
Dataresurser och ärenderegister som förvaltas av koncernförvaltningen 

Syftet med registren är att registrera handlingar, föra befolkningsuppgifter, sköta ekonomi- 
och personalförvaltning samt organisera informationshanteringen. 

Öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt 
Informationsmaterialet är inte öppet tillgängligt via ett tekniskt gränssnitt.  

Ärendehanteringsregister (täcker alla branscher) 

Syfte: uppföljning av behandling av ärenden, beslutsregister (föredragningslistor, protokoll 
och tjänsteinnehavarbeslut). 

Datamaterial 

1. Ärendehantering (diarium) Lista över inkomna ärenden. 
2. Förvaltningsorganens föredragningslistor och protokoll samt protokollsutdrag.  
3. Tjänsteinnehavarbeslut. 

Informationssystem 

Kuntatoimisto-ärendehanteringssystem 

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut är också tillgängliga på 
kommunens webbplats.  

Länk till föredragningslistor och protokoll 
http://lapinjarvi.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm 

Länk till tjänsteinnehavarbeslut 
https://www.lapinjarvi.fi/sv/besok-oss-och-paverka/tjanstemannabeslut/ 

Personalregister 
Rekrytering och ärendebehandling under tjänsteförhållande. 
 

Datamaterial 

1. Personuppgifter 
2. Information relaterade till anställnings-/tjänsteförhållandet 
3. Arbetshistoria 
4. Information om anställning/ersättning 
5. Skiftplanering 
 

Informationssystem 

1. Populus-personalförvaltningssystem fr.o.m. 1.6.2019. 
2. Pegasos-personalförvaltningssystem t.o.m. 31.5.2019. 
3. Populus-reseräkningar 
4. Kuntarekry-rekryteringssystem 
5. Myjopi-förvaltningssystem av arbetsbeskrivningar och utvärderingar  



4. Kuntarekry-rekryteringssystem 
5. Titania-skiftsplanering 
 
Sökfaktorer för att hämta dokument 
Personens namn och personbeteckning kan användas som sökfaktorer vid 
informationsförfrågningar. 

Förtroendemannaregister 

Ärendebehandling under förtroendeuppdrag.  

Datamaterial 

1. Personuppgifter 
2. Uppgifter som berör förtroendeuppdrag 
3. Bindningar 
4. Uppgifter som berör utbetalning av arvoden 

Informationssystem 

1. Populus-personalförvaltningssystem fr.o.m. 1.6.2019. 
2. Pegasos-personalförvaltningssystem t.o.m. 31.5.2019. 
3. Bindningsregister 
 
Sökfaktorer för att hämta dokument 

Till exempel kan en persons namn och personbeteckning användas som sökfaktorer i 
informationsförfrågningar. 

 

Informationslager för ekonomisk förvaltning 

Ekonomi- och löneräkningstjänster i Lappträsk kommun produceras av Sarastia Oy.  

Datamaterial 

1. Inköpsfakturor 
2. Försäljningsfakturor 
3. Lönebetalningar 
4. Ekonomiplanering 

Informationssystem 

1. Rondo, behandling och arkivering av inköpsfakturor 
2. Rondo R8 -fakturering, behandling av försäljningsfakturor 
3. Analyste Banking, betalningsmaterialet skickas till bankerna och kontoutdrag och 
referensbetalningar upphämtas  
4. Raindance, ekonomiförvaltningssystem. Bokföring, förvaltning av egendom 
5. Raindance RD Budjetointi, ekonomiplanering 
6. Raindance Tane ja UDP-rapportering, ekonomirapportering 
7. CGI:s Fakturahotell, genom vilken e-fakturor och utskrivningsbara fakturor överförs 
8. Kuntaperintä OnLine 



Sökfaktorer med vilka handlingar kan sökas 
I informationsbegärandena kan som sökfaktorer användas exempelvis 
personens/företagets namn, fakturanummer, verifikat, uppgifter om bokningen 
(kostnadsplats, bokföringskonto), summa, datum 

Informationsförvaltningens informationslager 

Syftet är att planera, styra och övervaka informationshanteringen samt att hantera den 
elektroniska kontaktinformationen och åtkomsträttigheterna för personal och 
kommuninvånare (KuntaNet) samt att underhålla loggfiler för befintliga system i 
kommunen.  

Datamaterial 

1. Personalens person- och kontaktuppgifter 
2. Kommuninvånarnas person- och kontaktuppgifter 
3. Elevernas person- och kontaktuppgifter 
4. Logguppgifter för system som används av kommunen 
 

Informationssystem 

1. Microsoft O365 e-post och kalendersystem 
2. Active Directory, användarnamn för Windows-nätverket 
3. KuntaNet-befolkningsregister 
4. WordPress Internet-publikationssystem 

Sökfaktorer som kan användas för att söka dokument  
I informationsbegärandena kan som sökfaktorer användas exempelvis personens namn, 
personbeteckning, systemets namn. 


