PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att statsunderstödslagen och lagen om statskontoret ändras. Till
statsunderstödslagen
fogas
bestämmelser
beträffande
informationssystemet
för
statsunderstödsverksamheten (VA-informationssystemet). VA-informationssystemet innehåller ett
enhetligt elektroniskt ledningssystem för statsunderstöd avsett som tjänst för samtliga
statsunderstödsmyndigheter samt utvidgat till tjänster avsedda för olika intressentgrupper för publicering
av statsunderstödsansökningar och elektroniska tjänster samt publicering och användning av
statsunderstödsuppgifter.
I
de
nya
bestämmelserna
föreskrivs
också
närmare
om
statsunderstödsmyndighetens skyldigheter gällande informationsförvaltning och lagring av uppgifter om
statsunderstödsverksamheten, behandling av personuppgifter samt lagring och arkivering av uppgifter och
dokument som registreras i VA-informationssystemet.
Målsättningen är att främja god och öppen förvaltning samt tillgången till och användningen av information
som uppstår i statsunderstödsverksamheten, öppenhet och rättvisa i understödsbesluten, ändamålsenlig
fördelning av statsunderstöden samt att minska överlappande understöd. Det allmänna målet är vidare att
utöka effektiviteten och transparensen i statsunderstödsverksamheten, stärka den strategiska styrningen och
samhällspåverkan av verksamheten samt stöda förtydligandet av statsunderstödens ställning som verktyg
för den politiska styrningen.
Enligt propositionen ansvarar Statskontoret för förvaltningen och upprätthållandet av VAinformationssystemet samt uppgifter inom informationsförvaltningen i anknytning till detta. Statskontoret
ansvarar också för en kundorienterad, enhetlig digitaliserad verksamhetsmodell för serviceproduktionen i
statsunderstödsverksamheten. Bestämmelserna om Statskontorets nya lagstadgade uppgifter fogas till lagen
om statskontoret. Avsikten är att ministeriernas och de övriga statsunderstödsmyndigheternas nuvarande
befogenheter gällande innehållsmässig styrning av statsunderstöden inom sitt förvaltningsområde inte
ändras.
Lagen avses träda i kraft den 1 september 2021.

Lagförslag

1.
Lag om ändring av statsunderstödslagen
I enlighet med riksdagens beslut fogas till statsunderstödslagen (688/2001) ett nytt 6 a kap. som
följer:
6 a kap Informationssystemet för statsunderstödsverksamheten

32 a §
Informationssystemet för statsunderstödsverksamheten
Information i anknytning till statsunderstöd administreras i det elektroniska systemet för
statsunderstödsverksamheten (VA-informationssystemet). VA-informationssystemet innehåller:
1. publicering av statsunderstödsansökningar och elektroniska tjänster,
2. publicering och användning av statsunderstödsuppgifter samt
3. tjänster för behandling och förvaltning av statsunderstöd.
I VA-informationssystemet lagras sådana uppgifter om ansökan, beviljande, betalning, användning och
övervakning av statsunderstöd samt om återbetalning och återkrav av statsunderstöd som är nödvändiga för
skötsel av de uppgifter som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om datakvaliteten och lagringssättet
får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Statskontoret är den systemansvariga myndighet som avses i 5 § 2 mom. 4 punkten i lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Statskontoret ansvarar för
informationssystemets tekniska funktion samt det tekniska gränssnittet för lagring, behandling och
överlåtelse av information. Statskontoret ansvarar dessutom för informationssystemens användbarhet samt
för informationens integritet, oföränderlighet, skydd och förvaring.
Statsunderstödsmyndigheten får i stället för de i 1 mom. föreskrivna tjänsterna använda sitt eget system
för behandling och hantering av statsunderstöd, om myndigheten har förmåga att ansvara för de nedan i
detta kapitel angivna skyldigheterna för hantering av information samt förvaring och arkivering av
information.
32 b §
Skyldigheter gällande statsunderstödsmyndighetens informationsförvaltning
Varje statsunderstödsmyndighet är en sådan informationshanteringsenhet som avses i lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen.
En statsunderstödsmyndighet som inte har tagit i bruk de tjänster som helhet som avses i 32 a § 1 mom.
ska lagra uppgifterna om de statsunderstöd som statsunderstödsmyndigheten lediganslår att sökas och
beviljar i VA-informationssystemet
32 c §

Behandling av personuppgifter
I VA-informationssystemet är statsunderstödsmyndigheten tillsammans med Statskontoret en sådan
gemensamt personuppgiftsansvarig som avses 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).
Statsunderstödsmyndigheten ansvarar för uppgifterna som personuppgiftsansvarig med undantag för de
uppgifter som Statskontoret ansvarar för enligt 32 a § 3 mom. Statsunderstödsmyndigheten är dessutom
kontaktpunkt för den registrerade, de gemensamt personuppgiftsansvariga kan dock komma överens om att
Statskontoret i egenskap av personuppgiftsansvarig för statsunderstödsmyndighetens del ansvarar för
särskilt fastställda uppgifter.
I VA-informationssystemet får nödvändiga uppgifter lagras gällande tiden då sökande eller
understödsmottagaren är frånvarande på grund av sjukdom eller tillfällig vårdledighet om informationen
påverkar understödsbeloppet.
32 d §
Lagring och arkivering av information och dokument
Förvaringstiden för information och dokument som lagras i VA-informationssystemet är 10 år från
utbetalningen av det sista statsunderstödsbeloppet. Vid beviljande av sådant statsunderstöd som avses i
lagens 13 § 4 mom. eller av särskilda skäl också vid beviljande av övrigt statsunderstöd får
statsunderstödsmyndigheten fatta beslut om en längre förvaringstid för information och dokument. De
allmänna bestämmelserna om fastställande av behovet av förvaring av datamaterial finns i lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen.
Statskontoret ansvarar för att den information och de dokument som lagrats i VA-informationssystemet
kan arkiveras. Statskontoret får föreslå arkivering centraliserat för alla statsunderstödsmyndigheters
räkning.
Mottagaren av statsunderstödet är skyldig att uppdatera de i VA-informationssystemet lagrade
uppgifterna om sin ansvarsperson.
———
Denna lag träder i kraft den

20 .

Denna lag tillämpas på de i 32 b § 2 mom. avsedda statsunderstödsmyndigheternas verksamhet från och
med början av 2023.
Statsunderstödsmyndigheten kan vidta sådana åtgärder som ibruktagande av VA-informationssystemet
kräver redan före ikraftträdandet av lagen.
—————

2.
Lag
Lag om ändring av lagen om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom. 5 punkten och 2 c § 1 mom., sådana de lyder i lag
557/2020, och
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1081/2014, 180/2019, 1369/2019 och 557/2020, en ny
punkt 6 som följer:
2§
Om det inte föreskrivs annat om behörigheten någon annanstans, har Statskontoret till uppgift att
——————————————————————————————
5) producera analys- och rapporteringstjänster inom statsförvaltningen för statsrådet till stöd för
beredningen och beslutsfattandet,
6) vara ansvarig myndighet för den informationssystemstjänst för statsunderstödsverksamheten som
avses i 6 a kap. i statsunderstödslagen.
—————————————————————————————
2c§
Statskontoret har rätt att avgiftsfritt och oberoende av sekretessbestämmelserna av den myndighet som är
behörig enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få de uppgifter om
statsförvaltningens verksamhet och ekonomi som är nödvändiga för skötseln av uppdrag som avses i 2 § 1
mom. 5 och 6 punkten ur sådana register som förs av Servicecentret för statens ekonomi- och
personalförvaltning, Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata, affärsverket Senatfastigheter, Hansel Ab och Haus kehittämiskeskus Oy
(gemensamma serviceproducenter) och som innehåller uppgifter om planeringen och uppföljningen av
verksamheten,
ekonomioch
personalförvaltningen,
den
gemensamma
grundläggande
informationstekniken och hanteringen av upphandlingar samt om lokalhantering, centraliserade
utbildningstjänster, projekthantering och organisationsstruktur vid statens ämbetsverk och inrättningar.
Statskontoret, de gemensamma serviceproducenterna och den myndighet som lämnar ut uppgifterna ska i
samverkan bestämma vilka uppgifter som ska lämnas ut för analys- och rapporteringstjänster. Uppgifter
enligt 24 § 1 mom. 2, 5 och 7–11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får dock
inte lämnas ut.
———
Denna lag träder i kraft den

20 .
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