuppgifter, ansökningsuppgifter, 
beslutsuppgifter, betalningsuppgifter, 
besvärsuppgifter 

Sökandens namn, 
personbeteckning 

Ärendehanteringssystemet, 
ansöknings- och 
beslutsregistret, statens 
gemensamma beställnings- 
och fakturahanteringssystem 

Nej 

Rehabiliteringsärenden för 
veteraner bosatta 
utomlands 

Sökandens identifierings- och 
kontaktuppgifter, ansökningsuppgifter, 
beslutsuppgifter, betalningsuppgifter, 
besvärsuppgifter 

Sökandens namn, 
personbeteckning 

Ärendehanteringssystemet, 
ansöknings- och 
beslutsregistret, statens 
gemensamma beställnings- 
och fakturahanteringssystem 

Nej 
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3.1.3 Statens intressebevakning 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Försummelseavgifter för 
trafikförsäkring 

Personens eller företagets 
identifierings- och kontaktuppgifter, 
uppgifter om försummelse samt 
uppgifter om försummelseavgift 

Namn, ägarens eller 
innehavarens 
personbeteckning eller 
företags- och 
organisationsnummer, 
fordonets registernummer 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 

Ärenden gällande 
avgiftsbefrielser 

Sökandens identifierings- och 
kontaktuppgifter, indrivande 
myndighet, ansökt befrielseantal, 
beslutsuppgifter, tilläggsutredningar 
från fall till fall, besvärsuppgifter 

Namn, personbeteckning, 
indrivande myndighet 

Ärendehanteringssystemet Nej 

Gottgörelse för dröjsmål 
vid rättegångar 

Identifierings- och kontaktuppgifter till 
personer och företag som får 
gottgörelse, ombudsmännens 
kontaktuppgifter, uppgifter som 
specificerar domstolens avgörande, 
uppgifter om gottgörelsen 

Namn, personbeteckning, 
företagets FO-nummer, 
identifieringsuppgifter för 
domstolens avgörande 

Ärendehanteringssystemet, 
statens gemensamma 
beställnings- och 
fakturahanteringssystem 

Nej 

Arvsärenden, 
kvarlåtenskap efter avlidna 
utan arvingar 

Arvlåtarens identifieringsuppgifter, 
uppgifter om den som anmält boet, 
uppgifter om dödsboförvaltaren, 
uppgifter om den som ansöker om 
egendom, beslutsuppgifter om 
delningen av dödsboets egendom, 
besvärsuppgifter 

Namn, arvlåtarens 
personbeteckning, dödsdag, 
sista hemort, kommun som 
ansökt om egendom 

Ärendehanteringssystemet Nej 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Arvsärenden, testamenten 
av avlidna utan arvingar 

Arvlåtarens identifieringsuppgifter, 
testamentsdelgivarens uppgifter 
(privatpersoner och samfund), 
uppgifter om godkännande av 
testamente 

Arvlåtarens namn, 
personbeteckning, dödsdag, 
sista hemort 

Ärendehanteringssystemet Nej 

Försummelseavgifter för 
olycksfallsförsäkring 

Arbetsgivarens identifieringsuppgifter 
(person eller företag eller 
sammanslutning), uppgifter om 
försummelse, uppgifter om 
försummelseavgift 

Arbetsgivarens 
personbeteckning eller 
företags- och 
organisationsnummer, 
bransch 

Ärendehanteringssystemet, 
skadeståndssystemet 

Nej 

Försummelseavgifter av 
pensionsförsäkring 

Den försäkringsskyldiges 
identifieringsuppgifter (person eller 
företag eller sammanslutning), 
uppgifter om försummelse, uppgifter 
om försummelseavgift 

Den försäkringsskyldiges 
personbeteckning eller 
företags- och 
organisationsnummer 

Ärendehanteringssystemet Nej 

Försummelseavgifter av 
patientförsäkring 

Den försäkringsskyldiges 
identifieringsuppgifter (person eller 
företag eller sammanslutning), 
uppgifter om försummelse, uppgifter 
om försummelseavgift 

Den försäkringsskyldiges 
personbeteckning eller 
företags- och 
organisationsnummer 

Ärendehanteringssystemet Nej 
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3.1.4 Kostnadsstöd till företag 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Kostnadsstöd till företag  Stödsökandens 
identifieringsuppgifter, 
ansökningsuppgifter, uppgifter om 
beslut, betalningsinformation, 
överklagandeinformation 

Stödsökandens namn, 
sökandens företags- och 
organisationsnummer 

Behandlingssystem för 
stödansökningar, 
ärendehanteringssystemet 

Nej 

 
3.1.5 Medborgartjänsternas övriga datalager 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Inspelningar av 
kundsamtal inom 
verksamhetsområdet 
Medborgartjänster 

Samtal till inspelningsbara 
telefonnummer samt samtal som 
tjänstemannen ringt till kunderna, 
tiden då samtalet inleddes och 
avslutades, uppringarens nummer, 
numret dit man ringde, 
tjänstemannens namn och 
telefonnummer. 

Samtalets start- och sluttid, 
uppringarens nummer, 
numret dit man ringde, 
tjänstemannens namn och 
telefonnummer. 

Elisa Orange Contact Nej 

Statistik och rapporter för 
verksamhetsområdet 
Medborgartjänster 

Antal ansökningar, antal beslut, 
handläggningstider, besvär, 
beslutstyper, betalda ersättningar 

Ersättnings-/beslutstyp, 
tidsperiod 

Verksamhetsområdets 
rapporteringsdatabaser, 
Power BI-kraftrapportering 

Nej, men en del av 
uppgifterna 
publiceras på 
Statskontorets 
webbplats 
statskontoret.fi 
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3.2 Finansiering 

3.2.1 Statens finansförvaltning 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Fondverksamhet Finansiella transaktioner, 
anvisningar, avtal och förfaringssätt 
som definierar verksamheten samt 
kontonummer i anslutning till 
kärnavfallshanteringsfonden, 
interventionsfonden för jordbruket, 
Statens bostadsfond och fonden för 
finansiell stabilitet 

Transaktionsnummer, 
affärsdatum, värdedag, 
förfallodag, motpart, portfölj, 
instrument 

Treasurys datasystem Nej 

Finansmarknadsdata Bland annat räntor och valutakurser Noteringsdatum, 
registreringstidpunkt 

Marknadsinformations-
tjänsten, Treasurys 
datasystem 

Nej 

Senatfastigheters 
medelanskaffning 

Finansiella transaktioner, 
anvisningar, avtal och förfaringssätt 
som definierar verksamheten samt 
kontonummer 

Transaktionsnummer, 
affärsdatum, värdedag, 
förfallodag, motpart, portfölj, 
instrument 

Treasurys datasystem Nej 

Statens inkomst- och 
utgiftsprognoser samt 
utfall 

Statens inkomst- och 
utgiftsprognoser samt utfall 

Kassaflödesdatum, 
bokföringsenhet, inkomst- 
eller utgiftsgrupp 

Kassahanteringssystemet, 
Treasurys datasystem 

Nej 

Finansförvaltningens 
ramavtal 

ISDA-, CSA- och GMRA-avtal Motpart Säkerhetshanteringssystemet, 
ärendehanteringssystemet 

Nej 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Finansförvaltningens 
kontaktregister 

Kontaktuppgifter till avtalsparternas 
representanter 

Namn, e-postadress, 
arbetsgivarens namn 

Treasurys datasystem, 
säkerhetshanteringssystemet 

Nej 

Skuldhanteringens 
datalager 

Finansiella transaktioner, anvisningar, 
avtal och förfaringssätt som definierar 
verksamheten 

Transaktionsnummer, 
affärsdatum, värdedag, 
förfallodag, motpart, portfölj, 
instrument 

Treasurys 
informationssystem, 
säkerhetshanterings-
systemet, 
uppföljningssystemet för 
handeln med 
serieobligationer på 
eftermarknaden, 
ärendehanteringssystemet 

Nej 

Datalagret för 
exportfinansiering 

Finansiella transaktioner, anvisningar, 
avtal och förfaringssätt som definierar 
verksamheten 

Transaktionsnummer, 
Exportkreditens 
referensnummer, 
affärsdatum, värdedatum, 
förfallodag, motpart, portfölj, 
instrument 

Säkerhetshanterings-
systemet, Treasurys 
datasystem 

Nej 
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3.2.2 Statens utlåning 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Datalagret för direkta lån Identifierings- och kontaktuppgifter för 
låntagare, eventuella 
intressebevakare, lånesakägare och 
andra lagliga företrädare, uppgifter 
om gäldenärsställning, uppgifter om 
lån, uppgifter om säkerheter för lån, 
anteckningar om 
betalningsstörningar, 
uppföljningsuppgifter från Suomen 
asiakastieto Oy samt 
tilläggsutredningar som begärts av 
kunderna från fall till fall. 

Lånenummer, namn, 
personbeteckning, företags- 
och organisationsnummer, 
hemkommun, 
säkerhetsobjekt 

Låneskötselsystemet, 
finansieringssektorns 
kunddatasystem, 
ärendehanteringssystemet, 
systemet för hantering av 
säkerheter, lånekundernas 
elektroniska kundgränssnitt 

Nej 

Datalagret för räntestöd 
och statsborgen 

Identifierings- och kontaktuppgifter för 
mottagare av räntestödslån och/eller 
statsborgen, eventuella 
intressebevakare, låneombud och 
andra lagliga företrädare, uppgifter 
om gäldenärsställning, uppgifter om 
lån, räntestöd som betalas av staten 
och borgensprovisioner som staten 
fått, uppgifter som gäller säkerheter 
och bostäder, anteckningar om 
betalningsstörningar, 
uppföljningsuppgifter från Suomen 
asiakastieto Oy samt 
tilläggsutredningar som begärts av 
kunderna från fall till fall. 

Lånenummer, namn, 
personbeteckning, företags- 
och organisationsnummer, 
hemkommun, 
säkerhetsobjekt 

Systemet för hantering av 
räntestöd och statsborgen, 
låneförvaltningssystemet, 
Finansbranschens 
kundinformationssystem, 
ärendehanteringssystemet, 
säkerhetshanteringssystemet 

Nej 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Rapporteringsuppgifter om 
direkta lån, räntestöd och 
borgen 

Statistik över lånebeståndet för 
direkta lån, statistik över ASP- och 
räntestödslån, statistik över 
statsborgen 

Rapporteringsperiod 
(tidsperiod) 

Datalagret för rapportering 
av utlåning, 
rapporteringssystemet (SAP 
Business Objects) 

Nej, men en del av 
uppgifterna 
publiceras på 
Statskontorets 
webbplats 
statskontoret.fi 

 
 
3.3 T3 – Ekonomi, kunskap och arbetsliv 

3.3.1 Statens ekonomi, betalningsrörelse och anskaffningar 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Informationslagret 
Upphandlingsverksamhetens 
mätare 

Ämbetsverkens bedömningar av 
organiseringen av den egna 
upphandlingsverksamheten, 
kompetensen och planeringen av 
upphandlingarna. 

Ämbetsverk, tidsperiod Frågesystemet Nej 

Bokföringsenheternas 
datalager för bankavtal 

Bokföringsenheternas avtal med 
bankerna samt uppgifter om ändringar 
i avtalen 

Bokföringsenhet 
(ämbetsverk e.d.), avtalstyp 

Betalningsrörelsebankernas 
avtalshanteringssystem 

Nej 

Datalager för redovisnings- 
och betalningsrörelsens 
föreskrifter och anvisningar 

Statskontorets föreskrifter och 
anvisningar (inkl. upphävda) 

Diarienummer, anvisningens 
datum, rubrik eller en del av 
rubriken, kategori, 
dokumenttyp 

Ärendehanteringssystemet, 
webbplatsen statskontoret.fi, 
Filhanteringssystemet 

Föreskrifterna och 
anvisningarna 
publiceras. 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Användningsuppgifterna 
för tjänsten Suomi.fi-
betalningar 

Serviceavgifter som leverantören tar ut, 
uppgifter om de kundorganisationer som 
använder tjänsten samt 
betalningstransaktionernas volymer per 
kund (ämbetsverk, kommuner, 
läroanstalter osv.) 

Rapporteringsperiod, 
kundorganisation 

Filhanteringssystemet, 
serviceproducentens 
köpmannaportal 

Nej 

Volymuppgifterna för 
statens fakturaförmedling 

Antalet förmedlade fakturor (försäljnings- 
och inköpsfakturor) per månad, 
bokföringsenheternas volymer för 
försäljnings- och inköpsfakturor (st. och 
€). Uppgifter om de distributionskanaler 
som använts för fakturan (Mobile Pay, 
OmaPosti, suomi.fi-meddelanden, 
konsumentnätfaktura, pappersfaktura) 

Rapporteringsmånad, 
bokföringsenhet 
(ämbetsverk e.d.), 
fakturadistributionskanal 

Filhanteringssystemet Nej, förutom inköps- 
och försäljnings-
fakturornas 
elektrifieringsgrad, 
vars statistikuppgifter 
publiceras på 
webbplatsen 
statskontoret.fi. 

Volymuppgifter om statens 
betalningsrörelse och 
serviceavgifter 

Betalningsrörelsens realiserade volymer 
(st. och euro) per bokföringsenhet. 
Debiterade serviceavgifter per tjänst. 

Rapporteringsmånad, 
bokföringsenhet 
(ämbetsverk e.d.), 
serviceslag 

Filhanteringssystemet Nej 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Statens bankkontoplan Uppgifter om bokföringsenheternas 
inkomst- och utgiftskonton i 
betalningsrörelsebankerna. 

Bokföringsenhet (ämbetsverk 
e.d.), kontonummer 

Filhanteringssystemet Nej 

Kontoindelningen i 
statsbudgeten 

Reserven innehåller statens budgets 
kontoindelningar från och med 2013. 

Kontoindelningens 
giltighetstid, år 

Systemet för upprättande 
och underhåll av budgetens 
kontoindelning 

Nej 

Datalagret för kontrollen av 
fullmakter 

Antalet fullmakter, användningen och 
utgifterna för användningen under 
budgetåret och de kommande åren. 
Uppgifterna kan grupperas enligt 
budgetbokföring, fullmaktstyp, 
bokföringsenhetsorganisation och 
anslagstyp. 

Typ av fullmakt, 
bokföringsenhet (ämbetsverk 
e.d.), anslagstyp 

Systemet för uppföljning av 
fullmakter 

Nej 
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3.3.2 Kunskapsbaserad ledning och analys 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Analystjänstens 
kundregister 

Identifierings- och kontaktuppgifter till 
analystjänstens kunder 

Kundorganisation Uppgiftshanteringsprogrammet Nej 

Kommunernas 
ekonomidatalager 

Uppgifter om kommunernas budgetar 
och planer, ekonomiska utfall och bokslut 
enligt serviceklass. 

Kommun, 
rapporteringsperiod 

Kommunekonomins 
informationstjänst, webbplatsen 
granskaförvaltningen.fi 

Uppgifterna finns 
offentligt tillgängliga 
på webbplatsen 
granskaförvaltningen.fi
. 

Granskaförvaltningen.fi / 
Kunskapsspurtens 
rapporteringsplattform 

Uppgifter om statens ekonomi, personal, 
resultat, lokaler och upphandlingar. 
Kommunernas och samkommunernas 
ekonomiska uppgifter. Uppgifter om 
regional utveckling och befolkning.  

Förvaltningsområde, 
bokföringsenhet, kommun, 
samkommun, 
rapporteringsperiod, 
landskap, ekonomisk 
region  

Den offentliga förvaltningens 
rapporteringstjänst, 
webbplatsen 
granskaförvaltningen.fi 

Uppgifterna publiceras 
på webbplatsen 
granskaförvaltningen.fi
. Dessutom finns 
statens ekonomi- och 
personaluppgifter 
tillgängliga via ett 
öppet gränssnitt. 

Datalagret för 
Kunskapsspurtens 
analysplattform 

Uppgifter om planering och uppföljning 
av verksamheten vid statens ämbetsverk 
och inrättningar, ekonomi- och 
personalförvaltning, gemensam 
grundläggande informationsteknik, 
upphandlingshantering, lokalförvaltning, 
centraliserade utbildningstjänster, 
projekthantering och 
organisationsstruktur. Analyser av 
datalager som baserar sig på 
kundspecifika uppdrag 

Förvaltningsområde, 
bokföringsenhet, 
kundorganisation 

Kunskapsspurtens 
analysplattform  

Nej 
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3.3.3 Utveckling av statens arbetsliv 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Kaiku-projektregistret Namn, kontaktuppgifter, projekt och 
dess uppgifter 

Förvaltningsområde, 
ämbetsverk, inledningsår, 
avslutningsår 

Webbplatsen valtiolla.fi, 
filhanteringssystemet 

Uppgifterna om 
Kaiku-projekten 
publiceras på 
webbplatsen 
valtiolla.fi. 

Medlemmar i Kaiku-
nätverket och -
samarbetsgruppen 

Personens förnamn, efternamn och 
organisation. 

Förnamn, efternamn, 
organisation 

Webbplatsen statskontoret.fi Uppgifterna om 
medlemmarna i 
Kaiku-nätverket och 
-samarbetsgruppen 
publiceras på 
webbplatsen 
statskontoret.fi. 
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3.4 Statsunderstödstjänster 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  

till materialet 

Tillgång med hjälp 

av tekniskt 

gränssnitt (j/n) 

Plan för återhämtning och 
resiliens (RRP)  

Indikatorer för rapportering, namn 

(stödföremål), identifieringsuppgifter 

(stödmottagare), 

identifieringsuppgifter 

(uppdragstagare), 

identifieringsuppgifter 

(uppdragstagares underleverantörer), 

finansiella uppgifter, tillsynsuppgifter, 

betalningsuppgifter, 

verifieringsdokument 

Förvaltningsområde, 

rapporteringsperiod 

Den offentliga förvaltningens 
gemen-samma tjänst för 
hantering av projektportföljen 
(Myndigheten för 
digitalisering och 
befolkningsdata), RRP-
datasystemet, 
ärendehanteringssystemet  

 

Nej 
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3.5 Förvaltning och utveckling 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt gränssnitt 
(j/n) 

Handi-arkivet Beställningar som förts in i Handi-
systemet, från fall till fall budgetar 
och planer för betalningsposter i 
anslutning till upphandlingsavtal, 
fakturor som uppkommit utifrån 
anskaffningar (PDF), fakturor som 
uppkommit på kostnader utan 
vederlag (verksamhetsområdet 
Medborgartjänster). Uppgifter om 
fakturornas sakgransknings- och 
godkännandeomgång samt 
konteringsuppgifter. 
Försäljningsfakturor och 
faktureringsrapporter samt 
räntefakturor, räntefakturarapporter, 
kontoavskrivningar, 
referensbetalningar, manuella 
kvitteringar, kvitteringar av 
gottgörelser/debiteringar i anslutning 
till skötseln av 
försäljningsreskontran. 

För inköpsfakturor caseID, 
fakturanummer, 
leverantörsnummer, 
leverantörens namn samt 
för försäljningsfakturor 
fakturamottagare och 
förfallodag. 

Statens gemensamma 
beställnings- och 
fakturahanteringssystem 

Nej, men 
Statskontorets 
uppgifter om 
upphandlingar 
publiceras på 
webbplatsen 
granskaförvaltningen.fi 
och tutkihankintoja.fi 
(Granska 
upphandlingar) 

Bokföringsmaterial Bokföringens händelser (inkomster, 
utgifter, korrigeringsverifikat), 
uppgifter om bokföringen av 
anläggningstillgångar (investeringar 
som aktiveras i balansräkningen och 
bokförs som kommande års 
avskrivningar) 

Utgiftsslag, inkomstslag, år Statens ekonomi- och 
personalförvaltnings 
gemensamma 
systemlösning Kieku 

Nej, men uppgifter om 
inkomster och utgifter 
på kontogruppsnivå 
publiceras på 
webbplatsen 
granskaförvaltningen.fi. 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Projekthanterings-
anvisningar 

Ämbetsverkets interna anvisningar för 
ett lyckat genomförande av projekten 

Anvisningens namn Statskontorets intranät 
Mesta, filhanteringssystemet 

Nej 

Uppgifter om utställarna på 
Valtio Expo 

Utställarens namn, logotyp och 
presentation 

Utställarens namn Webbplatsen valtioexpo.fi Uppgifterna 
publiceras på 
webbplatsen 
valtioexpo.fi. 

Personer som anmält sig 
till Valtio Expo 

Namn, kontaktuppgifter, organisation Namn, organisation Webbplatsen valtioexpo.fi, 
anmälningssystemet för 
evenemang och tillställningar 

Nej 

Statskontorets 
personaldatalager 

Uppgifter om följande personer som 
behövs för att sköta 
arbetsgivaruppgifterna: 1. 
Statskontorets personal, 2. Personer 
som arbetar i Statskontorets lokaler, 
3. Personer som deltagit i 
rekryteringar. Lagret innehåller också 
uppgifter om rese- och 
kostnadsersättningar till 
ämbetsverkets personal. 

Namn, personbeteckning Statens ekonomi- och 
personalförvaltnings 
gemensamma systemlösning 
Kieku, datasystemet för rese- 
och kostnadshantering, 
Ärendehanteringssystemet, 

Nej 

Statskontorets 
utvecklingsportfölj 

Beskrivnings- och budgetuppgifter för 
projekt, uppgifter om ansvariga 
personer, projektens 
framstegsrapporter 

Tidsperiod, 
ansvarspersonens namn, 
Statskontorets 
organisationsenhet 
(verksamhetsområde) 

Den offentliga förvaltningens 
gemensamma tjänst för 
hantering av projektportföljen 
(Myndigheten för 
digitalisering och 
befolkningsdata) 

Nej 
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Datalager Datamaterial per grupp Exempel på 
sökkriterier 

Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt 
gränssnitt (j/n) 

Personer som anmält sig till 
Statskontorets evenemang 

Namn, kontaktuppgifter, organisation Namn, organisation Anmälningssystemet för 
evenemang och tillställningar 

Nej 

Datalagret för Statskontorets 
konkurrensutsättningar 

Anbudsbegäran, anbud, material i 
anslutning till upphandlingsbeslutet, 
upphandlingsbeslut, 
upphandlingskontrakt. 

Diarienummer, 
upphandlingsärendets 
namn 

Konkurrensutsättningssystemet, 
filhanteringssystemet, 
ärendehanteringssystemet 

Nej 

Användaruppföljning av 
webbplatserna: 
statskontoret.fi, valtioexpo.fi, 
granskaförvaltningen.fi, 
tietokiri.fi, valtiolla.fi, 
statsskuld.fi 

Användarens IP-adress utan 
specificerande uppgifter (= 
anonymiserad IP). Användaren kan 
välja inställningen ”Do not track” i sin 
webbläsare och då registrerar Google 
Analytics inte ens ovannämnda 
information. I besökarstatistiken 
baserad på IP-adressen lagras 
information om vad besökaren gör på 
sidan. Det är fråga om t.ex. hur man 
navigerar på sidan, länkar man har 
klickat på, hur länge man var på 
sidan, varifrån man kom till sidan och 
vart man navigerar vidare. 

Rapporteringsperiod, 
webbplats som ska 
rapporteras 

Google Analytics -tjänsten, 
webbplatserna statskontoret.fi, 
valtioexpo.fi, 
granskaförvaltningen.fi, 
tietokiri.fi, valtiolla.fi, 
statsskuld.fi 

Nej 
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3.6 Informationsförvaltning 

Datalager Datamaterial per grupp Exempel på sökkriterier Datasystem kopplade  
till materialet 

Tillgång med hjälp 
av tekniskt gränssnitt 
(j/n) 

Arkitekturbeskrivningar Beskrivningar av Statskontorets 
tjänster, verksamhetsprocesser, 
datalager samt informations- och 
systemarkitektur 

Statskontorets 
organisationsenhet 
(verksamhetsområde), 
datasystemets namn 

QPR Arkitekturbanken Nej, men registrerade 
användare kan se 
beskrivningar som 
publicerats i 
Arkitekturbanken via 
webbplatsen 
www.arkkitehtuuripankki.fi. 

Förteckningen över 
datasystem 

Uppgifter om datasystem som 
används/har använts av 
Statskontoret 

Livscykelstatus, IT-
systemansvarig, metod för 
upphandling 

Uppgiftshanteringsprogrammet Nej 

Tjänster, applikationer 
och verktyg som 
Statskontoret använder 

Kontorsprogram och elektroniska 
tjänster 

Applikationens eller 
tjänstens namn 

Uppgiftshanteringsprogrammet Nej 

Statskontorets 
databasförteckning 

Uppgifter om databaser som 
används av Statskontoret 

Databasens namn, 
datasystem som det är 
kopplat till 

Uppgiftshanteringsprogrammet Nej 

 

http://www.arkkitehtuuripankki.fi/
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