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Beskrivning av handlingars offentlighet i VAHVA-
systemet 

VAHVA är statsrådets och ministeriernas gemensamma ärendehanteringssystem, som innehåller 
uppgifter om de ärenden som behandlas vid ministerierna. Systemet innehåller också handlingar 
som myndigheten tagit emot och upprättat inklusive metadata. 

I VAHVA ingår dessutom uppgifter om ärenden som hänför sig till statsförvaltningens EU-beredning 
och som används av ministerierna, de finska beskickningarna och Finlands ständiga representation 
inom EU. Uppgifterna används också av förvaltningsområdenas ämbetsverks som deltar i bered-
ningen av EU-ärenden, Ålands landskapsregering, riksdagen, Justitiekanslersämbetet, Finlands 
Bank, republikens presidents kansli och Statens revisionsverk. 

Utlämnande av uppgifter 

Beslut om utlämnande av uppgifter fattas av den myndighet som ansvarar för uppgifterna eller ären-
det. Begäran om handlingar och information enligt offentlighetslagen riktas till det berörda ministeri-
ets registratorskontor. Begäran som gäller statsrådets kansli ska riktas till statsrådets kansli. 

Ministeriernas kontaktinformation:  

https://valtioneuvosto.fi/sv/kontaktinformation/mininsterierna 

Uppgifterna i informationssystemet 

Uppgifterna i de handlingar som finns i systemet är indelade enligt följande: 

 00 Statsrådets verksamhet  

 01 Personalförvaltning  

 02 Ekonomiförvaltning  

 03 Ledning samt styrning av förvaltningsområdet  

 04 Tillsyn över och kontroll av verksamheten  

 05 Beredskap  

 06 Administration och gemensamma tjänster  

 07 Lagar och förordningar  

 08 EU-ärenden 

 09 Statsfinanserna  

 10 Utrikespolitik och internationella relationer  

 11 Rätt och demokrati  

 12 Inre säkerhet  

 13 Försvarspolitik  

 14 Utbildning, vetenskap och kultur  

 16 Arbete och näringar inkl. energi  

 17 Hälsa och välbefinnande  

 18 Miljön och samhällsstrukturen  

 97 Arkiv över regeringarna  

 98 Särskilda arkivbildare  

https://valtioneuvosto.fi/sv/kontaktinformation/mininsterierna
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De viktigaste söktermerna i informationssystemet 

De viktigaste söktermerna för ärenden i VAHVA är 

 Ärendets rubrik 

 Ärendets nummer 

 Datum då ärendet inletts/avslutats 

 Ansvarig organisation 

 Ansvarig person 

 Kontakt: den som inlett ärendet, deltagare 

 Uppgiftsklassens beteckning 

 Uppgifter om ett internationellt avtal 

 Uppgifter om EU-beredningen 

 Ärendetyp: ärende, EU-ärende, EU-domstolsärende 

De viktigaste söktermerna för handlingar i VAHVA är 

 Handlingens rubrik 

 Handlingens nummer 

 Datum för handlingen fr.o.m./t.o.m. 

 datum för mottagande 

 Ansvarig organisation 

 Ansvarig person 

 Kontakt: avsändare, mottagare, kopia 

 Typ av handling 

 avsändarens referens 

 Ärendets rubrik 

 Uppgiftsklassens beteckning 

 uppgiftsklassificering 

 Innehållssökning 

 Uppgifter om EU-beredningen 

Informationsmaterials tillgänglighet 

Uppgifterna i VAHVA är inte öppet tillgängliga via ett tekniskt gränssnitt. 

En del av uppgifterna i systemet är dock öppet tillgängliga via statsrådets projektportal och statsrå-
dets och ministeriernas webbplatser. 

Statsrådets projektportal: https://valtioneuvosto.fi/sv/projekt 

Ministeriernas webbplatser: https://valtioneuvosto.fi/sv/kontaktinformation/mininsterierna 

Material som hänför sig till EU-beredningen finns offentligt tillgängligt bland annat på följande webb-
platser:  

Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet: https://vnk.fi/sv/handlaggningen-av-eu-arenden 

Riksdagen och EU: https://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehta-
vat/euasiat/Sidor/EU-asiat_paasivu.aspx 

Europainformationen: http://europainformationen.fi 

De offentliga handlingar i systemet som upprättats i EU:s institutioner publiceras på webbplatserna 
för Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. Läs mer:  

Europeiska unionens officiella webbplats: https://europa.eu/european-union/index_sv 

Kommissionens webbplats:  https://ec.europa.eu/info/index_sv 

Rådets webbplats: https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/ 
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