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Beskrivning av handlingars offentlighet 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett statligt ämbetsverk som lyder under undervisnings- och 
kulturministeriet och som förvaltar, upprätthåller, restaurerar och presenterar Sveaborg. 

Ämbetsverkets webbplats finns på adressen: https://www.slhk.fi/ 

Vad är en beskrivning av handlingars offentlighet? 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg upprätthåller en beskrivning av de informationslager och det 
ärenderegister som den förvaltar i enlighet med 28 § i lagen om informationshantering (906/2019). 
Beskrivningen görs för att handlingsoffentligheten ska kunna verkställas. Denna beskrivning kallas en 
beskrivning av handlingars offentlighet. 

En beskrivning av handlingars offentlighet är ett sätt att hjälpa medborgarna att rikta sin begäran om 
information. Enligt offentlighetslagen ska en begäran om information om innehållet i en 
myndighetshandling individualiseras så att myndigheten kan utreda vilken handling begäran avser (13 § i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)). Myndigheten är skyldig att bistå den 
som begär information med att individualisera handlingen. 

Med hjälp av beskrivningen av handlingen anges i vilka system myndigheten behandlar uppgifter när den 
producerar tjänster eller behandlar ärenden. Detta främjar öppenheten i förvaltningen. 

Anvisningar för begäran om information 

Det är inte möjligt att ta del av förvaltningsnämnden för Sveaborgs informationslager via ett elektroniskt 
gränssnitt. 

Begäran om information görs elektroniskt eller på papper: 

med e-post till adressen kirjaamo(at)suomenlinna.fi 

per brev till adressen Förvaltningsnämnden för Sveaborg, registratorskontoret, Sveaborg C40, 00190 
Helsingfors 
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De begärda uppgifterna lämnas efter förvaltningsnämndens prövning antingen i elektronisk form eller i 
pappersform eller så kan man bekanta sig med handlingarna på plats. 

 

Tidsgränser för behandling av begäran om information 

Information om en offentlig handling ska lämnas så snart som möjligt, senast två veckor efter det att 
begäran om information har mottagits. Om behandlingen och avgörandet av ett ärende kräver särskilda 
åtgärder eller en arbetsmängd som är större än normalt, ges uppgifter ur en offentlig handling eller 
avgörs ärendet senast inom en månad från det att begäran om uppgifter gjordes. Även behandlingstiden 
för utlämnande av sekretessbelagda handlingar är högst en månad. 

Om handlingars offentlighet 

Huvudprincipen är att myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs i lagen. 

Myndighetshandlingar blir offentliga bl.a. i följande fall (lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, 21.5.1999/621) 

• en anteckning i en officiell katalog, t.ex. en diarie eller en matrikel, så snart den har gjorts 
• när en begäran om anbud, beställning, utredning eller utlåtande, en framställning, ett förslag, ett initiativ 
eller  
en ansökan med bilagor har undertecknats 
• när det gäller forskning eller statistik som är färdig för sitt ändamål 
• när ett protokoll har undertecknats, om det inte har utarbetats för beredning av ett ärende eller för 
myndighetens interna arbete 

En handling som har tillställts en myndighet blir offentlig när myndigheten har fått den, om inte något 
annat föreskrivs om handlingens offentlighet eller sekretess. 

Halvfärdiga handlingar som är under beredning och förvaltningsnämndens interna förslag, utlåtanden, 
promemorior och andra utredningar är handlingar som kan lämnas ut endast enligt ämbetsverkets 
prövning. 

Största delen av förvaltningsnämndens sekretessbelagda handlingar är sekretessbelagda med stöd av 
offentlighetslagen eller EU:s dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen. 



Förvaltningsnämnden för Sveaborg 
Förvaltningstjänster 

 

 Beskrivning av handlingars 
offentlighet 
1.1.2021 
 
 

3 (8) 

 
 

 
 

Information om förvaltningsnämndens verksamhet på webben 

• Dataskyddsprinciperna och dataskyddsbeskrivningarna för förvaltningsnämnden för Sveaborg 
publiceras på webbplatsen https://www.slhk.fi/virasto/suomenlinnan-hoitokunnan-tietosuojaperiaatteet/  
• Styrelsens sammansättning och protokoll på webbplatsen  
https://www.slhk.fi/virasto/johtokunta/ 
• Upphandlingsärenden på webbplatsen 
https://www.slhk.fi/virasto/asiakirjat/ 

• Världsarvsobjektet Sveaborg på Unescos webbplats (på engelska) 
https://whc.unesco.org/en/list/583/ 
• Lediga arbetsplatser på webbplatsen 
https://www.slhk.fi/virasto/avoimet-tyopaikat/ 
• De tjänster som tillhandahålls av förvaltningsnämnden för Sveaborg på webbplatsen suomi.fi 
https://www.suomi.fi/organisaatio/suomenlinnan-hoitokunta/1ba7abd5-cfec-493f-9065-c5e064a54221 

Ärendehanteringsregister som förvaltningsnämnden 
för Sveaborg för 

Ärendehanteringsregistret 

Syfte: uppföljning av behandlingen av ärenden, beslutsregister (föredragningslistor, protokoll och beslut), 
dokumentregister, avtalsförvaltning och informationstjänst. 

Ansvarig myndighet: Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

Informationsmaterialet har klassificerats i uppgiftskategorier enligt kommunernas uppgiftsklassificering. 

Ärendehanteringsregistret omfattar: 
• Diarie, dvs. förteckning över anhängiggjorda ärenden, skeden i behandlingen av ärendena 
• Inkomna och upprättade/skannade handlingar och andra handlingar som hänför sig till ärenden som ska 
behandlas, t.ex. promemorior 

o Föredragningslistor och protokoll 
o Beslut 
o Begäran om utlåtande och utlåtanden 
o Hyreskontrakt för områden och affärslokaler samt samarbets- och upphandlingsavtal 

https://www.slhk.fi/virasto/suomenlinnan-hoitokunnan-tietosuojaperiaatteet/
https://www.slhk.fi/virasto/johtokunta/
https://www.slhk.fi/virasto/asiakirjat/
https://whc.unesco.org/en/list/583/
https://www.slhk.fi/virasto/avoimet-tyopaikat/
https://www.suomi.fi/organisaatio/suomenlinnan-hoitokunta/1ba7abd5-cfec-493f-9065-c5e064a54221
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Datasystem: Ärendehanteringssystemet Dynasty 6.3 SQL 

Sökfaktorer med hjälp av vilka handlingar kan sökas: 

Vid begäran om information kan som sökfaktorer användas till exempel personens namn, diarienummer, 
byggnadsbeteckning för Sveaborg, namnet på den som upprättat handlingen eller sökordet i anslutning 
till sakinnehållet. Styrelsens protokoll finns också tillgängliga på ämbetsverkets webbplats. 

Personregister 

Syfte: Behandling av personuppgifter under anställningsförhållandet 

Ansvariga myndigheter: 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, 
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori 

Informationsmaterial: 

• Uppgifter om arbetsavtals- och tjänsteförhållandet 
• Uppgifter om lönen 
• Uppföljning av arbetstiden 

Datasystem: 

• Kieku 
• Boost HRD 
• valtiolle.fi 
• Sivariweb 
• Megaflex 
• M2 

Sökfaktorer med hjälp av vilka handlingar kan sökas: 

Vid begäran om information kan som sökfaktorer användas till exempel personens namn, 
personbeteckning eller sökord som hänför sig till sakinnehållet eller till exempel tiden för 
anställningsförhållandet. 
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Förvaltningsnämnden för Sveaborgs 
informationslager 
Ansvariga myndigheter: 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, 
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori 

1. Restaureringens informationslager 

Syfte: restaurering, nybyggnad och dokumentation av projekt i byggnader och områden på Sveaborg 

System: 
• bildarkiv 
• projektbanker och teamarbetslokaler 
• Lupapiste.fi 

2. Underhållets informationslager 

Syfte: Underhåll av byggnader och områden på Sveaborg, felanmälningar, fastighetsinformation, 
säkerhetsteknik 

System: 
• Granlund Manager 

3. Informationslagret för presentation och utveckling av Sveaborg 

Syfte: Presentation och utveckling av världsarvsobjektet Sveaborg och extern kommunikation 

System: 
• WordPress  

4. Förvaltningens informationslager 

Syfte: Ledning av förvaltningsnämnden för Sveaborg, personaladministration, planering och uppföljning 
av ekonomin, informationshantering, säkerhet, informationstjänst och hantering av samlingar 

a. Ledningens informationslager 
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Syfte: Styrning av administrationen av förvaltningsnämnden för Sveaborg, beslut och protokoll, styrelsens 
verksamhet 

System: 
• Dynasty 6.3 SQL 

En begäran om information kan göras utifrån ett år, ett projekt eller ett beslut.  

Styrelsens protokoll och förvaltningsnämndens officiella handlingar publiceras på webbplatsen: 
https://www.slhk.fi/virasto/asiakirjat/ 

b. Personalförvaltningens informationslager 

Syfte: Behandling av ärenden under personalens anställningsförhållande 

System: 
• Kieku 
• Boost HRD 
• valtiolle.fi 
• Sivariweb 
• M2 

Sökfaktorer med hjälp av vilka handlingar kan sökas: 

Vid begäran om information kan som sökfaktorer användas till exempel personens namn, 
personbeteckning eller sökord som hänför sig till sakinnehållet eller till exempel tiden för 
anställningsförhållandet. 

c. Ekonomiförvaltningens informationslager 

Syfte: ekonomisk planering, upphandling och konkurrensutsättning, hantering av inköps- och 
försäljningsfakturor. 

Informationsmaterial 
• Inköpsfakturor 
• Försäljningsfakturor 
• Lönebetalning 
• Ekonomisk planering 

https://www.slhk.fi/virasto/asiakirjat/
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Datasystem 
• Dynasty 6.3 SQL 
• Handi 
• Kieku 
• M2 
• Opiferus 
• Hanki-tjänsten 

Vid begäran om information kan som sökfaktorer användas till exempel personens/företagets namn, 
fakturanummer, verifikatnummer, redovisningsuppgifter (kostnadsställe, bokföringskonto), summa och 
datum. 

Information om förvaltningsnämndens offentliga upphandlingar publiceras på webbplatsen: 
https://www.slhk.fi/virasto/suomenlinnan-hoitokunnan-hankinnat/ 

d. Informationslager för disponenttjänster 

Syfte: Uthyrning av bostäder och lokaler, uthyrning av konferens- och festlokaler, förvaltning av nycklar, 
bostadssökning. 

System: 
• Visma L7 
• Bokningssystem för konferens- och festlokaler 

Begäran om information kan göras utifrån personens namn, adress och datum. 

e. Säkerhetens informationslager 

Syfte: Revision av besökarsäkerhet, boendesäkerhet, byggnadssäkerhet, arbetarskydd, 
kemikalieförteckning 

System och informationsmaterial: 
• Granlund Manager 
• ChemicalManager EcoOnline 

Begäran om information kan göras till exempel utifrån tidpunkt, adress och objekt. 

f. Informationsförvaltningens informationslager 

https://www.slhk.fi/virasto/suomenlinnan-hoitokunnan-hankinnat/
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System och informationsmaterial: 
• Utrustningsregister 

g. Samlingsförvaltningens informationslager 

Förvaltningsnämnden för Sveaborgs arkivmaterial sedan 1973 
• Bildarkiv (i pappersform, elektroniskt) 
• Teckningssamlingar 
• Arkivsamlingar 

o Sektionernas protokoll 
o Diarieböcker (ankommen och skickad post sedan 1973–) 
o Evenemang, projekt, publikationer 

Begäran om information kan göras till exempel på grundval av ön Sveaborg, byggnadens nummer, 
projektets namn, årtal, brevets avsändare eller mottagare. 
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