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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag 
om offentlighet i myndighetemas verksamhet samt till lagar som 
har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagstiftningen 
om offentlighet och sekretess i fråga om 
myndighetemas handlingar skall revideras i 
sin helhet. Lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet skall ersätta 1951 åfs 
lag om allmänna handlingars offentlighet. 

Propositionens syfte är att öka öppenheten 
i myndighetsverksamheten, stärka offentlig
hetsprincipen vid utförandet av offentliga 
uppgifter, förbättra individens möjligheter att 
fa uppgifter om ärenden som myndigheterna 
behandlar och därmed öka såväl de enskil
das som sammanslutningarnas möjligheter 
att delta i den offentliga diskussionen och 
påverka gemensamma ärenden. 

För att offentlighetsprincipen skall komma 
att tillämpas vid all utövning av offentlig 
makt föreslås att tillämpningsområdet för 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet skall bli mer omfattande än 
tillämpningsområdet för lagen om allmänna 
handlingars offentlighet. Lagen föreslås gälla 
alla dem som utför en offentlig uppgift obe
roende av om de är organiserade som myn
digheter eller inte. Enligt lagen påverkas 
handlingsoffentligheten inte av att myndig
heterna köper tjänster av den privata sek
torn. 

I förslaget åläggs myndigheterna att trygga 
en god informationshantering. När de plane
rar en förvaltnings- eller lagstiftningsreform 
eller en reform som syftar till att utveckla 
datasystemen, skall de utreda och beakta 
rätten att få uppgifter. Myndigheterna skall 
föra förteckningar över handlingar som är 
allmänt tillgängliga samt organisera och skö
ta sin dokument- och informationshantering 
samt datasystemen så att offentlighetsprin
cipen kan iakttas och kvaliteten på uppgif
terna tryggas. Samtidigt skall de se till att 
kundservicen fungerar. Lagen om offentlig-
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het i myndighetemas verksamhet skall ska
pa en grund för en utveckling av datasäker
heten i synnerhet inom statsförvaltningen. 

Myndigheterna skall vara skyldiga att 
främja rätten att få uppgifter genom att 
framställa material som beskriver beslutsfat
tandet och annan verksamhet samt främja ut
vecklingen på verksamhetsområdet. Myndig
heterna skall även informera om sin verk
samhet och se till att de viktigaste handling
ama som gäller deras verksamhet är lättill
gängliga. 

Revideringen syftar till tydligare och en
hetligare sekretessgrunder. Enligt regerings
formen kan sekretess föreskrivas endast i 
lag. Nya sekretessgrunder införs bl.a. för att 
skydda vittnen och möjliggöra olika säker
hetsarrangemang samt för att trygga finans
politikens betingelser och marknadens funk
tion. Bestämmelser om de vanligaste sekre
tessgrunderna intas i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet, och de skall 
enligt huvudregeln tillämpas oberoende av 
hos vilken myndighet en viss handling finns. 
Detta gör det möjligt att upphäva de be
stämmelser om sekretess och tystnadsplikt 
som för närvarande ingår i över 120 olika 
lagar och förordningar. 

Offentligheten i ärenden som ännu be
handlas ökar, eftersom myndighetemas pröv
ningsrätt när de beslutar om en handling 
skall utlämnas föreslås bli begränsad. Myn
digheterna skall tillhandahålla handlingar 
som gäller aktuella planer och lagstiftnings
projekt av allmän betydelse. 

I propositionen ingar även förslag till änd
ring av 77 lagar. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
ungefär ett halvt år efter att de har antagits 
och blivit stadfästa. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Information är något mycket centralt såväl 
för det samhälleliga beslutsfattandet som för 
växelverkan mellan individer och samfund. 
Rättigheterna med anknytning till informa
tion - tillgänglighet, användning och tillför
litlighet - påverkar för sin del grunderna för 
maktutövningen och övervakningen av den. 

Var och en har rätt att fritt bilda sig åsik
ter, uttrycka sina åsikter om gemensamma 
angelägenheter och l'åverka dessa angelä
genheter - detta är nagot av det allra vikti
gaste i ett demokratiskt samhälle och dess
utom en i grundlagen inskriven grundläg
gande fri- och rättighet. Rättigheten kan till
godoses endast om de enskilda och deras 
representantsamfund på ett trovärdigt sätt 
kan ta del av verksamheten inom organ som 
utövar offentlig makt och få information 
både om samhällsförhållandena och om den 
verkan det allmännas åtgärder har på sam
hällsförhållandena. 

I de nordiska länderna har man ansett att 
demokratisk förvaltning förutsätter att alla, 
oberoende av ställning, kan ta del av myn
digheternas verksamhet och övervaka den 
offentliga maktutövningen. De viktigaste 
besluten bör grunda sig på en offentlig och 
för alla öppen debatt som förts på basis av 
tillförlitliga uppgifter. Att förvaltningen är 
offentlig betraktas som en förutsättning för 
demokrati och jämlikhet, pålitlig förvaltning 
och allmänt godtagbara beslut. 

I Finland styrs rätten att ta del av myndig
heternas verksamhet av offentlighetsprinci
pen. Den innebär att var och en har rätt att 
få upp$ifter om myndigheternas verksamhet 
- ocksa i sådana ärenden som inte direkt gäl
ler en själv. Inom förvaltningen realiseras 
offentligheten huvudsakligen genom hand
lingsoffentligheten. V ar och en har enligt lag 
rätt att ta del av en myndighetshandling som 
är offentlig. Rätten att med stöd av offent
lighetsprincipen ta del av en handling är nu
mera en grundläggande fri- och rättighet, 
som kan begränsas endast av oundgängliga 
orsaker och endast genom lag. Offentlighets
principen kommer till synes också i rätten 
att följa med behandlingen av ärenden vid 
riksdagens, kommunfullmäktiges och doms
tolarnas sammanträden. 

Individens rätt till privatliv, till skydd för 
privatlivet och till självbestämmande är 

380085S 

grundläggande fri- och rättigheter i en de
mokratisk stat. De förutsätter att det allmän
na inte bara självt avhåller sig från att krän
ka individens fri- och rättigheter utan att det 
dessutom förhindrar kränkningar från andra 
håll. 

De gällande bestämmelserna om allmänna 
handlingars offentlighet bereddes huvudsak
ligen redan på 1930-talet, och de utfärdades 
i början av 1950-talet. Sedan dess har för
valtningen - liksom även synen på medbor
garnas förhållande till det allmänna - för
ändrats kraftigt. Socialskyddet och välfärds
tjänsterna samt omsorgen om företagens 
verksamhetsmöjligheter och om den teknolo
giska utvecklingen samt utnyttjandet av da
tateknik inom förvaltningen är exempel på 
omställningar som påverkat förvaltningen. 
Avregleringen av finansmarknaden, den 
skärpta konkurrensen, privatiseringen av of
fentliga uppgifter och användningen av 
köptjänster producerade av den privata sek
torn - allt detta som har inträffat under det 
senaste årtiondet påverkar även möjligheter
na att få upplysningar om verksamheten in
om den offentliga förvaltningen. 

Till följd av omställningarna får myndig
heterna bland annat alltmer detaljerade Jlpp
gifter om såväl individer som företag. A ven 
beslutsprocedurerna har blivit mera kompli
cerade. Eftersom antalet myndighetsärenden 
har ökat, ärendenas beskaffenhet har förän
drats och beslutsprocesserna har blivit mera 
invecklade, kan det ibland vara svårt att bil
da sig en uppfattning om myndighetsverk
samheten och utvärdera verksamheten på 
basis av tillräcklig och relevant information. 

Elektroniska system för behandling av 
ärenden och elektronisk dataöverföring an
vänds i stor utsträckning i myndigheternas 
verksamhet. Myndigheternas beslutsfattande 
och planering har blivit allt mera beroende 
av tillgången till information och dess till
förlitlighet. Nämnda orsaker har accentuerat 
behovet av att skydda handlingarna och se 
till att de är av sådan kvalitet att de inte kan 
ändras i misstag eller användas orättmätigt. 
Information samt datasäkerhet och annan in
formationshantering har således blivit av allt 
större betydelse även i myndigheternas verk
samhet. 

Trots att de centrala principerna i den gäl
lande lagstiftningen fortfarande kunde utgöra 
ett användbart underlag för en revision av 
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lagstiftningen om myndighetshandlingars 
offentlighet, har de offentliga uppgifterna 
och skötseln av de offentliga uppgifterna 
genomgått så pass drastiska förändringar att 
det inte går att i offentlighets- och sekretess
lagstiftningen beakta utvecklingen på något 
annat sätt än genom att totalrevidera lagstift
ningen. A ven rätten att delta och de övriga 
grundläggande fri- och rättigheterna spelar 
en mera framträdande roll än tidigare. I pro
positionen föreslås därför att en helt ny lag 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het skall stiftas. 

Målet för totalrevideringen är att klart av
gränsa offentlighetsprincipens tillämpnings
område, förenhetliga sekretessgrunderna och 
fastställa myndigheternas skyldigheter att 
främja rätten att ta del av en handling. Revi
sionen skapar även en grund för reglering av 
informationsutbytet mellan myndigheterna. 
Propositionen kan därmed anses vara syn
nerligen central för fastställaodet av rätten 
till information inom den offentliga förvalt
ningen. 

Propositionen syftar till att främja rätten 
att med stöd av offentlighetsprincipen få 
uppgifter samt god informationshantering. 
Revideringen innebär nämligen att myndig
heterna skall beakta offentlighetsprincipen i 
sin verksamhet och dessutom sammanställa 
och dela ut information åt allmänheten. Des
sa bestämmelser, som avspeglar ett helt nytt 
tänkesätt i offentlighetslagstiftningen, skall 
fördjupa och utvidga offentlighetsprincipens 
- den centrala principen för rätten att ta del 
av en myndighetshandling - innehåll och 
tillämpningsområde. God informationshante
ring förutsätter att myndigheterna utreder 
vilka intressen som ansluter sig till deras 
datamaterial och ser till att uppgifterna i 
dem är tillgängliga, användbara, av hög kva
litet och skyddade samt vidtar övriga data
säkerhetsåtgärder. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Offentlighets- och sekretesslagstiftningens 
utveckling 

Sverige-Finlands tryckfrihetsförordning av 
år 1766 var den första lag som reglerade 
myndighetshandlingarnas offentlighet. Trots 
att offentlighetsprincipen kan anses ha blivit 
införd i Finland redan på 1700-talet, utfärda-

des allmänna bestämmelser om myndighets
handlingars offentlighet först år 1951 i lagen 
om allmänna handlingars offentlighet 
(83/1951). 

Lagen om allmänna handlingars offentlig
het har i stort bevarat sin ursprungliga form. 
Flera ändringar har dock gjorts. Den första 
betydande ändringen gjordes år 1982, då 
bestämmelser om en parts rätt till en hand
ling fogades till lagen i samband med revi
deringen av förvaltningsförfarandet Huvud
regeln är att en part har rätt att få uppgift ur 
en handling som uppsatts i ett ärende som 
gäller honom själv, oberoende av om hand
lingen är sekretessbelagd eller offentlig. Re
formen främjade sålunda särskilt de enskil
das möjligheter att bevaka sina intressen och 
rättigheter i myndighetsbeslut som gäller 
dem. 

Genom den lag (472/1987) som gavs i 
samband med personregisterlagen 
(471/1987) år 1987 utsträcktes lagen om all
männa handlingars offentlighet till att gälla 
också tekniska upptagningar. Samtidigt be
gränsades massutlämnandet av personuppgif
ter ur personregister, vilka är att betrakta 
som tekniska upptagningar hos myndigheter
na. Offentligheten kopplades därmed fri från 
den teknik som använts för att upprätta och 
bevara en handling. Genom bestämmelserna 
om massutlämnande och känsliga stickprov 
begränsades möjligheterna att för bland an
nat kommersiella ändamål lämna ut uppgif
ter ur ett personregister som med hjälp av 
automatisk databehandling förs hos en myn
dighet. 

Utlänningar och juridiska personer fick rätt 
att ta del av offentliga handlingar genom en 
lag som gavs år 1988 (739/1988). Denna rätt 
tillkom tidigare endast finska medborgare. 
Reformen hörde samman med konventioner
na om mänskliga rättigheter. De anger näm
ligen att i fråga om allmänna rättigheter får 
ingen försättas i en olikartad ställning på 
grund av medborgarskap. 

I lagen om allmänna handlingars offent
lighet gjordes dessutom vissa smärre ändrin
gar i samband med att lagen om offentlighet 
vid rättegång stiftades år 1984 (945/1984) 
och i anslutning till revideringen av lagstift
ningen om tjänstebrott år 1989. 

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen 
är splittrad framför allt därför att det finns 
sekretessbestämmelser också i speciallag
stiftningen. I synnerhet under det senaste 
decenniet har speciallagar om myndigheter-
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oas persondatasx,stem stiftats. 
I landskapet Aland regleras handlingsof

fentligheten i en landskapslag (Lag om 
allmänna handlingars offentlighet, 
19.7.197711972), som presenteras senare. 

Reformen av de grundläggande fri- och rät
tigheterna 

De grundläggande fri- och rättigheterna 
reviderades kraftigt genom den ändring av 
regeringsformen som trädde i kraft den l 
augusti 1995 (969/1995). Reformen syftade 
främst till att utvidga och stärka det grund
lagsenliga skyddet för individens fri- och 
rättigheter. De nya bestämmelserna skrevs i 
syfte att förbättra individens rättsskydd såväl 
i fråga om de traditionella fri- och rättighe
terna som i fråga om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter. Man avsåg även 
att ge individen bättre möjligheter att påver
ka frågor som gäller honom själv och hans 
egen livsmiljö. 

I l O § l mo m. regeringsformen intogs be
stämmelser om yttrandefriheten och i 2 
mom. bestämmelser om offentlighetsprinci
pens grundtanke, rätten att ta del av en han
dling som innehas av en myndighet. Enligt 
det sistnämnda momentet är handlingar och 
upptagningar som innehas av en myndighet 
offentliga, om deras offentlighet inte av nöd
vändiga orsaker har begränsats särskilt ge
nom lag. V ar och en har alltså rätt att ta del 
av offentliga handlingar och upptagningar. 

Av betydelse för myndighetsverksamhe
tens offentlighet är 8 § regeringsformen, i 
vilken delvis nya bestämmelser om skydd 
för den personliga integriteten intogs. Envars 
privatliv, heder och hemfrid är tryggade. 
Viktigt är också 11 § 3 mom. Enligt mo
mentet skall det allmänna främja den enskil
des möjligheter att ta del i samhällelig verk
samhet och att påverka beslut som gäller 
honom själv. Bestämmelsen anger dock inte 
hur det allmänna skall gå tillväga för att 
uppfylla förpliktelsen. En viktig förutsätt
ning för och ett medel att öka möjligheterna 
att delta är att man tryggar rätten att få upp
gifter. 

När bestämmelserna om grundläggande 
fri- och rättigheter omarbetades, utgick man 
från att det allmänna aktivt skall verka för 
att tillgodose de grundläggande fri och rät
tigheterna. Enligt 16 a § regeringsformen 
skall det allmänna se till att de grundläggan
de fri- och rättigheterna och de mänskliga 

rättigheterna respekteras. Till procedurskyd
det hör kravet på att en grundläggande fri
och rättighet kan begränsas endast genom en 
lag som stiftats av riksdagen. Kravet beror 
på de grundläggande fri- och rättigheternas 
natur. 

Offentlighetsbestämmelsernas tillämpnings
område 

Lagen om allmänna handlingars offentlig
het gäller - precis som namnet säger - all
männa handlingar. Enligt 2 § l mom. är 
allmänna handlingar av myndigheterna upp
rättade och utfärdade, ävensom till en myn
dighet insända eller ingivna handlingar, som 
innehas av myndigheten. Lagen tillämpas 
alltså inte på handlingar som innehas av en
skilda. Det finns emellertid specialbestäm
melser också om privata handlingars offent
lighet, till exempel i 3 kap. 12 § lagen om 
aktiebolag (734/1978). Enligt paragrafen har 
var och en rätt att få en kopia av aktiebo
ken. 

Lagen om allmänna handlingars offentlig
het gäller förutom traditionella pappershand
lingar även tekniska upptagningar. Enligt 2 
§ 2 mom. avses med teknisk upptagning en 
genom perforering eller magnetisering eller 
på något därmed jämförbart sätt framställd 
upptagning som är avsedd att läsas, avlyss
nas eller på annat sätt uppfattas med teknis
ka hjälpmedel. Upptagningar som åstadkom
mits med hjälp av automatisk databehand
ling samt bild- och ljudband är tekniska 
upptagningar. 

Med myndighet avses i lagen om allmänna 
handlingars offentlighet statliga, kommunala 
och kyrkliga samt andra självstyrelsesam
funds myndigheter, i dem inbegripna även 
offentligrättsliga sammanträden, represen
tantskap, utskott, nämnder, kommissioner 
och kommitteer jämte till dem hörande in
nehavare av tjänst och befattning. På riks
dagens handlingar tillämpas lagen enligt 28 
§ endast om den inte strider mot riksdags
ordningen. Med stöd av 9 § l mom. lagen 
om offentlighet vid rättegång fastställs rätte
gångshandlingarnas offentlighet i regel enligt 
lagen om allmänna handlingars offentlighet. 
Bland annat befolkningsregister, straffre
gistret, körkortsregistret och handlingar som 
gäller beskattningen är handlingar vilkas 
offentlighet jämte undantagen därifrån full
ständigt re_plerats genom någon annan lag
stiftning pa det sätt som avses i 14 § lagen 
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om allmänna handlingars offentlighet. 

Hur offentligheten fastställs 

Allmänna handlingar är offentliga enligt 
huvudregeln i lagen om allmänna handlin
gars offentlighet, vilket innebär att var och 
en har rätt att ta del av dem. Lagen baserar 
sig alltså på offentlighetsprincipen. Handlin
garna delas enli~t offentlighetsgrad in i tre 
grupper: offentliga handlingar, handlingar 
som skall hemlighållas och handlingar som 
är offentliga enligt prövning (enligt till
stånd). 

Enligt 5 § kan handlingar som är offent
liga enligt prövning indelas i två grupper. 
Den ena gruppen består av handlingar som 
är under utarbetande hos en myndighet. Den 
andra gruppen består av så kallade interna 
myndighetsutredningar, det vill säga förslag, 
utkast, betänkanden, utlåtanden, promemo
rior eller andra utredningar som upprättats 
inom en myndighet. 

En handling blir i regel offentlig när den 
är färdig. Ett protokoll blir därmed offent
ligt, när det har justerats. På motsvarande 
sätt blir en expedition offentlig, när den har 
undertecknats (3 § l mom.). En intern myn
dighetsutredning bevarar sin karaktär av en 
icke-offentlig handling också efter det att det 
ärende som den hänför sig till har slutbehan
dlats. Tekniska upptagningar anses vara fär
diga tidigast när de med tekniska hjälpmedel 
är tillgängliga för myndigheten. I 4 § finns 
en specialbestämmelse om offentligheten i 
fråga om brottsundersökningsmateriaL Enligt 
paragrafen skall till en polismyndighet eller 
en allmän åklagare inkomna uppgifter om 
brott samt vid undersökning av ett sådant 
ärende upprättade protokoll inte anses of
fentliga, förrän saken förevarit vid domstol 
eller nedlagts. 

Offentlighetsprincipen som en allmän rätt 
att ta del av en handling 

Enligt 6 § l mom. lagen om allmänna 
handlingars offentlighet har var och en rätt 
att ta del av handling som är offentlig. Den
na rätt tillkommer oberoende av medborgar
skap alla fysiska och juridiska personer. 
Handlingar som är offentliga enligt prövning 
kan lämnas ut endast med myndighetens 
tillstånd. 

Envars rätt att ta del av en offentlig hand
ling, det vill säga den allmänna rätten att ta 

del av en handling, innebär att myndigheten 
enligt 7 § l mom. på begäran skall lämna ut 
en avskrift av eller ett utdrag ur en offentlig 
handling. Om det kan ske utan olägenhet för 
tjänsteverksamheten, skall handlingen läm
nas ut även för läsning och avskrivning hos 
myndigheten. Om endast en del av handling
en skall hållas hemlig, skall handlingen en
ligt 7 § 3 mom. vara tillgänglig hos myndig
heten, om det kan ske utan att den del som 
skall hållas hemlig samtidi~t yppas. Den del 
av handlingen som skall hallas hemlig skall 
avskiljas från avskriften. Till offentlighets
principen hör att myndigheten inte får kräva 
att den som begär en offentlig handling skall 
styrka sin identitet eller uppge för vilket än
damål han begär handlingen, om det inte är 
nödvändigt för att myndigheten skall kunna 
utöva sin prövningsrätt eller för att utreda 
om utlämnandet av uppgiften är lagenligt. 

En teknisk upptagning kan lämnas ut an
tingen så att myndigheten upplåter en sådan 
apparat som behövs för att läsa, avlyssna 
eller på annat sätt uppfatta upptagningen 
eller så att upptagningen lämnas ut skriftli
gen. Med tillstånd av myndigheten kan en 
upptagning lämnas ut även i form av en ko
pia eller genom en teknisk anslutning, såvi
da inte sekretessbestämmelserna talar för 
något annat. 

Partsoffentlighet 

Med partsoffentlighet avses en parts rätt 
att på begäran ta del av en handling som 
påverkar eller har påverkat behandlingen av 
hans eget ärende. Det spelar ingen roll i 
sammanhanget om dessa handlingar i övrigt 
är offentliga eller inte. Med part avses föru
tom parterna i tviste- eller brottmål, det vill 
säga käranden och svaranden samt åklaga
ren och den åtalade, även sökanden och 
ändringssökanden, det vill säga parterna i 
förvaltnin~s- och lagskipningsärenden, lik
som ocksa andra vilkas fördel, rättighet eller 
skyldighet ärendet gäller. Partens rätt till 
handlingar gäller i princip samtliga hand
lingar i ärendet. Det saknar betydelse om 
handlingarna är offentliga, offentliga enligt 
prövning eller sekretessbelagda. 

Partsoffentligheten har begränsats i 19 § 
2-6 mom. Myndigheten kan vägra lämna 
ut en handling, om det skulle strida mot ett 
synnerligen viktigt allmänt eller enskilt in
tresse. Handlingen skall dock lämnas ut, om 
den hör till processmaterialet i ett tviste-
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eller brottmål. Däremot kan begränsningen 
tillgripas i samband med förvaltningsförfa
rande och -lagskipning, även om det i prak
tiken är ytterst sällsynt. Myndigheten kan 
vägra lämna ut förundersökningsmaterial 
medan förundersökningen pågår, om det 
kunde medföra olägenhet för utredningen. 
Föredragningsmemorial och förslag till av
görande behöver inte lämnas ut åt parterna, 
förrän handläggningen av ärendet har avslu
tats. Myndigheten kan vägra lämna ut också 
domstolshandlingar, om de gäller ett rådslag 
som hållits i partemas och allmänhetens 
frånvaro. Sådana uppgifter kan lämnas ut 
endast med tillstånd av myndigheten. Lagen 
begränsar partemas rätt att ta del av hand
lingar också då rätten att söka ändring grun
dar sig på medlemskap i en kommun eller 
något annat samfund. Aven i speciallagstift
ningen, till exempel i 27 § lagen om fader
skap (700/1975), finns det bestämmelser om 
partsoffentlighet 

sekretess och tystnadsplikt 

sekretess i fråga om en handling innebär 
ett avsteg från offentlighetsprincipen. Enligt 
9 § l mom. lagen om allmänna handlingars 
offentlighet skall sådana ärenden eller hand
lingar hållas hemliga om vilka så föreskrivs 
i lag. I lagen om allmänna handlingars of
fentlighet finns endast ett fåtal sekretessbe
stämmelser. Enligt 9 § 2 mom. kan bestäm
melser om hemlighållande intas även i en 
förordning för att skydda de intressen som 
avses i momentet. Dessutom kan republikens 
president och statsrådet för att skydda de 
intressen som räknas upp i 2 mom. i enskil
da fall enligt 9 § 3 mom. förordna att ett 
ärende eller en handling som handläggs hos 
dem skall hemlighållas. 

De viktigaste sekretessgrunderna framgår 
av 9 § 2 mom. lagen om allmänna handling
ars offentlighet. Enligt momentet kan genom 
förordning föreskrivas om handlingssekretess 
för att skydda följande intressen: 

l) statens säkerhet eller förhållande till 
främmande makter, 

2) försvarets intresse, 
3) förebyggande eller beivrande av brott, 
4) naturskyddet 
5) säkerställande av statens eller ett själv

styrelsesamfunds eller en enskilds affärs
verksamhet eller rättegång eller av datasek
retess och 

6) ett viktigt personligt intresse för en en-

skild på själavårdens, hälso- och sjukvår
dens, vårdväsendets, fångvårdens, beskatt
ningens eller den offentliga kontrollverksam
hetens område. 

Med stöd av 9 § 2 mom. lagen om all
männa handlingars offentlighet har bland 
annat förordningen innefattande vissa undan
tag i fråga om allmänna handlingars offent
lighet (650/1951), nedan sekretessförord
ningen, utfärdats. I förordningen finns ett 
antal centrala sekretessbestämmelser. Dessu
tom finns det många sekretessbestämmelser i 
speciallagarna och -förordningarna. De base
rar sig i allmänhet J,?å ett viktigt allmänt 
eller enskilt intresse, sasom statens säkerhet, 
statens förhållande till utländska makter 
och internationella samfund, myndigheter
nas övervaknings- och tillsynsverksamhet, 
förebyggande av brott, offentligekonomiska 
intressen, skyddet för den personliga integri
teten, en enskilds ekonomiska situation eller 
erhållande av tillförlitliga statistiska uppgif
ter. De flesta av sekretessbestämmelserna 
skall skydda den personliga integriteten och 
uppgifter om en enskilds ekonomiska situa
tion. 

Handlingssekretess kan bero på att en 
tjänsteman har tystnadsplikt i ärendet. När 
ett ärende är sekretessbelagt, gäller sekretess 
enligt 16 § lagen om allmänna handlingars 
offentlighet också för de handlingar som hör 
till ärendet. Begreppen handlingssekretess 
och tystnadsplikt är inte helt synonyma - de 
har delvis egna utgångspunkter och syften. 
Handlingssekretess innebär ett förbud mot 
att förete en sekretessbelagd handling och 
mot att lämna ut en kopia av den. Tystnads
plikt innebär däremot ett förbud mot att yp
pa uppgifter, oberoende av form. 

De bestämmelser om tystnadsplikt som 
finns i lagar innebär alltid att sekretess skall 
iakttas också i fråga om handlingama i ären
det. Däremot har det ansetts oklart om de 
bestämmelser om tystnadsplikt som utfärdats 
genom förordnin~ kan medföra handlings
sekretess också da det gäller att skydda nå
got annat intresse än ett som nämns i 9 § 2 
mom. lagen om allmänna handlingars offent
lighet. Frågan har förlorat sin betydelse efter 
att reformen om de grundläggande fri- och 
rättigheterna trätt i kraft. 

Bestämmelser om tystnadsplikt för stats
tjänstemän finns i 17 § statstjänstemannala
gen (750/1994). Enligt paragrafen får en 
tjänsteman inte utnyttja och inte heller olov
ligen för någon annan röja en sådan omstän-
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dighet i tjänsten som kommit till hans kän
nedom och som enligt vad som särskilt fö
reskrivs eller bestäms skall hållas hemlig 
eller som gäller någon annans hälsotillstånd 
eller som på grund av sakens beskaffenhet 
annars uppenbarligen inte får röjas. I de 
kommunala tjänstestadgorna finns det i regel 
bestämmelser även om tystnadsplikt. I spe
ciallagarna och -förordningarna finns det 
dessutom ungefär 400 bestämmelser om 
tystnadsplikt. 

Bestämmelser om sekretesstid finns i 20 -
22 §. Handlingar som skall hållas hemliga 
blir, om inte annat föreskrivs eller bestäms, 
offentliga efter 25 år. Tiden räknas från han
dlingens datum eller, om handlingen saknar 
datum, från dess upprättande. En privat han
dling som har inkommit till en myndighet 
blir likväl offentlig efter nämnda tid räknat 
från den dag från vilken myndigheten har 
innehaft den. Anteckningar i förteckningar, 
register och motsvarande handlingar blir of
fentliga 25 år efter det att anteckningen 
gjorts. 

En i 17 § lagen om allmänna handlingars 
offentlighet avsedd handlin~ som gäller en 
enskild, till exempel en pa sjukhus gjord 
anteckning eller ett läkarintyg, blir offentlig 
20 år efter det att den som handlingen gäller 
avled. Om myndigheten inte känner till att 
han har avlidit och sökanden inte framlägger 
någon utredning om saken, blir handlingen 
offentlig 50 år efter den dag den daterats 
eller kommit till myndigheten. statsrådet 
kan, om det finns skäl för det, förlänga sek
retesstiden med 50 år. 

Bestämmelser om straff för brott mot sek
retess finns dels i lagen om allmänna hand
lingars offentlighet, dels i strafflagen 
(39/1889). I 40 kap. 5 § strafflagen föres
krivs om straff för en tjänsteman eller of
fentligt anställd arbetstagare, om han uppsåt
ligen eller genom vårdslöshet eller oförsik
tighet röjer en uppgift som enligt lagen om 
allmänna handlingars offentlighet skall hål
las hemlig eller någon annan omständighet 
som han i sitt anställningsförhållande fått 
kännedom om och som enligt en uttrycklig 
bestämmelse i lag eller förordning eller en 
föreskrift, som en myndighet med stöd av 
lagen särskilt har meddelat, inte får yppas, 
eller utnyttjar sådan kunskap till sin eller 
någon annans nytta. I 40 kap. 6 § strafflagen 
föreskrivs om straff för en tjänsteman eller 
offentligt anställd arbetstagare för olovligt 
röjande av uppgift i eller om en handling, 

om han uppsåtligen under den tid hans an
ställningsförhållande varar eller därefter 
olovligen röjer en uppgift i eller om en han
dling som enligt bestämmelserna om allmän
na handlingars offentlighet inte är offentlig, 
eller utnyttjar sådan kunskap till sin eller 
någon annans nytta. Dessa bestämmelser 
gäller enligt 2 kap. 12 § strafflagen även en 
förtroendevald, dock inte en riksdagsman i 
sitt riksdagsmannauppdrag. straffbestämmel
ser som gäller andra än tjänstemän och of
fentligt anställda arbetstagare finns i 27 § 
lagen om allmänna handlingars offentlighet. 

Undantag från skyldigheten att iaktta sekre
tess 

Ä ven om sekretess skall iakttas i fråga om 
en handling, kan handlingen lämnas ut åt 
utomstående. Enligt 20 § 2 mom. lagen om 
allmänna handlingars offentlighet kan upp
gift i eller om en handlin~ som skall hållas 
hemlig lämnas med tillstand av det minis
terium som den myndighet hos vilken hand
lingen förvaras är underordnad. Sådana intyg 
som gäller enskilda och anteckningar om 
enskilda som förts på sjukhus, i fängelser 
och vårdanstalter liksom också privata brev 
kan, sedan de överförts till arkivmyndighe
ten, lämnas ut åt forskare eller andra som 
behöver dem efter att dessa förbundit sig att 
inte missbruka handlingen i syfte att skada 
eller förringa den som handlingen gäller el
ler en nära anhörig. Dessutom har det an
setts att en handling som har sekretessbe
lagts för att skydda en affärs- eller yr
keshemlighet eller den personliga integrite
ten kan lämnas ut, om den som handlingen 
gäller har samtyckt. 

Det finns inga allmänna bestämmelser som 
skulle ange när en sekretessbelagd handling 
kan lämnas ut åt en annan myndighet. Enligt 
23 § l mom. lagen om allmänna handlingars 
offentlighet får ur,pgifter i eller om en hand
ling som skall hallas hemlig inte ges åt nå
gon annan än domstolen och andra myndig
heter, då dessa på tjänstens eller en offentlig 
sysslas vägnar har rätt att få del av dem. 
Bestämmelsen anger dock inte när de har 
rätt till det. 

Det har emellertid - trots avsaknaden av 
entydiga bestämmelser - ansetts klart att 
myndigheternas rättigheter är minst lika om
fattande som allmänhetens, fastän detta inte 
nämns i lagen. Myndigheterna har följaktli-
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gen, med de begränsningar i fråga om mass
utlämnande av personuppgifter som anges i 
18 a § lagen om allmänna handlingars of
fentlighet, alltid rätt att ta del av en annan 
myndighets offentliga handling. 

De representativa organens rätt att ta del 
av en handling har tryggats genom special
bestämmelser. Under utskottsbehandlingen 
får riksdagen de upplysningar den behöver 
för att behandla ett ärende, om de inte fram
går av en regeringsproposition, motion eller 
annat ärende. Bestämmelser om detta finns i 
53 §riksdagsordningen. Enligt 71 § 2 mom. 
regeringsformen har statsrevisorerna rätt att 
av myndigheterna få de upplysningar och 
utredningar de behöver. Bestämmelser om 
republikens presidents rätt att få upplysning
ar finns i 32 § regeringsformen samt om 
justitiekanslerns vid statsrådet och riksda
gens justitieombudsmans rätt att få upplys
ningar i 46 § 3 mom. regeringsformen och 
49 § 3 mom. regeringsformen. Det finns 
inga särskilda bestämmelser om en enskild 
riksdagsmans rätt att få uppgifter. Bestäm
melser om fullmäktigeledamöternas och de 
övriga förtroendevaldas rätt att ta del av en 
handling finns i 43 § kommunallagen 
(365/ 1995). 

Det finns ungefär hundra bestämmelser i 
lagar och förordningar om myndighetemas 
rätt att ta del av en handling. Vissa special
bestämmelser har formulerats som en skyl
dighet att lämna ut en handling. De ålägger 
med andra ord myndigheterna att lämna ut 
de handlingar som en annan myndighet be
gär. En sådan bestämmelse finns till exem
pel i 56 § l mom. socialvårdslagen 
(710/1982), enligt vilket en statlig och kom
munal myndighet samt något annat offent
ligrättsligt samfund, folkpensionsanstalten, 
pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelse 
och någon annan pensionsanstalt, försäkring
sanstalt samt samfund och institution som 
bedriver vårdverksamhet eller sjukvårdsverk
samhet är skyldiga att på begäran avgiftsfritt 
lämna socialvårdsmyndigheterna för utföran
det av deras uppgifter erforderliga upplys
ningar och utredningar. Vissa bestämmelser 
har formulerats som en rättighet att ta del av 
en handling. Myndigheten har med andra 
ord rätt att av en annan myndighet få de 
handlingar den begär. Så är fallet till exem
pel i 56 § 2 mom. socialvårdslagen, vilket 
uttryckligen anger att bamatillsyningsman
nens rätt till upplysningar omfattar annars 
sekretessbelagda medicinska undersökningar 

som är nödvändiga för faderskapsutredning
aL 

I vissa fall jämställs utlämnandet av en 
handling åt en annan myndighet med hand
räckning. Så är fallet till exempel i 46 § la
gen om arbetsdomstolen, (646/1974) enligt 
vilken statliga och kommunala samt övriga 
offentligrättsliga samfunds myndigheter är 
skyldiga att på begäran ge uppgifter och an
nan handräckning åt arbetsdomstolen. 

Behandlingsoffentlighet 

Riksdagens förhandlingar vid plenum är 
enligt 56 § riksdagsordningen offentliga, om 
inte riksdagen i något visst fall beslutar nå
got annat. Fullmäktiges sammanträden är 
enligt 57 § kommunallagen offentliga. Ock
så underrättemas sammanträden är enligt 
huvudregeln offentliga i enlighet med lagen 
om offentlighet vid rättegång. 

Enligt 23 § 2 mom. lagen om allmänna 
handlingars offentlighet får en handling of
fentliggöras i representantskap, om detta är 
nödvändigt för ärendets handläggning vid ett 
offentligt sammanträde. Bestämmelsen avser 
sekretessbelagda handlingar. Beslutsproces
sen i demokratiskt valda representativa or
gan grundar sig på offentlighet. Det har an
setts viktigt att även sekretessbelagda hand
lingar vid behov kan företes vid behandling
en. En offentlig behandling leder i allmänhet 
till att en handling blir offentlig på samma 
sätt som de övriga handlingar som företes 
vid behandlingen. Om behandlingen har 
skett inom stängda dörrar, förblir handlingen 
däremot i allmänhet sekretessbelagd. 

Om ärendets behandling vid domstolen är 
muntligt är domstolens beslut och det övriga 
rättegångsmaterialet primärt offentliga. Om 
den muntliga förhandlingen delvis eller helt 
har skett inom stängda dörrar eller om där 
företetts sekretessbelagda handlingar eller 
föremål eller yppats omständigheter om vil
ka tystnadsplikt har föreskrivits, kan dom
stolen dock med stöd av 9 § 2 mom. lagen 
om offentlighet vid rättegång besluta att rät
tegångsmaterialet med undantag av tillämpa
de lagrum och domslutet till behövliga delar 
skall hållas hemligt en viss tid, dock högst 
40 år från det utslaget gavs. En handling 
som företes vid en muntlig rättegångsförhan
dling blir sålunda offentlig, om inte domsto
len särskilt beslutar att sekretess skall iakt
tas. 
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Dokumenthantering, datasäkerhet samt an
nan informationshantering 

Målen för myndighetemas datasystem och 
andra handlingar samt uppgifterna i dem och 
behandlingen av dem framgår av l § förord
ningen om statsförvaltningens informations
förvaltning (155/1988), enligt vilken stats
förvaltningens databehandling och informa
tionsförvaltning skall utvecklas så, att data
systemen främjar uppnåendet av målen för 
statsförvaltningen och är ekonomiska, säkra 
och kompatibla samt fyller kraven på data
sekretess. 

Myndighetemas handlingar och behand
lingen av dem regleras för närvarande i för
sta hand med tanke på handlingarnas och 
uppgiftemas tillgänglighet samt arkiveringen 
av dem. Bestämmelser om handlingars till
gänglighet finns förutom i lagen om allmän
na handlingars offentlighet även i vissa spe
ciallagar, t.ex. befolkningsdatalagen 
(507/1993) och i andra lagar om officiella 
register samt i specialbestämmelserna om 
myndighetemas rätt att ta del av en hand
ling. Bestämmelser om arkiveringen av han
dlingar ingår i arkivlagen (83111994) och i 
förordningen om arkivverket (83211994). 

Bestämmelser som påverkar kvaliteten på 
uppgifterna i myndighetemas handlingar är 
personregisterlagens bestämmelser om att 
uppgifterna skall vara riktiga och ändamåls
bundna. Till de rättsobjekt som strafflagen 
skyddar hör dessutom uppgiftemas tillförlit
lighet. Som exempel kan nämnas 16 kap. 21 
§ strafflagen, där orsakande av ett i rättsligt 
avseende betydelsefullt fel i ett allmänt re
gister har kriminaliserats. Bestämmelser om 
skyldighet att skydda uppgifter mot oav
siktlig och orättmätig ändring och annan 
otillåten hantering ingår i 26 § personregis
terlagen. I övrigt regleras datasäkerheten en
dast med straffrättsliga medel. Bestämmelser 
om kränkning av kommunikationshemlighet, 
t.ex. om orättmätig informationssökning i en 
dataöverföring via telenätet, ingår i 38 kap. 
3 och 4 § strafflagen samt om dataintrång i 
8 § i nämnda kapitel. statsrådet har utfärdat 
ett principbeslut om utvecklande av datasä
kerheten inom statsförvaltningen (FM 
1173/93), och dessutom har finansministeriet 
gett rekommendationer i vissa enskilda fall. 

Myndighetemas informationsplikt 

För att offentlighet effektivt skall iakttas, 

bör myndigheterna också självmant informe
ra om sin verksamhet. För närvarande finns 
det dock inga allmänna bestämmelser om 
detta. I speciallagstiftningen finns enstaka 
bestämmelser som ålägger myndigheterna att 
aktivt informera. I praktiken mformerar dock 
myndigheterna numera om sin verksamhet i 
rätt stor utsträckning - utan några uttryckliga 
förpliktande bestämmelser. 

Informationsplikten betonas i 13 § lagen 
om förvaltningsförfarande (598/1982). I pa
ragrafen åläggs myndigheterna att offentli
gen tillkännage att ett ärende är anhängigt, 
om avgörandet av ärendet kan ha en bety
dande verkan inom ett vidsträckt område 
eller på ett stort antal personers förhållan
den. statsrådet fattade i mars 1994 ett prin
cipbeslut om principerna för statsförvaltning
ens externa information. Enligt beslutet är 
syftet med statsförvaltningens externa infor
mation att ge medborgarna den information 
de behöver om statsförvaltningen och däri
genom främja demokratin och förvaltningens 
funktionsduglighet. statsrådets kansli har i 
enlighet med beslutet utfärdat allmänna an
visningar för den externa informationen samt 
anvisningar om information i särskilda situa
tioner och undantagsförhållanden. 

Enligt 29 § kommunallagen, som gäller 
kommunens informationsverksamhet, skall 
kommunen informera invånarna om ärenden 
som är anhängiga i kommunen, planer som 
gäller sådana, behandlingen av dessa ären
den samt om hur de avgjorts och deras ef
fekter. Kommunen skall vid behov göra upp 
översikter över frågor som gäller kommu
nens service, ekonomi, miljövård och mark
användning. Invånarna skall också ges infor
mation om det sätt på vilket frågor och åsik
ter om ärendena kan framföras till beredarna 
och beslutsfattarna. Syftet med bestämmel
sen är att intressera kommunmedlemmarna 
för kommunens förvaltning och förbättra 
deras möjligheter att delta i behandlingen av 
ärenden som gäller dem. Målet för den kom
munala informationen är att stärka och ut
veckla den kommunala demokratin genom 
att ge invånarna möjligheter att delta i be
handlingen av kommunala ärenden samt att 
lära dem utnyttja sina rättigheter och upp
fylla sina förpliktelser. 

Bland de bestämmelser som gäller enbart 
en viss myndighet och som förpliktar till 
information på eget initiativ kan 28 § för
ordningen om högsta förvaltningsdomstolen 
(702/ 1977) nämnas. I paragrafen anges att 
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högsta förvaltningsdomstolen skall informera 
om avgöranden av allmän betydelse. 

Lagar och förordningar samt stats
rådsbeslut och vissa andra beslut, kungörel
ser och meddelanden publiceras i Finlands 
författningssamling enligt förordningen om 
Finlands författningssamling (696/1980). Om 
publicering av internationella överenskom
melser föreskrivs särskilt genom lagen om 
publicering av internationella över
enskommelser (360/1982). I lagen om myn
digheternas föreskrifter och anvisningar 
(57311989) finns bestämmelser om publice
ring av föreskrifter och anvisningar utfärda
de av förvaltningsmyndigheterna. I statsrå
dets beslut (786/1989), utfärdat med stöd av 
denna lag, finns bestämmelser om informa
tion om föreskrifter. I Officiella tidningen 
publiceras de meddelanden, kungörelser och 
andra handlingar om vilka så föreskrivs sär
skilt (lagen om den officiella tidningen, 
268/1931). I 64 §kommunallagen anges hur 
kommunala tillkännagivanden skall göras 
kända. 

Förvaltnings- och rättspraxis 

Offentlighetskommissionen, som avgav sitt 
betänkande år 1992, studerade förvaltnings
praxis och problemen i anslutning till praxis 
genom en förfrågan som riktades till myn
digheter, informatörer och medborgarorgani
sationer. Svaren visar att den gällande of
fentlighetslagstiftningen upplevs som oklar, 
splittrad och öppen för tolkningar. Det har 
visat sig vara svart för den enskilda myndi~
heten att fastställa lagens tillämpningsomra
de i förhållande till det egna verksamhets
området. Det har varit oklart om statens af
färsverk enligt definitionen i lagen om all
männa handlingars offentlighet är att betrak
ta som en myndighet och i vilken mån lagen 
kan tillämpas på den så kallade medelbara 
offentliga förvaltningen. 

De splittrade sekretessbestämmelserna 
medför problem i praktiken. Inom rättspraxis 
beror de flesta av klagomålen på ett beslut 
genom vilket en myndighet har avgjort om 
en handling är sekretessbelagd eller inte. Det 
myndigheten har prövat är då vanligen huru
vida handlingen kan anses gälla en enskilds 
affärsverksamhet eller ekonomiska ställning 
enligt l § l mom. 9 punkten i sekretessför
ordningen eller kommunal affärsverksamhet 
enligt l § l mom. 8 punkten. I vissa fall har 
man tvistat om myndigheten har rätt att ta 

380085S 

del av en sekretessbelagd handling eller inte. 
Också beredningshandlingars offentlighet, 

tidpunkten då de blir offentliga har medfört 
problem. Högsta förvaltningsdomstolen har 
behandlat flera mål som gällt tolkningen av 
5 § lagen om allmänna handlingars offent
lighet. Domstolen har då avgjort om en viss 
handling är en så kallad intern myndighets
utredning eller en icke-offentlig handling 
under utarbetande. Bland besluten kan näm
nas högsta förvaltningsdomstolens avgöran
den beträffande offentligheten i fråga om 
vissa handlingar som gäller beredningen av 
budgetpropositionen. Enligt vedertagen för
valtningspraxis vunnit hävd har man ansett 
att dessa handlingar inte är offentliga medan 
budgetberedningen pågår (HFD 1986 I 6). 
Vissa prejudikat gäller tidpunkten då en 
handling blir offentlig (3 §), vissa definitio
nen på allmän handling (2 §). Vissa avgör
anden gäller tillämpningen av 18 a §, som 
anger förutsättningarna för massutlämnande 
av personuppgifter samt för utlämnande av 
känsliga stickprov ur ett personregister i 
form av en teknisk upptagning. 

Flera partsoffentlighetsbeslut har gällt 
partsställning och rätt att ta del av en sekre
tessbelagd handling. I vissa klagomål har 
den centrala frågan varit om den begärda 
handlingen har påverkat eller har kunnat 
påverka behandlingen av ärendet. 

Justitiekanslern vid statsrådet har under det 
senaste decenniet behandlat bland annat frå
gor som gäller tidpunkten då sekretess i frå
ga om beskattningshandlingar upphör, pati
enternas rätt att ta del av sina sjukjournaler, 
behandlin~en av sekretessbelagda ärenden 
vid statsradets allmänna sammanträde och 
riksdagens utrikesutskotts rätt att ta del av 
sekretessbelagda handlingar. 

Riksdagens justitieombudsman har behand
lat frågor som gäller bland annat adressupp
gifternas offentlighet på polisinrättningens 
adressbyrå, offentligheten i fråga om en en
skild handling som tillställts kommunen, 
offentligheten i fråga om anteckningar som 
förts på sjukhus, en parts rätt att få en kopia 
av olycksfallsverkets handling som gäller 
honom själv, polisens sekretess- och tyst
nadsplikt, vallängdernas offentlighet, offent
ligheten i fråga om läroanstalternas inträdes
prov, tjänsteansökningars offentlighet, huru
vida avgöranden om handlingars offentlighet 
är brådskande, domstolsledamöters tystnads
plikt, förundersökningsmaterialets offentlig
het, socialmyndigheternas tystnadsplikt, part-
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offentligheten i utlänningsärenden och tyst
nadsplikten för medlemmarna i utrikesuts
kottet. Justitieombudsmannen har dessutom 
avgjort ett antal diarieoffentlighetsfall. Med 
anledning av av~örandena förelade justitie
ombudsmannen ar 1992 justilieministeriet ett 
förslag om att utveckla bestämmelserna och 
anvisningarna om domstolsdiariernas offent
lighet. 

Inom rättspraxis har det åtminstone en 
gång ansetts straffbart att inte läl}lna ut en 
myndighets allmänna handling. Ostra Fin
lands hovrätt dömde med stöd av 40 kap. 11 
§ strafflagen en myndighetsföreträdare till 
straff för brott mot tjänsteplikt av oaktsam
het, då han inte hade lämnat ut en all.män 
handling åt en som begärde att få den (Ostra 
Finlands HR 24.1.1995 nr 33). 

Bestämmelser som tillämpas på Åland 

I landskapet Åland tillämpas en land
skapslag om allmänna handlingars offentlig
het (Lag om allmänna handling;trs offentlig
het). Lagen gäller landskapet Aland och de 
kommunala myndigheterna samt övriga 
myndigheter när de behandlar ärenden som 
hör till landskapsstyrelsen eller den kommu
nala självstyrelsen. Lagen motsvarar i stort 
rikets lag om allmänna handlingars offentlig
het. Utgångspunkten är att var och en har 
rätt att få del av en allmän handling. Utläm
nande av ett betänkande, ett förslag och 
motsvarande handlingar kan enligt land
skapslagen förvägras endast av särskilda or
saker. Om utlämnande av en handling som 
är under beredning i landskapsstyrelsen före
skrivs särskilt. Enligt landskapslagen skall 
varje myndighet ge en tjänsteman i uppdrag 
att lämna ut allmänna handlingar. 

sekretessgrunderna i landskapslagen mot
svarar i sak sekretessbestämmelserna i rikets 
lagstiftning. De offentligrättsliga samfundens 
intressen skyddas enligt rikets lag. De sekre
tessgrunder som skyddar den personliga in
tegriteten nämns däremot i landskapslagen. 
Också handlingar som hör till rikets myndig
hetsförvaltning och som enligt rikets lag 
skall hållas hemliga är sekretessbelagda. 
Dessutom skall handlingar med anknytning 
till affärsverksamhet som bedrivs av land
skapet, kommunen eller ett offentligt sam
fund hållas hemliga, om de kunde gynna 
någon annan på det offentliga samfundets 
bekostnad. Landskapsstyrelsen kan i enskil
da fall förordna att ett ärende som den be-

handlar skall hållas hemligt en viss tid. 
Bestämmelserna i landskapslagen om sek

retesstider och ändringssökande motsvarar i 
huvudsak bestämmelserna i lagen om all
männa handlingars offentlighet. Däremot 
finns det i landskapslagen inga bestämmelser 
om en parts rätt till en handling. Enligt land
skapslagen kan för brott mot bestämmelser
na om offentliga handlingar dömas till böter, 
om gärningen inte skall dömas som ett tjäns
tebrott. Om förseelsen gäller ett ärende inom 
myndighetemas befogenhet, tillämpas vad 
som föreskrivs särskilt. 

2.2. Den internationella utvecklingen 

Allmänt 

Rätten att ta del av en myndighetshandling 
betraktas i flera länder som en grundläggan
de medborgarrättighet, och den är då fast
ställd i grundlagen. I Sverige skrevs offent
lighetsprincipen in i grundlagen redan år 
1766. Rätten att ta del av en handling är 
grundlagsenlig även i Belgien, Osterrike, 
Schweiz, Spanien, Portugal, Estland och Un
gern. Tyska förbundsrepublikens grundlag 
ger individen rätt att bestämma över uppgif
ter som gäller honom själv. 

Trots att rätten att ta del av en myndig
hetshandling erkänns som en del av demo
kratin, har endast ett fåtal länder en allmän 
lag om myndighetshandlingars offentlighet. 
Bland de ovannämnda länderna har Sverige, 
Belgien, Portugal och Ungern en allmän lag 
som realiserar offentlighetsprincipen. Så sent 
som in på 1970-talet var det egentligen en
dast de nordiska länderna som hade lagstift
ning om myndighetshandlingars offentlighet. 
För närvarande finns det allmän lagstiftning 
förutom i Finland och Sverige även i Dan
mark, Norge, Island, Nederländerna, Irland, 
Frankrike, Belgien, Portugal, Förenta Stater
na och dess delstater, Kanada och dess pro
vinser, Australien, Nya Zeeland och Japan. 

I ett internationellt perspektiv är det alltså 
vanligare att offentligheten i fråga om myn
dighetshandlingar avgörs i enlighet med sek
retessprincipen eller principen om offentlig
het enligt prövning. Det finns dock special
bestämmelser om offentlighet i ett flertal 
länder, särskilt i fråga om partens rätt att ta 
del av en handling. 
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De nordiska länderna 

I Sverige finns det bestämmelser om of
fentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsför
ordningen av år 1949, som är en grundlag 
(tryckfrihetsförordningen, 1949: 105). I sek
retesslagen ( 1980: l 00), som är en vanlig lag, 
finns bestämmelser om såväl tystnadsplikt 
som handlingssekretess. 

Regeringen och domstolama samt de stat
liga och kommunala förvaltningsmyndighe
terna är de myndigheter på vilkas handlingar 
tryckfrihetsförordningen tillämpas. Med 
myndigheter jämställs riksdagen, allmänna 
kyrkomötet och kommunfullmäktige. Som 
myndigheter betraktas också de offentlig
rättsliga juridiska personer som med stöd av 
en lag utför en offentlig uppgift (till exem
pel försäkringskassorna). Bland myndighe
terna återfinns även de med allmänna medel 
finansierade och med stöd av lagstiftning 
fungerande organ vilkas verksamhet kan be
traktas som statlig eller kommunal. Ett en
skilt bolag är en myndighet, om staten eller 
kommunen utövar bestämmanderätt i det. 
Privaträttsliga juridiska personer som utför 
förvaltningsuppgifter är i regel inte myndig
heter. I vissa fall har man dock bestämt att 
offentlighetsprincipen skall tillämpas också 
på dem (till exempel notarius publicus, AB 
Svensk Bilprovning). De privaträttsliga juri
diska personerna jämställs då i sekretessla
gen med myndigheter. 

En handling som tryckfrihetsförordningen 
tillämpas på kan ha bevarats på vilket slags 
underlag som helst. Begreppet handling in
nefattar även tekniska upptagningar. Varje 
kombination av sakligt sammanhörande upp
gifter anses utgöra en självständig upptag
ning. En upptagning är sålunda en datasam
ling med ett sakligt och logiskt inbördes 
sammanhang. Om det krävs ett nytt program 
för att återvinna en viss uppgift ur data
systemet, anses det inte vara fråga om en så
dan upptagning som avses i lagen. 

Enligt tryckfrihetsförordningen har inte 
utkast, koncept och interna meddelanden 
samma status som andra handlingar som 
upprättats av en myndighet. Om handlingar
na inte har expedierats eller tagits om hand 
för arkivering, betraktas de inte som allmän
na handlingar. Handlingar som inte är all
männa omfattas inte av tryckfrihetsförord
ningen och följaktligen inte heller av offent
ligheten. Däremot tillämpas förordningen till 
exempel på en begäran om tilläggsutredning 

i ett förvaltningsärende och på motsvarande 
beredningshandlingar med saclana uppgifter 
om beslutet som inte framgår av de andra 
handlingama i ärendet. 

I 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen anges 
på vilka sekretessgrunder, det vill säga med 
tanke på vilka skyddsintressen, offentlig
hetsprincipen kan frångås. De är 

l) rikets säkerhet och rikets förhållande till 
en annan stat eller mellanfolklig organisa
tion, 

2) rikets centrala finanspolitik, penningpo
litik eller valutapolitik, 

3) myndighetens verksamhet för inspek-
tion, kontroll eller annan tillsyn, 

4) intresset att förebygga eller beivra brott, 
5) det allmännas ekonomiska intresse, 
6) skyddet för enskilda personliga eller 

ekonomiska förhållanden, 
7) intresset att bevara en djur- eller växt

art. 
Den konstitutionella förteckningen över 

skyddsintressen avgör innehållet i sekretess
lagen, som är stiftad i vanlig lagstift
ningsordning. Offentligheten kan begränsas 
endast i enlighet med grundlagen. 

Enligt den svenska lagstiftningen kan ab
solut sekretess komma på fråga endast under 
vissa förutsättningar. sekretessbestämmel
serna skall förhindra att sekretessen utsträcks 
onödigt långt. Därför är de i regel formule
rade så att de beaktar risken för skada i en
skilda fall om en handling lämnas ut. 

En del av de svenska sekretessbestämmel
serna är absoluta. Absolut sekretess iakttas 
till exempel i fråga om uppgifter som läm
nats in till den kommunala familjerådgiv
ningsmyndigheten eller till ett allmänt rätts
biträde samt i fråga om uppgifter om enskil
das personliga och ekonomiska förhållanden 
som lämnats in till skattemyndigheterna. 
Likaså är sekretessbestämmelserna i 5-7 § 
sekretesslagen allmänt tillämpliga. 

Det finns bestämmelser också om att tjäns
temän har särskild rätt att lämna ut uppgifter 
(meddelarfrihet). Det innebär att tjänsteman
nen kan lämna ut annars sekretessbelagda 
uppgifter för publicering i tryckskrifter samt 
åt radion och televisionen. Meddelarfriheten 
är .9ock inte absolut. 

Overvakning av att offentlighetsprincipen 
iakttas anges särskilt som en av riksdagens 
ombudsmans uppgifter. 

I ett betänkande från april 1997 (Integritet, 
Offentlighet, Informationsteknik; SOU 
1997:39) föreslås att tryckfrihetsförord-
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ningen skall ses över. Enligt förslaget skall 
tryckfrihetsförordningen ändras bl.a. så att 
den med offentlighetsprincipen överensstäm
mande rätten att ta del av handlingar skall 
gälla allmänna uppgifter som ingår i allmän
na handlingar och databaser. Enligt huvud
reglen skall rätten att ta del av handlingar 
också innefatta rätt att få uppgifter elek
troniskt. Den regeringsproposition med för
slag till personuppgiftslag som har beretts på 
grundval av betänkandet och yttrandena om 
detta (regeringens proposition 1997/98: 44) 
innehåller inte förslag om ändring av tryck
frihetslagen. 

I Norge infördes förvaltningsoffentlighet 
delvis genom lagen om förvaltningsförfaran
de av år 1967 (Lov om behandlingsmåten 
i forvaltningssaker, forvaltningsloven, 
l 0.2.1967). En särskild offentlighetslag stif
tades år 1970 (Lov om offentlighet i forvalt
ningen, 19.6.1970/1969). Lagen är stiftad i 
vanlig lagstiftningsordning och bestämmelser 
om de§s verkställighet kan intas i en förord
ning. Ar 1986 gavs en förordning om över
föring av behörigheten enligt offentlighetsla
gen (Forskrift til offentlighetsloven. Delege
ring av myndighet, 14.2.1986/351) och en 
förordning om tillämpning av offentlighets
lagen på adb-material (Forskrift om offent
lighetslovens anvendelse på EDB-materiale, 
19.12.1986/2202). Lagen, som reviderades 
år 1982, tillämpas på alla statliga och kom
munala förvaltningsmyndigheter samt på de 
privaträttsliga juridiska personer som utövar 
beslutanderätt inom den offentliga förvalt
ningen. Lagens tillämpningsområde har pre
ciserats genom förordning. 

Enligt offentlighetslagen är interna bered
ningshandlingar inte nödvändigtvis offent
liga. Om en handling lämnas ut till exempel 
åt en annan myndighet, blir den samtidigt 
offentlig. När regeringen fattar beslut på 
basis av ministerieberedning, anses regering
en och ministeriet i offentlighetslagens me
ning utgöra en myndighet. Samma regel gäl
ler också då en myndighet enli~t vedertagen 
praxis bereder ett ärende i vilket beslutet 
fattas av en annan myndighet. Utanför of
fentligheten står även ett sådant utlåtande 
som en myndighet utan lagenlig skyldighet 
begär av en utomstående - en part, en annan 
myndighet eller något annat organ - inför 
behandlingen av ett ärende. 

Efter en lång beredning stiftades den första 
allmänna offentlighetslagen (Lov om offent
lighed i forvaltningen, l 0.6.1970/280) i Dan-

mark år 1970. I lagen om förvaltningsförfa
rande (Forvaltningslov, 19.12.1985/57), som 
trädde i kraft i början av år 1987, föreskrivs 
bland annat om partsoffentlighet och tyst
nadsplikt. Samtidigt stiftades en ny offent
lighetslag (Lov om offentlighed i forvalt
ningen, 19.12.1985/572), genom vilken 1970 
års offentlighetslag upphävdes. 

Enligt offentlighetslagen omfattar rätten att 
ta del av en handling inte myndigheternas 
interna arbetshandlingar. Begreppet avser 
handlingar som en myndighet har UJ.?prättat 
enbart för internt bruk liksom ocksa myn
dighetens interna brevväxling, till exempel 
kommunstyrelsens och fullmäktiges brevväx
ling med nämnderna. En intern handling 
skall emellertid lämnas ut i de fall som an
ges i lagen. För att grunderna för ett beslut 
skall framträda tydligt, föreskrivs i offentlig
hetslagen att myndigheterna i förvaltnings
ärenden skall anteckna de faktauppgifter 
som de mottagit muntligen eller pa något 
annat sätt och som är av betydelse för av
görandet av ärendet (annotationsskyldighet). 

På Island godkändes - likaså efter ett långt 
beredningsarbete - i maj 1996 en lag om 
förvaltningshandlingars offentlighet 
(Upplysingalög, nr. 50/1996). Lagen trädde i 
kraft i början av år 1997. Tidigare fanns det 
inga allmänna bestämmelser om handlings
offentlighet. 

Offentlighetslagen tillämpas på samma sätt 
som förvaltnin~slagen på de kommunala och 
statliga myndigheterna. På privaträttsliga 
samfund tillämpas lagen i den mån de med 
stöd av förvaltningslagen utövar beslutande
rätt i ärenden som gäller individens intressen 
eller rättigheter. Ett flertal ärendegrupper 
lämnas i 2 § utanför lagens tillämpningsom
råde. Lagen tillämpas till exempel inte på 
ärenden som gäller tvångsverkställighet, 
kvarstad, legalpanter, betalningsanstånd eller 
skifte av konkurs- eller dödsbo. Inte heller 
handlingar som hänför sig till internationella 
överenskommelser eller till förundersökning 
hör till lagens tillämpningsområde. Om regi
strering och behandling av personuppgifter 
föreskrivs särskilt. 

Under beredningen av lagen beslöt man 
formulera bestämmelserna så att envar lätt 
kan förstå dem. Enligt lagen har var och en 
rätt att ta del av en handling som en myn
dighet har upprättat eller tagit emot, obero
ende av hur handlingen har bevarats. Primärt 
är alltså både ärenden som ännu bereds och 
ärenden som redan har avgjorts offentliga. I 
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4 - 6 § ingår bestämmelser om begränsning
ar i rätten att ta del av handlingar. 

Enligt 4 § är statsrådets eller regeringens 
sammanträdeshandlingar inte offentliga, lik
som inte heller handlingar som gäller en 
myndighet i egenskap av rättegångspart 
Rätten att ta del av en handling omfattar inte 
heller anteckningar som en myndighet har 
gjort för eget bruk eller uppgifter i ansök
nmgar till en offentlig tjänst före ansök
ningstidens utgång. Enligt 5 § är handlingar 
som gäller någons enskilda angelägenheter 
eller ekonomiska situation eller en omstän
dighet beträffande ett företags eller en annan 
juridisk persons viktiga ekonomiska intresse 
eller kommersiella intresse inte offentliga. 

I 6 § anges när utlämnandet av uppgifter 
kan begränsas. Det är möjligt när det all
männa intresset så kräver och uppgifterna i 
handlingen gäller statens säkerhet eller för
svaret eller statens förhållanden till andra 
stater eller internationella organisationer el
ler handlingar som gäller ett statsägt företags 
konkurrensverksamhet Den allmänna sekre
tesstiden är 30 år räknat från det handlingen 
upprättades. Uppgifter om en enskilds priva
ta angelägenheter skall hållas hemliga i 80 
år. Handlingar som gäller ett offentligt sam
funds planer på åtgärder behöver inte lämnas 
ut, om det kunde äventyra åtgärdernas syfte. 

Bestämmelser om partsoffentlighet finns i 
3 kap. Rätten till handlingar som gäller en 
själv är begränsad i fråga om vissa sekre
tessgrunder som närmast har att göra med 
allmänt intresse. Ifall en begränsning av 
partsoffentligheten önskas i en tredje parts 
intresse, skall myndigheten alltid ställa de 
motstridiga intressena mot varandra. 

Handlingsoffentlighet innebär rätt att ta del 
av en angiven handling eller av handlingar 
som hänför sig till ett visst ärende. En be
gäran om utlämnande av en handling skall 
följaktligen individualiseras. En begäran kan 
inte avse till exempel en myndighets diarium 
eller register i allmänhet. Myndigheterna är 
skyldiga att besvara en begäran inom sju 
dagar. 

Ett nekande svar skall avges skriftligen, 
om handlingen har begärts skriftligen. Be
svär över ett sådant beslut kan anföras hos 
en särskild besvärsnämnd som sköter offent
lighetsärenden. (Urskuröarnefnd um 
upplysingamål). Nämndens beslut är slutgil
tigt. Besvärsärenden skall avgöras så fort 
som möjligt. Nämnden kan anlita sakkun
niga och den skall årligen avge rapport över 

sin verksamhet. 
Myndigheterna åläggs i lag att ordna sina 

handliQ..gar så att de vid behov är lättillgäng
liga. Aven muntligen inkomna uppgifter 
skall antecknas i handlingarna, om uppgif
terna är av betydelse för avgörandet av ären
det. 

Lagstiftningen i vissa andra länder 

I Frankrike har utvecklingen under de se
naste decennierna klart gått mot en öppnare 
förvaltning. Det första kapitlet i lagen om 
förbättring av förhållandet mellan medbor
gama och förvaltningen (Loi no 78-753 du 
17 juillet 1978, portant diverses mesures 
d'administration et le public et diverses dis
position d'ordre administratif, social et fi
scal) gäller rätten att ta del av en förvalt
ningshandling (Titre ler: De la liberte d'ac
ces aux documents administratifs). Utgångs
punkten är att var och en har lika rätt att ta 
del av förvaltningshandlingar. Utlämnandet 
av en handling beror alltså inte på om ären
det gäller sökandens intresse eller rätt. Dessa 
rättigheter tillkommer med vissa begräns
ningar även utlänningar (Loi du 16 juillet 
1980). 

Med handling avses i lagen handlingar, 
rapporter, undersökningar, protokoll, statis
tikredovisningar, bestämmelser, cirkulär och 
av en minister utfärdade anvisningar om til
lämpningen av en lag samt administrativa 
beslut, dock inte statsrådets (Conseil d'Etat) 
och förvaltningsdomstolarnas beslut. Hand
lingamas form saknar betydelse. Lagen gäl
ler förutom de statliga förvaltningsmyndig
heterna även de regionala samfunden och de 
offentligrättsliga inrättningarna samt de en
skilda organisationer som utför offentliga 
uppgifter. 

Rätten att ta del av en förvaltningshand
ling omfattar endast icke-nominativa hand
lingar (l art.). Med nominativ handlin~ av
ses en handling som innehåller uppfattnmgar 
eller omdömen om en person som kan iden
tifieras. Utanför begreppet faller personupJ?
gifter som sådana. Också en uppgift om na
gons uppförande anses vara nominativ. En 
sådan handling lämnas inte ut, om det på 
något sätt kunde skada personen i fråga. En
dast den som handlingen gäller kan ta del av 
den. 

Lagen föreskriver inte om egentlig sekre
tess. I stället anger den vilka intressen den 
lagtillämpande myndigheten skall skydda 
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genom att vägra lämna ut en handling (6 
art.). Utlämnande av en handling kan för
vägras, om det kunde medföra skada för all
männa eller enskilda intressen såsom säker
hetspolitiken, den allmänna säkerheten och 
ordningen eller statens ekonomiska välfärd. 
Utlämnande av en handling kan förbjudas 
också för att trygga utredningen av brott 
eller tull- eller skatteförseelser. Utlämnande 
av en handling som gäller någons privatliv 
eller hälsotillstånd kan förvägras för att 
skydda den personliga integriteten. Också 
industri- och affärshemligheter är skyddsin
tressen. Bestämmelser om handlingssekretess 
kan intas också i andra lagar. 

En begäran om utlämnande av en handling 
skall besvaras inom rimlig tid, senast inom 
två månader. Ett nekande beslut skall moti
veras och ändring kan sökas i beslutet. I la
gen förbjuds kommersiellt utnyttjande av 
handlingar liksom också utnyttjande av han
dlingar i strid med skyddet för litterära och 
konstnärliga verk. Tillämpningen av lagen 
följs upp av en särskild kommission, CADA 
(Commission d'acces aux documents admini
stratifs), som ger rekommendationer i enskil
da tillämpningssituationer samt utlåtanden 
om fullföljdsärenden enligt lagen. De första 
åren följde myndigheterna CADA:s rekom
mendationer ytterst väl, men i slutet av 
1980-talet försämrades läget betydligt. Kom
missionen skall årligen publicera en verk
sm;phetsrapport. 

Aven arkivlagen av år 1979 (Loi no 79-
18; 3 janvier 1979 sur les archives) har sam
band med handlingsoffentligheten. Lagen 
gäller alla handlingar - det är egalt om de 
härrör sig från fysiska eller juridiska perso
ner eller om de har uppkommit i samband 
med verksamheten inom ett enskilt eller of
fentligrättsligt samfund eller inom en enskild 
eller offentligrättslig organisation. Enligt 
lagen skall handlingama förvaras så att rät
ten att ta del av en offentlig handling beak
tas. Arkivmaterial lämnas ut mot ersättning. 
Ett avböjande svar på en begäran om utläm
nande av en handling skall alltid motiveras. 
Det finns bestämmelser också om rätten att 
ta del av adb-register. 

I N ederländerna tryggas rätten att ta del av 
en offentlig handling i grundlagen. Be
stämmelser om förvaltningshandlingars of
fentlighet finns i en lag från år 1978 (Wet 
van 9.9.1978; Stbl. 581 baudende regelen 
betreffende de openheid en openbaarheid 
van bestuur). Dess centrala syfte är att för-

bättra och demokratisera den statliga be
slutsprocessen. Lagen är subsidiär i förhål
lande till special bestämmelserna. V ar och 
en, även en utlänning, har med stöd av den 
rätt att ta del av en förvaltningshandling -
det spelar ingen som helst roll om man be
höver handlingen för sina egna intressen 
eller rättigheter eller för något annat syfte. 
En begäran om utlämnande av en handling 
skall vara tillräckligt individualiserad och 
den skall besvaras inom 15 dagar. Dessutom 
kan beslutet skjutas upp i lika många dagar. 
Besvär kan anföras över ett avböjande be
slut. 

Vad som i lagen avses med myndighet och 
handling anges närmare i en förordning (V e
rordnung om 12.10.1978; Stb 590). Enligt 
den betraktas förutom ministerierna också 
landskapens förvaltningsorgan och kommu
nerna samt de inrättningar som grundats ge
nom lag som statliga myndigheter. Informa
tionsplikten gäller samtliga inrättningar, äm
betsverk och avdelningar som är underställ
da dessa myndigheter. Med handling avses i 
lagen allt informationsmaterial oberoende av 
form. Följaktligen innefattar begreppet också 
fotografier, filmer och ljudband samt elekt
romagnetiska upptagningar. I förordningen 
förutsätts att en begäran om utlämnande av 
en handling är tillräckligt individualiserad. 

En handling som hänför sig till ett ärende 
som ännu behandlas samt sådana ofullständi
ga uppgifter som skulle ge en oklar bild av 
saken omfattas inte av rätten att ta del av en 
handling. Upplysning skall inte heller läm
nas om personliga uppfattningar som perso
ner med politiska förtroendeuppdrag eller 
tjänstemän hyser. Det är förbjudet att lämna 
ut en sekretessbelagd handling. 

sekretessgrunderna i lagen är endera abso
luta eller villkorliga. Det är absolut förbjudet 
att lämna ut uppgifter som kunde äventyra 
kronan eller skada statens säkerhet. Likaså 
är det förbjudet att lämna ut en handling 
som gäller företagshemligheter och produk
tionsprocesser, om handlingen frivilligt läm
nats in av en enskild i förtroende. Om sekre
tessgrunden är villkorlig, skall myndigheten 
särskilt avgöra om sökandens behov av att ta 
del av en handling väger tyngre än skydds
intresset. En intressejämförelse skall göras 
till exempel då handlingen gäller statens för
hållande till andra stater eller penning- eller 
ekonomiska politik. Också handlingar som 
gäller brottsundersökning eller den personli
ga integriteten hör till denna grupp. 
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Tjänstemännen skall dessutom iaktta tjäns
tereglementets sekretessbestämmelse, som 
anger att sekretess skall iakttas i fråga om 
uppgifter som fås i tjänsten, om de inte till 
följd av ärendets natur skall yppas. Bestäm
melsen utgör inget hinder för informations
plikten enligt offentlighetslagen. Bestämmel
serna om tjänstemännens skyldighet att iakt
ta sekretess finns i Nederländernas strafflag. 

I lagen om offentlighet i förvaltningen har 
de statliga förvaltningsorganen ålagts att i 
enlighet med god och demokratisk förvalt
ning självmant informera om politiken, be
redningen av ärenden och tillämpningen av 
bestämmelserna på förvaltningsområdet. 
Myndigheterna skall se till att informationen 
är begriplig och att den når målgruppen i så 
god tid att denna kan bilda sig en egen upp
fattning. Det går dock inte att åberopa be
stämmelsen för att få information - be
stämmelsen syftar enbart till att styra myn
digheternas åtgärder vid informationssprid
ningen. Det finns särskilda bestämmelser om 
informationsplikten på respektive förvalt
ningsområde. 

Vid behov skall en utomstående förvalt
ningskommission ge anvisningar och förkla
ringar beträffande tillämpningen av lagen. I 
lagen finns bestämmelser också om sättet att 
utfärda anvisningar. Somliga ministerier 
åläggs i lagen att med fem års mellanrum ge 
ständerna en redogörelse för hur lagen till
lämpats. De skall redogöra också för erfa
renheterna bland de folkgrupper och sam
fund som har utnyttjat lagens möjligheter. 
Erfarenheterna har hittills varit goda beträf
fande såväl lagens nödvändighet som dess 
fugktionsduglighet. 

Ar 1993 antogs en lag som reglerar rätten 
att ta del av en offentlig handling hos ett 
privat samfund som utför ett offentligt upp
drag. I Nederländernas lagstiftning tryggas 
dessutom rätten till uppgifter i ADB-base
rade register. 

I Belgien framgår principen om förvalt
ningsoffentlighet av grundlagen, som anger 
att var och en har rätt att ta del av en för
valtningshandling och, om han så önskar, få 
en kopia av den. En ny lag om offentlighe
ten i myndigheternas verksamhet, lagen om 
förvaltningens offentlighet, har nyligen stif
tats. Lagens syfte är att ge medborgarna en 
mera omfattande rätt att ta del av förvalt
ningsmyndigheternas handlingar. Offentlig
hetslagen gäller de förvaltningsmyndigheter 
och inrättningar som är behöriga i hela för-

bundsstaten. Lagen tillämpas alltså inte på 
regional- och lokalmyndigheterna. Bestäm
melser om offentligheten i fråga om deras 
handlingar finns i flera specialförfattningar. 
A ven där är utgångspunkten offentlighet. 

Med handling avses i lagen om förvaltnin
gens offentlighet både förvaltningshandlingar 
och handlingar som gäller enskilda. Som 
förvaltningshandlingar betraktas all informa
tion som myndigheterna har tillgång till obe
roende av form. Enskilda handlingar är be
slut eller bedömningar som gäller fysiska 
personer och som saknar allmän informa
tion. 

Enligt lagen om förvaltningens offentlighet 
genomförs offentlighetsprincipen å ena sidan 
genom att myndigheterna självmant informe
rar om sin verksamhet och ger tillräcklig 
information när de fattar beslut (aktiv offent
lighet). Den passiva offentlighetsprincipen å 
andra sidan kännetecknas av att myndighe
ten på begäran och på de villkor som anges 
i lagen lägger fram handlingar och låter dem 
kopieras. En handling skall på begäran läm
nas ut i en så begriplig form som möjligt, 
vilket innebär att bakgrundsmaterial som 
belyser handlingen vid behov skall läggas 
fram. Spridning och kommersiellt utnyttjan
de av handlingar som erhållits med stöd av 
offentlighetslagen är förbjudet. 

Utlämnandet av en handling får enligt la
gen inte äventyra vissa skyddsintressen, till 
exempel intressen med anknytning till sam
hällsfunktionerna, det vill säga den allmänna 
ordningen och säkerheten, landets försvar 
samt intressen i samband med statens eko
nomi. En handling som gäller privatlivet får 
lämnas ut endast åt den som ärendet gäller. 
En särskild grupp utgör de myndighetshand
lingar som inte får lämnas ut till exempel 
därför att handlingen inte är klar eller därför 
att begäran har formulerats alltför vagt. En 
handling behöver inte lämnas ut, om det 
skulle medföra oskälig olägenhet. 

Om myndigheten vägrar lämna ut en be
gärd handling, kan ärendet föreläggas en 
särskild nämnd som behandlar offentligheten 
i fråga om förvaltningshandlingar. Nämnden, 
till vilken hör tjänstemän och sakkunniga, 
avger ett utlåtande i frågan, varefter den 
myndighet som avslagit begäran tar upp 
ärendet till ny prövning. Ett avslag kan 
överklagas till en fullföljdsdomstol i före
skriven ordning. 

I Storbritannien saknas allmänna be
stämmelser som berättigar till förvaltnings-
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handlingar. Däremot finns det särskilda för
fattningar om rätten att ta del av vissa myn
dighetshandlingar. Till exempellokalförvalt
ningshandlingar lämnas ut med stöd av en 
särskild lag (Local Government Access to 
Information Act, 1985). Enligt lagen har var 
och en rätt att få en kopia av föredragnings
listorna för och protokollen över grevska
pens och deras förvaltningsdistrikts (county 
and district councils) samt Londons förvalt
ningsdistrikts (London boroughs) och vissa 
andra regionalförvaltningsorgans möten. La
gen ger även rätt att ta del av bakgrunds
material till ärendena i organens ämbetsverk. 
Den stadgar också om offentlighet för de 
lokala förvaltningsorganens möten. 

Rätten att ta del av en handling som hän
för sig till den personliga integriteten regle
ras bland annat i "Access to Medical Re
ports Act" av år 1988 samt i "Access to He
alth Records Act" av år 1990. Lagen om da
tasekretess av år 1984 (Data Protection Act) 
gäller användningen av personregister som 
förs med hjälp av automatisk databehand
ling. Lagen anger de allmänna principerna 
för registeranvändningen. V ar och en har 
enligt lagen rätt att ta del av en up{lgift som 
gäller en själv. I lagen finns ocksa - vilket 
är exceptionellt - bestämmelser om sökande 
av ändring i ett beslut genom vilket utläm
nande av en handling har förvägrats. 

Rätten att ta del av centralförvaltningens 
handlingar regleras inte i någon lag. Ut
gångspunkten är att opublicerade uppgifter 
som innehas av centralförvaltningen är -
oberoende av formen - kronans egendom. 
Uppgifterna kan emellertid lämnas ut i en
skilda fall, då i lag särskilt bestäms så. Ut
lämnandet sker då enligt myndighetens pröv
ning inom ramen för dess lagstadgade beslu
tanderätt (discretion to disclose). Uppgifter 
om grunderna för och utredninJ?ar om cen
tralförvaltningens beslut och atgärder kan 
med stöd av den lämnas ut, om detta med 
tanke på omständigheterna kan anses skäligt. 
En sådan bestämmelse finns i flera lagar, till 
exempel i miljövårdslagen av år 1990 (En
vironmental Protection Act). Vissa myndig
heter upprättar "öppna handlingar" ( open 
files), vilket innebär att myndigheten anteck
nar den information om vilken uppgiftsläm
naren (till exempel en remissinstans) inte ut
try}:kligen meddelar något annat. 

A andra sidan begränsas handlingsoffent
li~heten av ett flertal sekretessbestämmelser 
pa olika nivåer inom förvaltningen. Tjänste-

männen inom centralförvaltningen skall iakt
ta 1911 års lag om handlingssekretess (Offi
cial Secrets Act). Enligt lagen är utlämnande 
av en handling utan tillstånd straffbart. För
budet gällde ursprungligen all information -
det var egalt om ett allmänt intresse förut
satte sekretess eller inte. En lagändring år 
1989 kringskar gruppen av ärenden som en
ligt lag är sekretessbelagda. Det man efter
strävade var större öppenhet inom den of
fentliga förvaltningen. De praktiska konse
kvenserna av reformen blev emellertid min
dre betydande än väntat. Utlämnandet av en 
handling be~ränsas också av många bestäm
melser om tjänstemän och tystnadsplikt. Det 
finns sekretessbestämmelser i minst 200 la
gar, och de flesta innehåller även bestäm
melser om straff för olovligt röjande av en 
handling. Enligt lagen om allmänna register 
(The Public Records Act 1967) är sekretess
tiden i allmänhet 30 år. 

Under de senaste åren har man gjort stora 
ansträngningar för. att öppna förvaltningen 
för allmän insyn. Ar 1994 godkändes det så 
kallade vita papperet, som innehåller en 
överblick över öppenhetspolitiken inom för
valtningen samt ett förslag till sådan linje
dragning som är nödvändig för genomföran
det av programmet om en öppen förvaltning 
(Open Government). Omfattningen och arten 
av handlingar som allmänheten kan ta del av 
på olika nivåer inom förvaltningen har klart 
vuxit under 1990-talet. Sedan år 1992 har 
regeringen regelbundet publicerat uppgifter 
om beslutsförfarandet, och tillgången på of
ficiella statistikuppgifter har förbättrats. I 
november 1997 utfärdades en praxisstadga 
för utlämnande av uppgifter om regeringens 
verksamhet (The Code of Practice on Access 
to Government Information). Syftet med 
denna är att förbättra det politiska besluts
fattandet och den demokratiska processen 
genom att utvidga möjligheterna att erhålla 
upplysningar om grunderna för besluten och 
att skydda individers och samfunds intressen 
genom att säkerställa tillgången till informa
tion om grunderna för besluten. I november 
1997 publicerades en vitbok (White Paper. 
Y o ur Right to Know: Freedom of Informa
tion), vars förslag siktar till en lagstiftning 
som bygger på rätt till tillgång till upplys
ningar. I förslagen ingår bland annat upprät
tandet av en särskild myndighet, en informa
tionsfullmäktig (Information Commissioner), 
för behandling av besvär. 

I Irland har i början av år 1997 givits en 



RP 30/1998 rd 25 

lag om handlingars offentlighet (Freedom of 
Information Act, 1997). I lagen ingår detal
jerade bestämmelser om rätt att erhålla upp
lysningar ur myndighetshandlingar, om sek
retessbelagda handlingar samt om en infor
mationsfullmäktig (The Information Com
missioner). Antalet myndigheter som tillhör 
lagens tillämpningsområde är stort - utöver 
det allmänna myndighetsbegreppet omfattar 
det även aktiebolag och andra samfund som 
bekostas av ett offentligt samfund samt bo
lag, i vilka ett offentligt samfund utövar be
stämmanderätt som bygger på äganderätt. 
Också definitionen av begreppet handling är 
vittomfattande. Det omfattar både elek
troniskt och mekaniskt uppbevarad informa
tion och t.ex. bilder, fonogram och bandupp
tagningar. Utanför lagens tillämpningsom
råde ligger t.ex. domstolshandlingar samt 
justitiekanslerns, högste åklagarens och jus
titieombudsmannens handlingar. A ven hand
lingar med anknytning till presidentämbetet 
har ställts utanför lagens tillämpningsområ
de. 

Enligt lagen har envar rätt att på begäran 
erhålla uppgifter ur handlingar som innehas 
av myndigheter. I lagen har myndigheterna 
ålagts många skyldigheter när det gäller för
verkligandet av handlingsoffentligheten samt 
när det gäller att främja öppenheten i myn
digheternas verksamhet. Den som begär en 
uppgift skall bistås enligt behovet, anhållan 
skall vid behov vidarebefordras och svar 
skall ges inom en fastställd termin. Till skyl
digheterna hör också att föra register över de 
ärenden som myndigheten behandlar och 
deras klassificering samt över de handlingar 
som innehas av myndigheten. Information 
bör också finnas tillgänglig om hur rätten till 
handlingar och till rättelse av uppgifter som 
gäller en själv skall kunna genomföras i 
praktiken. Myndigheterna skall publicera 
och ajourhålla detaljerad information om sin 
verksamhet och organisation. 

I lagen ingår bestämmelser om de all
männa och särskilda grunder på vilka en 
myndighet kan underlåta att utlämna infor
mation. Som en allmän grund nämns t.ex. 
att framsökandet av informationen föranleder 
oskäligt mycket besvär, att begäran är föga 
betydande och att begäran har gjorts i ofogs
syfte. Information kan förvägras också om 
det hör till myndighetens skyldigheter att 
inom viss tid publicera det material som in
nehåller informationen. 

I lagen ingår en mycket detaljerad för-
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teckning i tiotals punkter med underpunkter 
över de uppgifter, som för att skydda ett 
allmänt intresse eller den personliga integ
riteten inte får röjas. Genom sekretessbe
stämmelserna skyddas exempelvis statens 
säkerhet, försvarsmakten, relationerna till 
andra stater, beivrande och utredning av 
brott samt straffanstalternas säkerhet. Likaså 
skyddas myndighetemas tillsynsverksamhet 
och tillgång till information. Kommersiella 
intressen skyddas genom bestämmelser om 
sekretess för affärs- och yrkeshemligheter, 
för uppgifter rörande ekonomisk ställning 
och för uppgifter med anknytning till veten
skaplig och teknisk forskning. Uppgifter 
som hör till den personliga integriteten får 
inte utlämnas utan vederbörande persons 
samtycke, om det inte är nödvändigt för att 
avvärja en hotande, omedelbar och allvarlig 
risk för någons liv eller hälsa. Till en bety
dande del av sekretessbestämmelserna är en 
skaderekvisitklausul anknuten. 

Utlämnande av uppgifter om den som be
gär uppgifterna kan enligt lagen begränsas 
om ansökarens eget intresse så kräver. Om 
en förmyndares rätt att erhålla uppgifter och 
om rätten att få tillgång till uppgifter om en 
död person kan noggrannare bestämmelser 
ges. Jämte de sekretessgrunder som anges i 
lagen om handlingars offentlighet bör de 
sekretessgrunder som föreskrivs i andra la
gar eller författningar beaktas. Ett beslut om 
avslag på en begäran om uppgifter kan över
klagas hos överrätten (the High Court). 

Verkställigheten av lagstiftningen om han
dlingars offentlighet övervakas av informa
tionsfullmäktigen, som enligt lagen har vid
sträckta befogenheter. Informationsfullmäkti
~en skall rapportera om sina åtgärder och 
artigen avge av berättelse om sin verksam
het. 

Tyskland har ingen allmän offentlighets
lagstiftning. Primärt lämnas en handlin& ut 
enligt myndighetens prövning. Ocksa i 
Tyskland anser man att kravet på öppenhet 
inom förvaltningen förutsätter att sekretess 
tillgrips endast i sakligt motiverade fall. 

Tyska förbundsrepublikens grundla~ tryg
gar individens självbestämmanderätt 1 ären
den som gäller honom själv (''informationel
le Selbstbestimmung11

, Bundesverfassungs
gesetz 65 §). I ett förvaltningsförfarande 
anses parterna ha rätt att förutsätta att hand
lingar som gäller deras personliga omstän
digheter eller affärshemligheter inte offent
liggörs utan grundad anledning. Bestämmel-
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ser om detta finns också i lagen om förvalt
ningsförfarande(Verwaltungsverfahrengesetz 
30 §). Bestämmelsen realiserar det grund
lagsenliga skyddet för den personliga integ
riteten. I speciallagstiftningen föreskrivs 
bland annat om sekretess i fråga om beskatt
ningsuppgifter och socialmyndigheternas 
handlingar. Tjänstemännen har allmän tyst
nadsplikt i fraga om omständigheter som de 
fått kännedom om vid tjänsteutövningen. 
Tystnadsplikt har även de förtroendevalda i 
kommunerna. 

I den portugisiska grundlagen (Assembleia 
da Republica) garanteras medborgarna rätt 
att ta del av myndigheternas verksamhet och 
av de handlingar som hänför sig till den. 
Denna rätt kan begränsas genom lag, om 
ärendet gäller statens inre eller yttre säkerhet 
eller brottsundersökning eller handlingen 
omfattas 1;\V skyddet för den personliga inte
griteten. Ar 1993 stiftades en lag om förvalt
ningshandlingars offentlighet (Nr 65/93). 
Lagen, som tryggar rätten att ta del av myn
dighetshandlingar i offentlighetens, öppen
hetens, jämlikhetens, rättvisans och opartisk
hetens namn, gäller statens och självstyrelse
myndigheternas samt de offentliga inrätt
Qingarnas och föreningarnas handlingar. 
A ven lokalmyndigheterna och de samfund 
som med stöd av lagen utövar offentlig be
stämmanderätt hör till lagens tillämpnings
område. Det finns särskilda bestämmelser 
om offentligheten vid rättegång samt om 
handlingar i offentliga register, straff- och 
personregister samt historiska arkiv. 

Med förvaltningshandling avses i offentlig
hetslagen all information som den offentliga 
förvaltningen producerar eller innehar obero
ende av form. Från den särskiljs sådana han
dlingar av privat natur som gäller en namn
given eller identifierbar person och som in
nehåller uppgifter om hans privatliv. An
teckningar, utkast eller annan information i 
motsvarande form betraktas inte som förvalt
ningshandlingar. 

Vissa förvaltningshandlingar lämnas inte 
ut. Särskilda bestämmelser kan utfärdas om 
sekretess i fråga om sådana uppgifter som, 
om de lämnades ut, ~unde skada statens inre 
eller yttre säkerhet. Atalsskrifter eller under
sökningar i anslutning till ett disciplinärt 
förfarande inom förvaltningen lämnas inte 
ut, förrän ett beslut om åtal har fattats eller 
tidsfristen för väckande av åtal har gått ut. 
Handlingar som gäller enskilda lämnas ut 
endast åt vederbörande eller den vars intres-

se ärendet bevisligen gäller. 
Offentlighet iakttas också genom att för

valtningsmyndigheterna regelbundet publice
rar information om sin verksamhet och sina 
beslut på ett lämpligt sätt. Medborgarnas rätt 
att ta del av en handling inbegriper rätt att 
få veta att handlin&en finns till, rätt att få 
veta vad den inneballer och rätt att kopiera 
den på ett ändamålsenligt sätt. Detsamma 
gäller handlingar som överförts till ett arkiv. 
Det är förbjudet att duplicera och distribuera 
handlingar samt att använda information på 
ett sätt som medför osund konkurrens. 

Myndigheterna kan om de så önskar be en 
särskild offentlighetskommission (CADA) ta 
ställning till en begäran om utlämnande av 
en handling. Den som begärt handlingen kan 
å sin sida anföra besvär hos kommissionen, 
om hans rätt har begränsats på något sätt. 
Kommissionen upprättar då en bedömnings
rapport. När myndigheten har fåt.t rapporten, 
behandlar den begäran på nytt. Aven däref
ter kan ändring sökas i ett negativt beslut. 
Till CADA:s befogenheter hör- förutom att 
avge utlåtanden och fatta beslut - även att 
framlägga förslag beträffande verkställighe
ten av lagen och andra ärenden i samband 
med regleringen av förvaltningsoffentlighe
ten. Dessutom skall den årligen utarbeta en 
rapport om hur lagens syften har uppnåtts 
och genomförts. Förvaltningsmyndigheterna 
är s~yldiga att samarbeta med CADA. 

I Osterrike finns det ingen allmän offent
lighetslag. Den grundlagsändring som trädde 
i kraft i början av år 1988 syftade till att öka 
öppenheten inom förvaltningen. Till grund
lagen fogades då en bestämmelse enligt vil
ken myndigheterna skalllämna ut handlingar 
i den mån det inte strider mot de sekretess
bestämmelser som gäller myndigheterna. 
Samtidigt stiftades en federal lag, som gäller 
myndigheternas skyldighet att lämna ut han
dlingar. Bestämmelserna om utlämnande av 
en handling motsvarar grundlagen. I lagen 
bestäms dessutom att en handling får lämnas 
ut endast på ett sådant sätt som inte skadar 
förvaltningens övriga verksamhet. En hand
ling får inte lämnas ut i ett klart onödigt 
fall. 

Enligt den schweiziska grundlagen är rät
ten att ta del av en handling en grundläggan
de medborgarrättighet Den tillgodoses emel
lertid inte i den vanliga lagstiftningen. 
Schweiz saknar med andra ord federal of
fentlighetslagstiftning. Regeln är sekretess -
en handling lämnas inte ut, om det inte är 
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särskilt tillåtet. Utlämnandet av de federala 
myndighetemas handlingar regleras framför 
allt i 1966 års arkivlag. 

I Luxemburg saknas allmän offentlighets
lagstiftning. Det finns dock speciallagstift
ning till exempel i fråga om planering av 
markanvändning, tvångsinlösning av farliga 
byggnader, allmän hälsovård och näringar 
som medför allmän olägenhet. 

I Spanien regleras sekretess- och offentlig
hetsfrågorna av bestämmelserna om skydd 
för den personliga integriteten och om ytt
randefrihet i 1978 års grundlag. Den tidigare 
utgångspunkten var sekretess. Enligt grund
lagen föreskrivs i lag om medborgamas rätt 
att ta del av arkiv och förvaltningshandling
ar. Det finns emellertid inga vanliga offent
lighetslagar. Bland annat tryckfrihetslagen, 
sekretesslagen och tjänstemannalagen påver
kar myndighetshandlingarnas offentlighet. I 
lagen om förvaltningsförfarande av år 1958 
finns endast i viss mån bestämmeJser om 
rätten att ta del av en handling. Ar 1985 
godkändes en ny kommunallag, som anger 
att de kommunala myndighetemas samman
träden i regel är offentliga. Bestämmelser 
om offentlighet i fråga om handlingar och 
arkiv utfärdades genom förordning år 1986. 

I Ungern stiftades 1992 en la$ om skydd 
för personuppgifter som ocksa innehåller 
bestämmelser om offentlighet i fråga om 
myndighetemas handlingar. Lagen trädde i 
kraft i början av maj 1993 och den bidrar 
till att tillgodose de rättigheter som fastställs 
i grundlagen. Syftet med lagen är å ena si
dan att garantera var och en rätt att be
stämma över uppgifter som gäller honom 
själv samt å andra sidan rätt att få uppgifter 
om myndighetemas verksamhet och ärenden 
som de behandlar. Avvikelser från lagens 
bestämmelser får göras endast om lagen i 
fråga innehåller ett bemyndigande att göra 
så. 

Tyngdpunkten i lagen ligger på bestäm
melserna om skydd för personuppgifter. I 
lagens andra kapitel regleras förutsättningar
na för behandling av personuppgifter, det 
förfarande som skall iakttas därvid och en 
persons rätt till uppgifter som gäller honom 
själv. Det har ingen betydelse för tillämp
ningen av bestämmelserna om uppgifterna 
behandlas av en enskild eller en myndighet 
eller om personuppgifterna hanteras manuellt 
eller med hjälp av automatisk databehand
ling. Lagens skydd för personuppgifter kan 
kränkas endast under de förutsättningar som 

anges i lagen och då för att tillgodose någon 
annan rätt. Rätten att få uppgifter om en 
myndighet och dess handlingar betraktas inte 
som en sådan rätt. 

Enligt definitionerna i lagen avses med 
myndighetshandling all den information som 
en myndighet hanterar med undantag för 
personuppgifter. Begreppet myndighet om
fattar dem som utför uppgifter som an
kommer på staten eller en lokal självstyrel
semyndighet eller andra offentliga skyldig
heter. 

Lagens tredje kapitel innehåller bestäm
melser om den offentlighet som skall iakttas 
i myndighetemas verksamhet. Myndigheter
na har i lagen ålagts skyldighet att hjälpa 
medborgama att få exakt och färsk informa
tion om deras ansvarsområde. I detta syfte 
skall myndigheterna regelbundet publicera 
uppgifter om sin verksamhet eller på annat 
sätt se till att informationen når fram. Som 
exempel på dylika uppgifter nämnas uppgif
ter om myndighetens befogenheter och 
struktur samt uppgifter om praxis vid klassi
ficeringen av handlingar liksom uppgifter 
om lagstiftningen på området. I synnerhet 
föreskrivs att uppgifterna om de offentligt 
anställdas namn och ställning skall vara of
fentliga. 

Lagen ger var och en rätt att få uppgifter 
om de ärenden som handläggs av en myn
dighet. Myndigheten skall lämna de begärda 
uppgifterna - enligt lagen i en form som är 
lätt att förstå - så snabbt som möjligt, senast 
inom 15 dagar. Begäran skall besvaras ge
nom att man lämnar ut en kopia av hand
lingen eller en del av den, detta oberoende 
av hur handlingen förvaras. Den som begärt 
att få handlingen kan faktureras för kostna
derna. Ett avslag på en begäran skall ges 
skriftligt och det skall motiveras. Den som 
har begärt handlingen kan vid domstol söka 
ändring i ett avslagsbeslut Då är det myn
dighetens skyldighet att bevisa att beslutet är 
skäligt och lagenligt. 

Den allmänna rätten att ta del av handling
ar gäller inte uppgifter som en myndighet 
med stöd av ett bemyndigande i lag har 
klassificerat som stats- eller tjänstehemlig
het För detta förutsätts att uppgifterna har 
att göra med det nationella försvaret, den 
nationella säkerheten, brottsutredning eller 
bekämpande av brott, statens ekonomiska 
eller valutapolitik, internationella relationer 
eller relationerna till internationella organisa
tioner eller med en rättegång. Rätten att ta 
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del av handlin~ar gäller inte heller en myn
dighets prelimmåra förslag eller handlingar 
som har uppgjorts för myndighetens eget 
bruk. Uppgifter ur dem kan fås med myn
dighetens tillstånd. Utlämnande av en sekre
tessbelagd handling är tillåtet när det finns 
särskilda bestämmelser om det. Parterna har 
i allmänhet en synnerligen omfattande rätt 
att ta del av en handling som gäller dem 
själva. 

En parlamentariskt vald dataombudsman 
övervakar de grundläggande rättigheterna i 
anslutnin~ till skyddet för personupp~ifter 
och tillgangen till uppgifter om myndighe
terna. Ombudsmannen övervakar i detta syf
te verkställigheten av dataskyddslagen samt 
andra författningar gällande dessa rättighe
ter. Till ombudsmannens uppgifter hör att 
granska omständigheter i anslutning till data
skyddet och rätten att ta del av handlingar, 
att lägga fram förslag till ändringar i lagstift
ningen samt att avge utlåtanden om förslag 
gällande området. Som ett led i granskning
en tillställer myndigheterna varje år ombuds
mannen uppgifter om sina avslagsbeslut 
gällande begärda handlingar. Dataombuds
mannen har med stöd av lagen rätt att göra 
kontroller, och i lagen finns bestämmelser 
om åtgärder som han kan vidta när han upp
täcker verksamhet som strider mot lagen. 
V ar och en har rätt att klaga hos dataom
budsmannen, om hans rättigheter har kränkts 
i fråga om dataskyddet eller rätten att ta del 
av handlingar. 

I Förenta Statema grundar si~ rätten att få 
uppgifter av myndigheterna pa vanlig lag
stiftning. I domstolspraxis har man ansett att 
rätten att få del av uppgifter i myndig
hetshandlingar inte regleras i grundlagen. 
Förenta Staternas federala offentlighetslag 
stiftades år 1964. Den är strukturellt sett en 
del av lagen om förvaltningsförfarande, när
mare bestämt dess 552 § (Public informa
tion; agency rules, opinions, orders, records 
and proceedings) som även kallas offentlig
hetslagen ("Freedom of Information Act"). 
Offentlighetslagen ändrades år 197 4 så att 
myndigheten skall motivera ett beslut om att 
inte lämna ut en handling. Den som begär 
en handling behöver inte heller ange vad 
han ämnar använda handlingen till. Offent
lighetsprincipen har utvidgats även genom 
lagen om behandlingsoffentlighet, som utgör 
552 b § lagen om förvaltningsförfarande 
( Open Meetings Act, som är känd under 
namnet Government in the Sunshine Act). 

Enligt lagen är de flesta av de möten som 
mxndigheternas kollegiala beslutande organ 
baller öppna för allmänheten. 

Delstaterna har egna, av den federala 
lagstiftningen oberoende bestämmelser 
om handlingsoffentlighet. Till exempel i 
Connecticut finns det en särskild offentlig
hetslag, som trädde i kraft år 1975 (Act 
concerning Freedom of Information). Lagen 
reglerar främst behandlingsoffentligheten. 
Delstaten New York har en tjänstemannalag 
med bestämmelser om handlingsoffentlighet 
(Public Officers Law, artikel 6, paragraferna 
84 - 90, det vill säga Freedom of Informa
tion Law). New Yorks offentlighetslag gäller 
både delstatens myndigheter och de lokala 
myndigheterna. Man har inte försökt harmo
nisera offentlighetslagstiftningen, och delsta
ternas offentlighetslagar avviker därför av
sevärt från varandra. Den elektroniska data
överföringen har dock ökat behovet av all
mäntillämpliga principer och bestämmelser. 

I Kanada är rätten till personlig integritet 
en grundläggande rättighet (Charter of 
Rights and Freedoms 8 §: förbud mot olaga 
husrannsakan och besittningstagande). I 
samband med en stor grundlagsreform år 
1982 fick landet både en ny offentlighetslag 
och en ny dataskyddslag. Den kanadensiska 
lagstiftningen skiljer sig från den europeiska 
- förutom den ungerska - såtillvida att of
fentlighet och datasekretess regleras i en och 
samma lagstiftningshelhet Reformen syftade 
primärt till att förbättra medborgarnas möj
ligheter att delta i förvaltningen och till att 
trygga rättvisan i förvaltningsbeslut. Refor
men syftade dock framför allt till att förbätt
ra skyddet för sådana personuppgifter som 
medborgarna lämnat in till myndigheterna. 
Lagarna syftade till att lösa problemen både 
i frå~a om rätten att ta del av en handling 
och 1 fråga om skyddet för den personliga 
integriteten. 

De kanadensiska provinserna har egna of
fentlighets- och dataskyddslagar. Quebec har 
på samma sätt som federationen slagit 
samman offentlighets- och dataskyddslagar
na (Act respecting access to documents held 
by public bodies and the protection of perso
nal information, 1982). I allmänhet motsva
rar provinsernas offentlighetslagar närmast 
Förenta Staternas federala offentlighetslag 
såtillvida att huvudprincipen om allmän han
dlingsoffentlighet har fastställts klarare i 
dem än i Kanadas federala offentlighetslag. 

I A ustralien stiftades en allmän och ytterst 
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detaljerad offentlighetslag år 1982 (Freedom 
of Information Act, 1982). Den reviderades i 
betydande mån redan år 1983 och 1986. 

Nya Zeelands offentlighetslag stiftades &!r 
1982 (Official Information Act 1982). Ar 
1987 utvidgades tillämpningsområdet så att 
lagen numera gäller även lokalförvaltnings
myndigheterna. Samtidigt förbättrades skyd
det för uppgifter om bland annat ekonomis
ka omständigheter. 

I 1946 års japanska grundlag tryggas ytt
randefriheten och den övriga friheten att ut
trycka sig. Rätten att ta del av myndigheter
nas verksamhet anses utgöra en förutsättning 
för utövande av denna rättighet. Från och 
med 1970-talet har man kunnat skönja ett 
växande behov av att å ena sidan öppna för
valtningen för allmän insyn och å andra si
dan förbättra skyddet för personuppgifter. 
Riksomfattande offentlighetslagstiftning sak
nas ännu, men offentlighetsbestämmelser för 
kommunalförvaltningen utfärdades år 1991. 

Internationella konventioner och rekommen
dationer 

I de internationella konventionerna om 
mänskliga rättigheter framhävs rätten att ta 
del av handlingar som en dimension av ytt
randefriheten. Enligt artikel 19 i Förenta Na
tionernas allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna har envar rätt till 
åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Detta innefat
tar bland annat rätt att söka, motta och spri
da upplysningar på vilket sätt som helst. 
Enligt artikel 19 i den internationella kon
ventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter (FördrS 8/ 1976) skall envar ha 
rätt till yttrandefrihet, vilket innefattar frihet 
att utan hinder söka, motta och sprida upp
lysningar av varje slag. Denna rättighet kan 
begränsas endast i den ordning som före
skrivs i lag, om det är nödvändi~t bland an
nat för att respektera andras rätttgheter eller 
anseende eller för att garantera statens säker
het. En bestämmelse om yttrandefrihet 
finns också i artikel l O i konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (europeiska männi
&Jwrättskonventionen, FördrS 19/1990). 
A ven artikel 8, som gäller respekt för privat
och familjelivet, hemmet och korresponden
sen, är av betydelse för offentlighetslagstift
nin&en. Enligt denna artikel har envar rätt 
att atnjuta respekt för sitt privat- och famil
jeliv. I praktiken har artikeln ansetts förut-

sätta att staten vidtar positiva åtgärder för att 
trygga rättigheterna. 

Europarådet €!av år 1982 en deklaration 
om yttrandefnheten (Declaration on the 
Freedom of Expression and Information 
29.4.1982), som syftar till en öppen infor
mationspolitik inom den offentliga sektorn. 
Europarådet har gett även ett flertal re
kommendationer i syfte att öka offentlighe
ten. Enligt en rekommendation som godkän
des år 1979 (Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe, Rec 854 (1979) on 
Access by the Public to Government 
Records and the Freedom of Information) är 
allmäntillgänglig information en förutsätt
niQg för parlamentarisk demokrati. 

Ar 1981 utfärdade Europarådet en re
kommendation om rätten att ta del av myn
dighetsinformation (Recommendation No 
R(81) 19 of the Committee of Ministers to 
Member States on the Access to Information 
Held by Public Authorities). Enligt rekom
mendationen bör var och en ha rätt att ta del 
av myndighetsinformation utan att behöva 
motivera begäran. I rekommendationen be
tonas även vikten av datasekretess, vilket 
innebär att personuppgifter inte får lämnas 
ut på ett sätt som kt:änker någons rätt till 
personlig integritet. A ven rekommendatio
nerna om dataskydd ~äller frågor som påver
kar myndighetshandhngarnas offentlighet. 

Rekommendationen av år 1991 om offent
ligheten i fråga om personuppgifter som in
nehas av myndigheterna (Recommendation 
R(91) l O on the Communication to Third 
Parties of Personal Data Held by Public 
Borlies) syftar till att koordinera principerna 
om offentlighet och dataskydd Rekommen
dationen utgår från att myndighetshandling
arnas offentlighet inte får innebära att regi
strerin~en och användningen av uppgifter 
som pa basis av offentligheten är tillgängliga 
lämnas utanför lagstiftningen om datasekre
tess. I rekommendationen betonas även vik
ten av säkerhetsåtgärder, då uppgifter läm
nas ut ur myndigheternas register med hjälp 
av tekniska anslutningar. Dessa omständig
heter har redan nu beaktats i finsk lagstift
ning. Rekommendationen förutsätter att den 
som frivilligt lämnar in personuppgifter till 
myndigheterna skall kunna påverka använd
ningen av uppgifterna. Enligt rekommenda
tionen får offentlighet i regel inte gälla för 
känsliga personuppgifter. Detta krav har be
aktats i de i propositionen föreslagna sekre
tessbestämmelserna. 
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Offentlighetsprincipen har behandlats ock
så i 1977 och 1980 års rekommendationer 
om förvaltningsförfarande (Resolution (77) 
31 on the Proteetian of the lndividual in 
relation to the Acts of Administrative 
Authorities: Right of Access to Admi
nistrative Information by any Person 
affected by an Administrative Act och 
Recommendation No R(80)2 on Individual 
Access to Information in connection with 
the exercise of Discretionary Powers by a 
Public Authority). 

Finland har ingått informationsutbytesavtal 
med ett antal länder på förvaltningsområden 
såsom beskattning, socialskydd och tull. 
skatteavtalen anger till exempel att sekre
tessbelagda uppgifter kan lämnas ut åt en 
annan avtalsslutande stat och att motsvaran
de uppgifter kan lämnas ut av denna stat. 

Offentligheten inom Europeiska unionen 

Handlingsoffentligheten inom Europeiska 
unionen kan beskrivas som ett system som 
bygger på en huvudregel om offentlighet 
enligt prövning. Prövningen begränsas av 
sekretess- och tystnadspliktsnormer på olika 
nivåer samt av förfarandereglerna. 

Den gällande primärrätten saknar motsva
righet till offentlighetsprincipen. Artikel 214 
i Romfördraget, vilken gäller tystnadsplikt 
för medlemmar i gemenskapens organ eller 
kommitteer, gemenskapens tjänstemän och 
andra som är i gemenskapens tjänst, kan 
betraktas som en grundläggande bestämmel
se om tystnadsplikt. 

De mest omfattande sekundärrättsnormer
na, som dessutom begränsar svängrummet 
för medlemsstaternas nationella lagstift
ning, är förordningen (EEG, Buratom nr 
354/83) om Europeiska ekonomiska gemen
skapens och Europeiska atomenergigemen
skapens historiska arkiv. Enligt artikel 6 i 
förordningen skall medlemsstaterna avhålla 
sig från att publicera sådana EG-handlingar i 
deras besittning, vilkas sekretess inte har 
upphävts. En medlemsstat kan alltså inte 
bestämma att en handling som unionen har 
sekretessbelagt är offentlig. 

Rådet godkände 1993 en uppförandekodex 
för allmänhetens tillgång till kommissionens 
och rådets handlingar (931730 EG) samt an
tog ett beslut om allmänhetens rätt att be
kanta sig med rådets handlingar 
(931731/EG). Kommissionen har fattat ett 
motsvarande beslut dvs. kommissionens be-

slut om allmänhetens tillgång till kommis
sionens handlingar (94/90 EKSG, EG, Eu
ratom). Besluten innehåller såsom generell 
princip att allmänheten skall kunna ta del av 
så många av rådets och kommissionens han
dlingar som möjligt. Med handling avses 
vilken skriven text som helst och informa
tion som bevarats på vilket sätt som helst. 

En ansökan om utlämnande av en handling 
skall göras skriftligen och de uppgifter som 
behövs för att identifiera handlingen skall 
lämnas. Vid behov kan organet be sökanden 
om ytterligare information. V ederbörande 
avdelning vid organet skall inom en månad 
efter att den har mottagit ansökan meddela 
sökanden antingen att ansökan har godkänts 
eller att man ämnar föreslå avslag, varvid 
sökanden kan lämna in en ny ansökan inom 
en månad. 

Sökanden kan ta del av handlingen på 
platsen eller på egen bekostnad få en kopia 
av den. Organet kan förordna att den som 
fått handlingen inte får producera eller spri
da den för kommersiella ändamål utan att 
först inhämta godkännande. 

Om en handling som ett organ innehar är 
upprättad av en fysisk eller juridisk person 
eller av en medlemsstat, ett annat organ in
om unionen eller ett annat nationellt eller 
internationellt organ, skall ansökan om ut
lämnande av handlingen skickas direkt till 
den som upprättat handlingen. 

Rådets beslut om allmänhetens rätt att ta 
del av rådets handlingar (931731/EG) mot
svarar i huvuddrag de ovan beskrivna prax
isreglerna. Vissa formuleringsskillnader 
finns dock. Relationen mellan regelverken 
förtydligas i det beslut som Europeiska ge
menskapernas domstol gav den 19 oktober 
1995 rörande tillämpningen av praxisregler
na i den sak som hade anhängiggjorts av 
John Carvel samt tidningen Guardian (T-
194/94). Domstolen ansåg att rådets beslut 
om rätt att ta del av rådets handlingar var 
den enda lagstiftningsåtgärd som reglerar 
rätten att ta del av ministerrådets handlingar. 

Enligt artikel 4.1 i beslutet får tillgång till 
rådets handlingar inte beviljas om ett offent
liggörande kan undergräva något av de in
tressen som nämns i beslutet, nämligen: 

1) skyddet för det allmänna samhällsin
tresset (allmän säkerhet, internationella för
bindelser, monetär stabilitet, rättsliga förfa
randen, inspektioner och undersökningar), 

2) skyddet för den enskilde och privatlivet 
eller för företagshemligheter, 
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3) skyddet för gemenskapens finansiella 
intressen, 

4) skyddet för förtroendet. 
Enligt artikel 4.2 i beslutet får tillgång till 

rådets handlingar vägras även för att skydda 
rådets intressen. I domstolens beslut i Guar
dianfallet kan en klar tolkningsre~el utläsas: 
artikel 4.2 i rådets beslut anger mte någon 
skyldi~het att vägra lämna ut en handling 
som radet behandlar, liksom inte heller nå
gon rättighet att vägra lämna ut en handling 
på den grund att den hänför sig till diskus
sioner som förts i rådet. 

Frågan om en större öppenhet inom Euro
peiska unionen togs upp på regeringskonfe
rensen som avslutades i JUni 1997. Finland 
lade fram ett eget förslag till regelsystem 
gällande handlingars offentlighet. I fördraget 
lyftes öppenheten upp till en grundläggande 
princip för unionen vid sidan av den nuva
rande närhetsprincipen. Genom bestämmel
ser i sekundärrätten ges allmänheten allmän 
rätt att ta del av handlingarna från unionens 
huvudinstitutioner. Det s.k. Amsterdamför
draget träder i kraft när det efter underteck
nandet har ratificerats i alla fördragsstater. 
Fördraget har beräknats träda i kraft tidigast 
1999. A v sikten är att de till sekundärrätten 
hörande rättsaktema om handlingars offent
lighet skall ges inom två år efter att fördra
get trätt i kraft. 

2.3. Bedömning av nuläget 

Lagen om allmänna handlingars offentlig
het utgör alltjämt en användbar utgångs
punkt för en revidering av offentlighetslag
stiftningen. Den behöver dock modemiseras 
på många punkter. Synen på myndighets
verksamhetens öppenhet och medborgarnas 
möjligheter att delta och påverka har för
ändrats och fått nya dimensioner. Betydelsen 
av myndighetemas handlingar har ökat lik
som myndighetemas beroende av datatekni
ken. 

Enligt den gällande lagen genomförs of
fentligheten i första hand genom att medbor
gare, organisationer och journalister begär 
handlingar av myndigheterna. Myndigheter
na spelar delvis en passiv roll, även om vis
sa myndigheter har förbättrat informationen 
under de senaste decennierna. Informations
plikten, som intogs i 1976 års kommunallag, 
vilken upphävts genom 1995 års kommunal
lag, har både ökat och diversifierat informa
tionen i kommunerna. Trots det har princi-

pen om offentlighet i myndighetemas verk
samhet, till exempel vid informationshante
ring eller införande av datoriserade registre
ringssystem, inte aktivt beaktats i tillräckligt 
hög grad. Det har i sin tur lett till konflikter 
mellan myndigheterna och dem som begär 
en handling. 

De senaste årens utveckling har lett till att 
myndigheterna har blivit allt mera beroende 
av datateknik i olika former för skötseln av 
sina uppgifter. Lagstiftningen har stannat på 
en bristfällig nivå i förhållande till de risker 
som den ökade användningen av datateknik 
har medfört. Med undantag för personregis
terlagen finns det inga bestämmelser om 
åtgärder som myndigheterna kan vidta för 
att garantera att handlingarna - i synnerhet 
uppgifter som finns lagrade i elektronisk 
form - bibehålls oförändrade eller är skyd
dade. Det har inte funnits någon lagstift
ningsmåssig grund för en enhetlig ut
veckling av datasäkerheten. 

Tillämpningsområdet för lagen om allmän
na handlmgars offentlighet har medfört mån
ga problem. Det har inte varit helt klart i 
vilken utsträckning lagen skall tillämpas på 
de statliga och kommunala affärsverken och 
på organen inom den så kallade medelbara 
offentliga förvaltningen. Utan stöd av en 
specialbestämmelse kan lagen dessutom inte 
tillämpas på enskilda, inte ens då de med 
stöd av en uttrycklig bestämmelse i lag utför 
en offentlig uppgift. Det är likaså oklart om 
en handling som upprättats med anlednin1;1 
av ett myndighetsuppdrag är offentlig. Da 
lagen om allmänna handlingars offentlighet 
stiftades, gick det inte heller i övrigt att för
utse förvaltningsutvecklingen med såväl pri
vatisering som köptjänster. 

Begreppen i lagen är föråldrade och delvis 
oklara och motstridiga. De allmänna hand
lingar som avses i lagen om allmänna hand
lingars offentlighet är offentliga, offentliga 
enligt prövning eller sekretessbelagda. Där
utöver har det i praktiken förekommit be
grepp som inte passar in i denna grundläg
gande indelning. Begreppen är vacklande 
även i bestämmelserna om sekretess och 
tystnadsplikt. Eftersom lagarna reglerar sam
ma frågor på lite olika sätt, har grundbe
grepp såsom sekretess och tystnadsplikt bli
vit luddiga och öppna för tolkning. 

Medborgarnas möjligheter att påverka ge
mensamma ärenden kringskärs i praktiken 
av att offentligheten i ärenden som ännu 
behandlas har begränsats. Beredningshand-
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lingar är enligt 5 § lagen om allmänna hand
lingars offentlighet offentliga endast med 
myndighetens tillstånd. Sin karaktär av icke
offentliga handlingar bevarar de också efter 
det att behandlingen av ärendet har avslu
tats. 

Det innebär att en väsentlig del av bered
ningsmaterialet kontrolleras av myndigheter
na och står utanför demokratisk kontroll -
detta trots att det främst är beredningsoffent
ligheten som ger medborgarna och massme
dierna möjlighet att ta del av myndighets
ärendena och få bakgrundsfakta. Med tanke 
på medborgarnas påverkningsmöjligheter är 
det alltså A och O att det i ett så tidigt ske
de som möjligt går att ta del av ärendena -
innan det slutgiltiga beslutet har fattats. 

I speciallagstiftningen finns ett stort antal 
bestämmelser om sekretess och tystnads
plikt, både i lagar och i förordningar. För
hållandet mellan handlingssekretess och tyst
nadsplikt är i praktiken svårbegripligt. Det 
beror främst på att sekretess skall grunda sig 
på reglering på lagnivå, medan tystnadsplik
ten har ansetts kunna grunda sig på en myn
dighetsföreskrift eller till och med på ären
dets beskaffenhet. Lagstiftningen har blivit 
splittrad och svår att överblicka. Trots att 
huvudregeln är offentlighet, kan det vara 
svårt för såväl medborgare som myndigheter 
att avgöra om en handling är offentlig eller 
sekretessbelagd. Detta har kunnat leda till 
ogrundad sekretess eller åtminstone till att 
utlämnandet av en handling har dragit ut på 
tiden. 

sekretessbestämmelserna är ofta oenhet
liga, och dessutom framgår sekretessgrunden 
och -omfattningen inte alltid tillräckligt 
klart. Vissa sekretesstider är omotiverat 
långa. A andra sidan beaktar de inte i till
räcklig utsträckning sådana behov av att 
skydda uppgifter som beror på att myndig
hetemas handlingar blivit mera omfattande 
och detaljerade samt på att myndighetemas 
handlingar har fått ökad betydelse bl.a. för 
kapital- och finansmarknadens funktion. 
sekretessbestämmelserna har således blivit 
otillräckliga. Tjänstemännens tystnadsplikt är 
osammanhängande och bristfälligt reglerad. 

Lagen om allmänna handlingars offentlig
het anger inte när en myndighet kan ta del 
av en handling hos en annan myndighet. 
Avsaknaden av bestämmelser har vållat 
problem i synnerhet då en myndighet skall 
iaktta sekretess i fråga om en viss handling 
och en annan myndighet enligt en specialbe-

stämmelse har rätt att ta del av den. 
Dessa brister i lagen om allmänna hand

lingars offentlighet och den övriga offentlig
hetslagstiftningen samt det faktum att lagar
na är föråldrade kräver att offentlighetslag
stiftningen totalrevideras. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Mål och medel 

Propositionens syfte är att öppna myndig
hetsverksamheten för allmän insyn, öka be
redningsoffentligheten, stärka offentlig
hetsprincipen vid utförandet av offentliga 
uppgifter, främja en god informationshante
ring i samband med dokumenthantering och 
informationsförsörjning, förbättra möjlighe
terna att ta del av myndighetsärenden och 
därigenom öka medborgarnas och samman
slutningarnas möjligheter att påverka sköt
seln av allmänna ärenden. Rätten till infor
mation fördjupar demokratin och utvecklar 
samhället i riktning mot en öppen demokrati 
som baserar sig på växelverkan. 

Rätten att ta del av myndighetemas verk
samhet kan betraktas som en viktig grund
läggande rättighet. Det faktum att offentlig
hetsprincipen har skrivits in i grundlagen 
accentuerar detta ytterligare. Rätten att ta del 
av en handling enligt l O § 2 m om. rege
ringsformen och det allmännas skyldighet 
enligt 16 a § regeringsformen att se till att 
de grundläggande fri- och rättigheterna re
spekteras och främjas innebär att det allmän
na skall se till att de som behöver ta del av 
myndighetsverksamheten också i praktiken 
skall ha möjlighet till det. Det är helt i linje 
med regenngsformen att myndigheterna 
åläggs att främja rätten att ta del av en han
dling. Denna synpunkt på främjandet av de 
grundläggande fri- och rättigheterna framgår 
av 5 kap. den föreslagna lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet. 

Offentlighetsprincipen kan stärkas dels 
genom att lagens tillämpningsområde utvid
gas till att omfatta samtliga som med stöd 
av lag utför uppgifter som avser offentlig 
maktutövning, dels genom att den allt större 
användningen av köptjänster inom förvalt
ningen beaktas i bestämmelserna. Medbor
garnas påverkningsmöjligheter föreslås bli 
förbättrade genom en större beredningsof
fentlighet Myndigheterna skall alltid infor-
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mera om vissa allmänt betydande projekt. 
Offentlighetsprincipen innebär inte - vare 

sig i Finland eller någon annanstans - en 
absolut rätt att ta del av en handling. Offent
ligheten måste vika för andra samhälleligt 
viktiga intressen. Tydligare sekretessgrunder 
och grunder för fastställande av myndighets
handlingars offentlighet kan nämnas bland 
propositionens mål. Kravet på att sekretess 
alltid skall grunda sig på en bestämmelse på 
lagnivå samt bestämmelserna om de vikti
gaste sekretessgrunderna och om förhållan
det mellan tystnadsplikt och handlin~ssek
retess är medel för att uppnå dessa mal. 

Syftet med reformen är att skapa grunder 
för en god informationshantering i myndig
heternas verksamhet. I lagen föreslås allmän
na bestämmelser om myndigheternas skyl
dighet att se till att deras handlingar är an
vändbara, att handlingar som är sekretessbe
lagda och behöver skyddas på annat sätt blir 
skyddade samt att handlingarna förvaras i 
förändrat skick samt om andra åtgärder som 
garanterar handlingarnas kvalitet. Med hjälp 
av statsrådets anvisningar och föreskrifter 
kan det ställas mera detaljerade tekniska 
krav gällande datasäkerheten inom statsför
valtningen. 

Det lagtekniska målet är att förtydliga och 
förenhetliga begreppen i offentlighetslagstift
nin~en samt att modernisera lagen såväl 
sprakligt som tekniskt med särskilt beaktan
de av utvecklingen inom dataöverföringen. 
Målet är med andra ord en enhetligare lag
stiftning. 

Propositionen eliminerar motsättningen 
mellan den gällande lagstiftningen och grun
dlagsreformen. Den i propositionen före
slagna lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet är den viktigaste av de lagar 
som tillgodoser rätten att ta del av en hand
ling enligt l O § 2 m om. regeringsformen. 
Reformen innebär dessutom att kravet på 
lagreglering av sekretess och de andra be
gränsningarna i rätten att ta del av en hand
ling genomdrivs. 

3.2. De viktigaste förslagen och 
beredningsprinciperna 

En ny allmän lag 

En totalrevidering av lagstiftningen om 
handlingsoffentlighet har ansetts nödvändig 
för att uppnå propositionens mål. Den gäl
lande lagen om allmänna handlingars offent-
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lighet skall upphävas. I stället skall en lag 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het stiftas. 

Lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet inbegriper de viktigaste delarna 
av offentlighetslagstiftningen. Behandlings
offentligheten faller dock utanför proposi
tionen. Principerna i lagen utgör en grund 
för utveckling och revidering av den special
lagstiftning som behövs vid sidan av den 
allmänna lagen. 

Offentlighetsprincipens tillämpningsområde 
utvidgas 

Bestämmelserna om tillämpningsområdet 
för lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har beretts så att offentlighets
principen skall iakttas i all offentlig maktu
tövning, oavsett hur skötseln av ärendena är 
organiserad eller hur de handlingar som upp
kommit har bevarats. 

För att öka den allmänna insynen i den of
fentliga maktutövningen föreslås att den nya 
lagen skall ha ett visträcktare tillämpnings
område än den gällande lagen och gälla 
även privaträttsliga sammanslutningar och 
enskilda när dessa med stöd av lagstiftning 
utför uppgifter som avser offentlig maktut
övning. I lagförslaget har man även i övrigt 
angett vilka organisationer lagen skall till
lämpas på. Därigenom har man velat avlägs
na de oklarheter som uppkommit vid till
lämpningen av den gällande lagen och sam
tidigt öka offentligheten. Både de kommuna
la och de statliga myndigheterna använder 
allt fler köptjänster för utförande av offent
liga uppgifter. För att utvecklingen inte skall 
nagga offentlighetsprincipen i kanterna, före
slås vissa specialbestämmelser bli intagna i 
lagen. De behövs dessutom för att klargöra 
ansvarsförhållandena. 

Den föreslagna lagen om offentli$het i 
myndigheternas verksamhet bygger pa prin
cipen om separata myndigheter. Vid tillämp
ning av lagen är myndigheterna självständi
ga i förhållande till varandra. Detta har be
tydelse framför allt för beredningsoffentlig
heten. Till exempel utlåtanden, motioner och 
andra skrivelser som en myndighet tillställer 
en annan blir i regel offentliga genast när de 
har undertecknats, om det inte är fråga om 
en sekretessbelagd handling. 

I syfte att stärka offentlighets~rincipen har 
man dessutom utformat lagen sa att tillämp
ningen inte beror på det sätt på vilket upp-
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gifterna har bevarats. Begreppen förenhetli
gas genom att begreppet "handling" införs 
som en gemensam benämning på handlingar 
och tekniska upptagningar. Lagen gäller 
också uppgifter som inte lagrats, eftersom 
den även innehåller bestämmelser om grun
derna för tystnadsplikt. 

Beredningsoffentligheten ökar 

I propositionen föreslås att beredningen av 
beslut och planeringen skall öppnas för all
män insyn. Förslagen om större öppenhet 
under beredningen förbättrar individernas 
och sammanslutningarnas påverkningsrnöj
ligheter. Dessutom förbättras kvaliteten på 
myndigheternas beslut, eftersom en allmän 
diskussion kan föra fram synpunkter som 
myndigheterna inte har beaktat under bered
ningen. När myndigheterna informerar om 
lagstiftningsprojekt och andra allmänt bety
dande planer, kan allmänheten ta ställning 
till proJekten på basis av fakta, vilket å sin 
sida främjar en rationell diskussion om alter
nativ och verkningar. 

För att öka beredningsoffentligheten före
slås att tidpunkten då en myndighetshand
ling blir offentlig skall fastställas noggranna
re. Dessutom föreslås att myndigheterna 
skall åläggas att informera allmänheten om 
lagstiftning och andra allmänt betydande 
ärenden som de bereder. Eftersom ett bered
ningsorgan enligt myndighetsdefinitionen 
betraktas som en myndighet, ökar bered
ningsoffentligheten särskilt inom statens cen
tralförvaltning. 

Förslaget innebär att kornrnitte-, kommis
sions- och arbetsgruppsförslag blir offentliga 
när de är klara. Undersökningar, statistik och 
utredningar blir emellertid offentliga när de 
är klara för det syfte de har utarbetats för. 
Framställningar och initiativ från en myndig
het till en annan samt beredningsmaterialet 
för dessa blir i regel offentliga genast när 
handlingarna har undertecknats. Förslag som 
gäller statsbudgeten blir offentliga när fi
nansrninisteriets första ställningstagande till 
ministeriets förslag har undertecknats. Där
igenom skulle budgetberedningsoffentlighe
ten öka. Förslaget innebär ett framsteg även 
såtillvida att de handlingar som hänför sig 
till beredningen av ett beslut i regel blir of
fentliga, när ärendet har avgjorts. Så är inte 
fallet i dagens läge. 

Myndigheternas skyldighet att främja rätten 
att få uppgifter samt en god informations
hantering 

I den gällande lagstiftningen anges varken 
att myndigheterna skall beakta offentlighets
principen när de planerar sin verksamhet 
eller att de aktivt skall se till att medborgar
na kan ta del av deras verksamhet. I syfte att 
stärka offentlighetsprincipen föreslås därför 
att bestämmelser om myndigheternas skyl
dighet att främja rätten att ta del av en hand
ling intas i 5 kap. lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. Bestämmelser
na har ansetts nödvändiga bland annat därför 
att regeringsformen anger att det allmänna 
skall se till att de grundläggande fri- och 
rättigheterna respekteras i praktiken och des
sutom aktivt främja detta. Rätten att ta del 
av en handling skall tillgodoses genom in
formation samt genom att myndigheterna 
framställer publikationer, statistik och bes
lutsregister för allmänt bruk. Myndigheterna 
skall också se till att det är lätt att få tag på 
handlingarna, t.ex. via bibliotek och allmän
na datanät. Myndigheternas befogenheter att 
besluta om sina egna handlingar föreslås ut
ökade. Lagen understryker dessutom att 
myndigheterna skall fördela arbetsuppgif
terna så att den som begär en handling blir 
sakligt betjänad. Målet har varit en så smi
dig och enkel procedur som möjligt - inga 
formaliteter skall få kornrna i vägen för ett 
snabbt genomförande av offentligheten. 

Ett syfte med den föreslagna lagen har 
varit att trygga en god informationshantering 
inom förvaltningen. De föreslagna bestäm
melserna innebär att myndigheterna i sarn
band med planerin~ och verksamhetsrefor
mer skall ta reda pa vad rätten till informa
tion innebär och beakta detta i praktiken. 
Handlingarna skall katalogiseras eller ordnas 
på något annat sätt så att de offentliga hand
lingarna är lätta att hitta. Myndigheternas 
dokumenthantering och datasystern samt 
databehandlingar skall organiseras så att 
handlingarna utan besvär kan offentliggöras 
och så att sekretessbelagda handlingar skyd
das på behörigt sätt och så att handlingarnas 
integritet och kvalitet garanteras. statsrådet 
föreslås berättigas att utfärda föreskrifter och 
anvisningar om de tekniska kraven vid full
görandet av ovan nämnda skyldigheter. 
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Entydigare grunder för begränsning av of
fentligheten 

Rätten att med stöd av offentlighetsprin
cipen ta del av en myndighetshandling har 
skrivits in i regeringsformen som en grund
lagsenlig grundläggande fri- och rättighet. 
Enligt l O § 2 m om. regeringsformen kan 
rätten att ta del av en handling begränsas 
endast genom lag. Handlingssekretess kan 
alltså föreskrivas endast i lag, inte på förord
ningsnivå, vilket har varit möjligt med stöd 
av 9 § 2 mom. i lagen om allmänna hand
lingars offentlighet. 

De viktigaste sekretessbestämmelserna har 
koncentrerats till den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet. 
Regeringsformens l O § 2 mo m. innebär att 
bestämmelser om begränsning av rätten att 
ta del av en handling kan intas i vilken lag 
som helst och i syfte att trygga vilket ound
gängligt skyddsintresse som helst. Man skul
le vara tvungen att genomföra reglering
en av sekretessfrågorna koncentrerat ifall det 
enligt regeringsformen vore möjligt att en
dast i en viss lag bestämma om avvikelser 
från offentlighetsprincipen. En sådan lösning 
har tillgripits i Sverige. Under berednin&en 
av den nya offentlighetslagstiftningen ansags 
det dock att ett så stelbent system inte vore 
ändamålsenligt. I praktiken kan det bli nöd
vändigt att tillåta avsteg från offentligheten 
också i andra lagar än i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet. Denna 
möjlighet skall dock tillgripas endast av sär
skilt vägande och exceptionella skäl. 

De sekretessgrunder som föreslås bli in
tagna i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet har formulerats så att deras 
tillämpningsområde är allmänt (allmängiltig
het för sekretessgrundema). Lagen anger 
alltså inte längre vilka myndigheters hand
lingar som är sekretessbelagda. Förslaget har 
ansetts innebära en tydligare definition på 
sekretess och ett steg i riktning mot en en
hetlig sekretesslagstiftning. Förfarandet har 
ansetts nödvändigt också av den orsaken att 
alla myndigheter inte organiserar arbetet på 
samma sätt. Bland annat kommunerna kan 
numera tämligen fritt för skötseln av myn
dighetsuppgifter grunda organ med ansvar 
för ett stort verksamhetsområde. 

Neutralitetsprincipen har varit central vid 
beredningen både av bestämmelserna om 
inträdaodet av handlingsoffentlighet och av 
definitionen på sekretess. Principen innebär 

att en myndighet inte får hamna i en oför
delaktigare ställning än en enskild verksam
hetsidkare i ett läge då myndighetens roll 
kan jämföras med den enskilda verksamhets
idkarens. Sådana situationer uppkommer till 
exempel när myndigheten agerar i egenskap 
av avtalspart, förhandlingspart samt rätte
gångspart 

I lagen har intagits nya sekretessbestäm
melser i syfte att uppfylla syftet med 
skyddsarrangemangen samt att trygga förut
sättningarna för skötseln av inkomst-, fi
nans-, penning- och valutapolitiken samt 
marknadens funktion samt i syfte att effekti
vera skyddet för vittnen och integritetsskyd
det. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Verkningar för medborgama 

Förslagen i propositionen ökar och förbätt
rar medborgamas möjligheter att få uppgifter 
om myndighetemas verksamhet, den offent
liga maktutövningen, samhällsförhållandena 
och verkningarna av det allmännas beslut på 
samhällsförhållandena. 

Rätten att ta del av en handling samt den 
föreslagna skyldigheten för myndigheterna -
att upprätta och distribuera statistik och ut
redningar om sin verksamhet samt sam
hällsförhållandenas utveckling på deras verk
samhetsområde, att informera om sin verk
samhet samt att göra uppgifterna lättillgäng
liga ger individen möjlighet att få en bild av 
myndighetemas verksamhet och dess effek
ter. Skyldigheten att informera om lagstift
ningsprojekt och andra aktuella planer och 
beslut av allmän betydelse förbättrar indivi
dens möjligheter att delta i och påverka 
sådana ärenden som myndigheterna har att 
avgöra. Detta kan ske med hjälp av andra 
föreskrivna system för deltagande eller ge
nom medborgarverksamhet Den enskilde 
kan delta också i den offentliga debatten 
eller påverka medlemmarna i representativa 
organ. 

Bestämmelserna om partsoffentlighet samt 
om var och ens rätt att ta del av en handling 
som gäller en själv ger individen möjlighet 
att bevaka sina rättigheter och intressen i 
ärenden som myndigheterna behandlar. 

De noggrannare bestämmelserna om skyd
det för den personliga integriteten stärker 
individens självbestämmanderätt och rätt att 
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leva utan omotiverad inblandning från något 
håll. De tryggar sålunda hans möjligheter att 
utnyttja de tjänster och den hjälp samhället 
erbjuder honom. 

4.2. Verkningar iör näringslivet 

Det allmänna förtydligandet av grunderna 
för utlämnande av sekretessbelagda hand
lingar erbjuder myndigheterna möjlighet att 
med företagens tillstånd utnyttja uppgifter 
som en annan myndighet redan har. Detta 
minskar företagens kostnader när myndig
heterna begär att få olika uppgifter. 

Förslagen i propositionen, bland annat be
stämmelserna om informationstjänst hos en 
myndighet, möjliggör en effektivare använd
ning av myndighetemas datamaterial inom 
den privata sektorn, till exempel inom den 
industri som erbjuder datatjänster i allmänna 
datanät. Propositionen kan därigenom främja 
den ekonomiska verksamheten på informa
tionsmarknaden, vilket programmet INFO 
2000, som gäller informationssamhället in
om Europeiska unionen, har utvisat. 

Bestämmelserna gällande konkurrerande 
anbudsgivares rätt att ta del av en handling 
effektiverar skyddet för tekniska affärshem
ligheter. 

4.3. Ekonomiska verkningar 

Den föreslagna lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet innebär att myn
digheterna i sin verksamhet bör iaktta god 
informationshantering. Myndigheterna bör 
kartlägga och förteckna det informationsma
terial som de besitter och klarlägga bl.a. be
hovet av skydd för de uppgifter som ingår i 
detta och betydelsen av att de finns tillgäng
liga. Omsorgen om skyddet, integriteten och 
kvaliteten för handlingama och datasystemen 
innebär att datasäkerheten blir effektivare. 

Den föreslagna lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet och de bestäm
melser som utfärdas med stöd av den inne
bär ett krav på god offentlighets- och sekre
tesstruktur i myndighetemas datasystem: de 
sekretessbelagda och de offentliga handling
ama skall kunna särskiljas från varandra, så 
att offentliga uppgifter på begäran kan läm
nas ut utan att sekretessbelagda uppgifter 
röjs. Detta kan förutsätta att datasystem som 
upprätthålls med hjälp av ADB ändras. Al
ternativt kan myndigheterna göra sig bered
da att för hand särskilja utskrifter av offent-

liga handlingar och utskrifter av sekretessbe
lagda handlingar. Eftersom myndigheterna 
också enligt gällande lag skall lämna ut den 
offentliga delen av en handling, kan kostna
derna inte anses bero uteslutande \?å denna 
proposition. I propositionen föreslas att en 
övergångsperiod på fem år skall stipuleras 
för att sätta datasystemen i stånd, vilket re
ducerar de kostnader som föranleds av pro
positionen därför att datasystemen under 
förloppet av denna tid regelmässigt även 
annars måste förnyas och de behövliga än
dringarna tidsmässigt kan förläggas så att de 
sker samtidigt med det norm.~la utvecklin~s
arbetet med datasystemen. Overgångspeno
den på fem år skall även kunna förlängas 
genom förordning, om det visar sig vara 
behövligt för ändamålsenlig verkställighet av 
de anvisningar och föreskrifter som statsråd
et enligt den föreslagna lagen skall kunna 
utfärda. De kostnader som föranleds av ef
fektiviseringen av datasäkerheten kalkyleras 
detaljerat som inslag i beredningen av de 
föreskrifter och anvisningar som statsrådet 
skall ge beträffande datasäkerheten. 

Skyldighetema innebär enligt förslaget en 
noggrannare definiering än för närvarande 
av administrationen och ansvarsförhållande
na rörande handlingar och grunderna för 
informationsflödena samt att de rättigheter 
som är förknippade med uppgifterna beaktas 
vid planeringen av reformer. Kundtjänsten 
bör organiseras och informationen och grun
derna för denna ombesörjas vid genomföran
det av handlingamas offentlighet. skyldig
heterna kan föranleda kostnader speciellt om 
detta slags uppgifter inte tidigare har ombe
sörjts som sig bör. 

Den nya lagstiftningens ikraftträdande krä
ver utbildning av personalen och säkerstäl
lande av ett de förfaranden som följs mot
svarar kraven i den nya lagstiftningen. 

De totala direkta kostnaderna för myndig
heterna för lagens verkställighet kan grovt 
uppskattas genom att beakta de genomsnitt
liga arbetskraftskostnader som föranleds av 
behövliga utredningar och åtgärder samt ut
bildning för att genomföra god informations
hantering. På denna grund blir kostnaderna i 
stats- och kommunalförvaltningen grovt räk
nat ca 70 miljoner mark. Kostnaderna för
delas på grund av ikraftträdelsebestämmel
sema på två år. A v sikten har varit att åtgär
derna skall kunna verkställas som ett inslag i 
myndighetemas normala verksamhet och att 
reformen därför inte kräver ökade anslag. 
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Vid bedömningen av kostnaderna har de 
kostnader som föranleds av förnyelsen av 
datasystemen inte beaktatas särskilt, efter
som de behövliga ändringarna på grund av 
övergångsbestämmelserna tidsmässigt kan 
inplaceras så att de görs som ett inslag i den 
allmänna utvecklingen av datasystemen. 

De föreslagna åtgärderna syftar till att öka 
effektiviteten i myndighetemas informations
hantering och verksamhet genom mera exakt 
uppgiftsdefiniering och bättre administrering 
av handlingarna. Propositionen avser inte 
heller att ändra på myndighetemas möjlig
heter att uppbära avgifter för kopior av han
dlingar. De föreslagna bestämmelserna om 
myndighetemas informationsservice kan öka 
myndighetemas intäkter, men beloppet härav 
är svårt att förutsäga. 

4.4. Verkningar på förvaltningen 

Myndighetemas nya förpliktelser innebär 
att myndighetemas handlingar måste plane
ras, skötas och användas på behörigt sätt 
och så att de olika rättigheter och intressen 
som ansluter sig till handlingar blir beakta
de. En god informationshantering främjar 
inte bara rätten att ta del av en handling, 
vilket ligger i linje med offentlighetsprinci
pen, utan även myndighetemas interna arbe
te samt uppgiftemas kvalitet, skydd och an
vändbarhet. 

De föreslagna reformerna skapar en grund 
för ett enhetligare och bättre utbyte av infor
mation mellan myndigheterna. Lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
avses innehålla allmänna grunder för utläm
nandet av handlingar till en annan myndig
het. Myndigheterna kan bl.a. med hjälp av 
teknisk anslutning och under de förutsätt
ningar som bestäms i lagen ge varandra sek
retessbelagda personuppgifter, vilket minskar 
behovet av specialbestämmelser. 

Den föreslagna lagen innebär att beslutan
derätt överförs från ministerierna till andra 
myndigheter. Förslaget om att ett beslut om 
utlämnande av en sekretessbelagd handling 
skall fattas hos den myndighet vars handling 
det är fråga om innebär att tillståndsbesluten 
överförs till en lägre myndighetsnivå. För
slaget kan öka dessa myndigheters arbets
börda. De omedelbara verkningarna är dock 
svåra att bedöma. 

Enligt förslaget skall datasekretessnämn
den inte längre kunna ge tillstånd att lämna 
ut uppgifter ur myndighetemas register. 

5. Beredningen av propositionen 

5.1. Beredningsskeden och 
beredningsmaterial 

Tidigare förslag till revidering 

En revidering av offentlighets- och sekre
tesslagstiftningen har varit aktuell i ett antal 
lagberedningsprojekt ända sedan 1970-talet. 
Datasystemkommittens förvaltnings- och 
näringsdatasektion, som statsrådet tillsatte år 
1972, gjorde ett utkast till en offentlighets
lag (Utkast till datasystemkommittens II del
betänkande. Offentlighetslagen och lagen om 
ändring av tryckfrihetslagen. 1975). Datasys
terpkommitten drogs in år 1975. 

Ar 1973 tillsatte statsrådets kansli en kom
mission med uppgift att i brådskande ord
ning utarbeta anvisningar för statsförvalt
ningen om behandlingen av hemliga och 
konfidentiella handlingar. Denna sekretess
kommission föreslog i sitt betänkande (kom
mittebetänkande 197 4:70) ett tillståndssys
tem för utlämnande av sekretessbelagda han
dlingar. Tillstånd avsågs kunna beviljas av 
särskilda skäl. I detta avseende ledde kom
missionens förslag dock inte till några lag
stiftningsåtgärder. 

Justitieministeriet tillsatte år 1976 en ar
betsgrupp för att bereda ett förslag till lag 
om allmänna handlingars och myndighets
verksamhetens offentlighet. Arbetet inleddes 
på basis av det utkast till offentlighetslag 
som datasystemkommittens förvaltnings- och 
näringsdatasektion hade utarbetat och de 
utlåtanden som begärts om det. Arbetsgrup
pen utarbetade ett förslag till delrevision av 
offentlighetslagstiftningen (Förslag till del
revision av offentlighetslagstiftningen. Justi
tieministeriets lagberedningsavdelnings pub
likation 14/1978). På basis av arbets
gruppens förslag fogades år 1982 - i sam
band med att lagen om förvaltningsförfaran
de stiftades - till lagen om allmänna hand
lingars offentlighet ett nytt kapitel 3 a om 
part tillkommande rätt till handling. Den 21 
augusti 1980 tillsatte justitieministeriet en ny 
arbetsgrupp med uppgift att lägga fram ett 
förslag till ändring av la~en om allmänna 
handlingars offentlighet pa basis av den år 
1976 tillsatta arbetsgruppens förslag. Den 
nya arbetsgruppens propositionsutkast blev 
klart på våren 1981. Utlåtanden om detta 
inbegärdes av olika myndigheter. På basis 
av utlåtandena utarbetades sedan ett justerat 
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utkast till lag om ändring av lagen om all
männa handlingars offentli~het. Utlåtande 
begärdes av laggranskningsradet, som ansåg 
(utlåtande nr 3/1982) att det inte fanns nå
gon anledning att öka beredningsoffentlighe
ten på det sätt som föreslogs i utkastet. Lag
beredningen fortsatte därefter vid justitiemi
nisteriet fram till år 1985. Arbetet ledde 
emellertid inte till några lagstiftningsåtgär
det. 

Ar 1981 tillsatte statsrådet en dataskydds
kommitte med uppgift att utarbeta ett förslag 
till författningar om registrering av person
uppgifter. Kommitten föreslog i sitt be
tänkande (kommittebetänkande 1981 :66) -
förutom de ändringar i lagen om allmänna 
handlingars offentlighet som kommittens 
förslag till personregisterlag föranledde -
också ett nytt kapitel 4 a med allmänna be
stämmelser om utbyte av sekretessbelagda 
uppgifter mellan myndigheterna. När person
registerlagen stiftades gjordes i lagen om all
männa handlingars offentlighet dock endast 
de ändringar som den nya personregisterla
gen föranledde. I övrigt ledde kommittens 
förslag inte till några lagstiftningsåtgärder. 

Bestämmelserna om offentlighet i fråga 
om statens budgethandlingar har utarbetats i 
en arbets$rupp, som tillsattes av finansmi
nisteriet ar 1983 (arbetsgruppspromemoria 
1984:FM 2). På basis av arbetsgruppens be
tänkande utarbetades vid finansministeriet en 
proposition med förslag till lag om ändring 
av lagen om grunderna för statsbudgeten och 
bokslutet. Förslaget ledde emellertid inte till 
några lagstiftningsåtgärder. 

Riksdagens önskemål och utlåtanden 

Riksdagens har i flera sammanhang upp
märksammat behovet av att utveckla bestäm
melserna om offentlighet och sekretess. I det 
följande riksdagens ställningstaganden under 
de senaste åren. 

I en lagmotion i riksdagen år 1985 (LM 
l O l l 1985 rd) aktualiserades riksdagsmännens 
behov av att ta del särskilt av i 5 § lagen 
om allmänna handlingars offentlighet avsed
da handlingar som gäller budgetförslaget. I 
en lagmotion år 1991 (LM 39/1991) ansågs 
det nödvändigt att öka beredningshandling
arnas offentlighet, så att rätten att ta del av 
en handling som är offentlig enligt prövning 
inte begränsas utan orsak. I förslaget betona
des vikten av att få uppgifter om ärenden 
som bereds. Där konstaterades även att med-

borgarnas möjligheter att övervaka myndig
heternas åtgärder och påverka dem härige
nom främjas. Dessutom föreslogs bestäm
melser om utlämnande av sekretessbelagda 
handlingar mellan myndigheter. Reviderings
behovet togs upp i en lagmotion även år 
1989 (LM 58/1989 rd) och i en hemställ
ningsmotion år 1986 (HM 1051/1986 rd). I 
hemställningsmotionen föreslogs dessutom 
att bestämmelser om informationsplikt för 
myndigheterna skulle intas i lagen. 

Revideringen av bestämmelserna om sek
retess och icke-offentliga handlingar så att 
de uppfyller informationsbehovet i ett mo
dernt samhälle påskyndades också i ett 
spörsmål år 1990 (SS 140/1990 rd). I ett 
spörsmål år 1996 (SS 386/1996 rd) fästes 
uppmärksamhet vid att verksamheten i bolag 
och stiftelser som grundats av kommunerna 
inte uppfyller den kommunallagsenliga prin
cipen om förvaltningsoffentlighet 

När riksdagens lagutskott år 1989 behand
lade revideringen av tjänstebrottslagstiftning
en, uppmärksammades behovet av att revi
dera bestämmelserna om handlingsoffentlig
het och -sekretess (LaUB 7/1989 rd). Uts
kottet ansåg att det var särskilt problematiskt 
att handlingarna i ett ärende som bereds i 
princip inte är offentliga förrän ärendet har 
avgjorts. Enligt utskottet är största delen av 
de ärenden som bereds och handlingarna om 
dem av det slaget att de bör kunna lämnas 
ut redan i beredningsskedet Lagutskottet 
påpekade även att begreppen i offentlighets
lagstiftningen och sekretessbestämmelserna 
är vacklande och oenhetliga. Utskottet ansåg 
att en så stor öppenhet som möjligt skall 
vara förvaltningens rättesnöre och att offent
lighetslagstiftningen i brådskande ordning 
bör revideras så att beredningsoffentligheten 
ökar. 

I sitt svar på regeringens proposition med 
förslag till polislag (RP 57/1994 rd) förut
satte riksdagen i enlighet med förvaltnings
utskottets ståndpunkt (FöUB 20/1994 rd) att 
regeringen vidtar brådskande åtgärder för att 
revidera offentlighets- och sekretessbes
tämmelserna. Kriterierna för myndigheternas 
rätt att ta del av andra myndigheters och 
instansers handlingar skulle fa§tställas på 
basis av en helhets granskning. A ven tillvä
gagångssätt för att avgöra situationer då be
stämmelserna om sekretess och utlämnande 
av handlingar står i strid med varandra skul
le tas fram. Därvid skulle skyddet för den 
personliga integriteten beaktas. 
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Även statsrevisorerna har fäst uppmärk
samhet vid olägenheterna i offentlighetslag
stiftningen. I sin berättelse år 1989 (s. 42 -
48) behandlade statsrevisorerna utförligt 
riksdagshandlingarnas offentlighet och of
fentligheten vid behandlingen av ett ärende i 
riksdagen. Berättelsen behandlade bland an
nat de konfliktsituationer som kan uppstå 
när la~en om allmänna handlingars offentlig
het maste tillämpas på riksdagsarbetet därför 
att riksdagsordningen saknar tillämpliga be
stämmelser. statsrevisorerna önskade att of
fentlighetskommissionen skulle behandla 
också dessa problem i sitt arbete. 

När riksdagen behandlade regeringens pro
position med förslag till ändring av grund
lagarnas stadganden om de grundläggande 
fri- och rättigheterna (RP 309/1993 rd) kon
staterade ~iksdagens grundlags~tskott att 
ändrmgen 1 l O § 2 mo m. regermgsformen 
innebär en förstärknin~ av offentlighetsprin
cipen på grundlagsniva (GrUB 25/1994 rd). 
Utskottet ansåg att det därför var skäl att ut
reda om också till exempel bestämmelserna i 
riksdagsordningen om offentligheten i riks
dagens utskottsarbete borde revideras. 

A ven riksdagens justitieombudsman har i 
olika sammanhang tagit upp behovet av att 
revidera offentlighetslagstiftningen. I sitt 
utlåtande till justitieministeriet år 1990 (utlå
tande nr 5/1990) konstaterade han att offent
lighetsbestämmelserna inte i tillräckligt hög 
grad beaktar förvaltningens och informatio
nens nya metoder, uppgifter och behov. Jus
titieombudsmannen fann det särskilt viktigt 
att offentlighetslagstiftningen koordineras 
med praxis för tolkningen av skyddet för 
den personliga integriteten samt yttrandefri
heten i Europarågskonventionen om mänsk
liga rättigheter. Ar 1992 gjorde justitieom
budsmannen en framställan hos justitiemi
nisteriet om tryggande av myndighetsdiarier
nas offentlighet och precisering av vissa be
grepp i offentlighetslagstiftningen, så att för
valtnings- och lagskipningsoffentlighet kan 
iakttas i pqtktiken (JO:s brev 2.10.1992, dnr 
1408/92). Ar 1993 fäste riksdagens biträdan
de justitieombudsman justitieministeriets 
uppmärksamhet vid olägenheten med att 
också mycket känsliga uppgifter i förunder
sökningsmaterialet blir offentliga, om åkla
garen beslutar om åtalseftergift (BJO:s brev 
24.8.1993, dnr 144112/93). Sådana situatio
ner kunde undvikas genom en revidering av 
offentlighetslagstiftningen. 

Offentlighetskommissionens betänkande 

Justitieministeriet tillsatte i februari 1990 
en kommission med uppgift att revidera of
fentlighets- och sekretesslagstiftningen. 
Kommissionen skulle 

l) individualisera problemen i den gällan
de lagstiftningen om handlingsoffentlighet 
och -sekretess samt problemen i samband 
med informationsutbyte, 

2) ange hur gränserna för handlingsoffent
ligheten skall fastställas samt på vilka grun
der och i vilken omfattning handlingar skall 
sekretessbeläggas, 

3) utreda i vilken mån offentligheten i ett 
ärende som ännu bereds kan ökas, 

4) avgöra om sekretessbestämmelserna i 
förvaltningsområdenas lagstiftning i första 
hand bör förtydligas eller om de bör koncen
treras till en lag, 

5) på basis av sina utredningar och ställ
ningstaganden utarbeta ett förslag till total
revidering av offentlighets- och sekretesslag
stiftningen. 

Kommitten avgav sitt betänkande (Kom
mittebetänkande 1992:9) i april 1992. I 
kommittens betänkande ingår ett förslag till 
ny offentlighetslag, ett förslag till lag om 
ändring av personregisterlagen samt ett för
slag till lag om ändring av 40 kap. 6 § 
strafflagen. 

Kommissionen föreslog att begreppet "do
kument" skulle införas som gemensam be
nämning på en handling och en teknisk upp
tagning. Begreppet allmän handling skulle 
enligt förslaget frångås. I stället föreslogs 
uttrycket "dokument som en myndighet in
nehar eller kan förfoga över". Eftersom 
kommissionens syfte var att genomdriva 
offentlighetsprincipen i den offentliga makt
utövningen och skötseln av offentliga upp
gifter, definierades myndighet i lagförslaget 
så att därmed avses inte bara myndigheterna 
inom förvaltningsorganisationen utan också 
externa organ och e.pskilda, när de utför of
fentliga uppgifter. A ven organisatoriskt os
jälvständiga men funktionellt självständiga 
organ, såsom arbetsgrupper, var enligt of
fentlighetslagen myndigheter. 

Beredningsoffentligheten föreslogs bli ut
ökad så att ett dokument alltid blir offentligt 
när behandlingen av ärendet har avslutats. 
En myndighet kunde enligt prövning lämna 
ut ett dokument också innan det blivit of
fentligt. Myndigheten skulle när den utövade 
sin prövningsrätt beakta lagens allmänna mål 
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och myndigheternas informationsplikt Of
fentligheten fick inte begränsas utan grund. 
Beredningsoffentligheten ökades genom att 
bland annat funktionellt självständiga arbets
grupper betraktades som i lagen avsedda 
myndigheter. På beredningsoffentligheten 
inverkade även förslaget om upphävande av 
40 kap. 6 § strafflagen, som gäller röjande 
av en uppgift som inte är offentlig. 

sekretessbestämmelserna, även bestämmel
serna om tystnadsplikt, koncentrerades i för
slaget till offentlighetslag. Lagen skulle ange 
de viktiga allmänna och enskilda intressen 
till vilkas skydd offentligheten kunde beg
ränsas. Nya element som skulle intas i lagen 
var bestämmelser om myndigheternas rätt att 
ta del av ett dokument samt om information 
på myndigheternas eget initiativ. Bestäm
melser om sekretess kunde enligt förslaget i 
fortsättningen intas endast i lag. 

Allmänna bestämmelser om myndigheter
nas rätt att ta del av ett sekretessbelagt do
kument hos en annan myndighet i vissa ty
piska situationer föreslogs bli intagna i la
gen. Dessutom föreslogs en kortfattad gene
ralklausul enligt vilken myndigheterna kan 
ta del av ett sekretessbelagt dokument även i 
andra situationer. I övrigt skulle myndighe
ternas rätt att ta del av ett dokument regleras 
i speciallagar. Eftersom myndigheternas rätt 
att få sekretessbelagda dokument av en an
nan myndighet innebär en avvikelse från 
skyldigheten att iaktta sekretess, är det kon
sekvent att också denna rätt skall grunda sig 
på lagreglering. 

I kommissionens förslag till offentlighets
lag ingick en bestämmelse också om myn
digheternas skyldighet att självmant informe
ra om allmänt betydande planer, förslag och 
avgöranden på verksamhetsområdet samt 
även i övrigt om verksamheten och tjänster
na. 

5.2. Remissutlåtanden om 
offentlighetskommissionens 
betänkande 

Justilieministeriet begärde utlåtanden om 
offentlighetskommissionens betänkande av 
99 organisationer. Ministeriet mottog 84 
skriftliga utlåtanden, av vilka 6 hade avgetts 
som gemensamt utlåtande av ett flertal orga
nisationer. En sammanställning av utlåtande
na har utarbetats. Nedan de viktigaste syn
punkterna i sammandrag. 

Remissinstanserna ansåg att kommissio-

nens syften i huvudsak var goda och revide
ringen nödvändig. Betänkandet kritiserades 
emellertid för att det inte beaktade teknikens 
inmarsch inom förvaltningen och databe
handlingen. Vissa remissinstanser betonade 
behovet av klarare och entydigare bestäm
melser. 

Republikens presidents kansli och justitie
kanslern ansåg att lagen inte bör gälla repu
blikens president. Massmedierepresentanter
na såg däremot ingen anledning till att ställa 
republikens president utanför lagens tillämp
ningsområde. Flera instanser oroade sig för 
att offentligheten kringskärs på grund av 
användningen av köptjänster, bolagisering av 
funktioner och ombildning till affärsverk. 
Statens affärsverk motsatte sig förslaget om 
~.tt offentlighetslagen skall gälla även dem. 
A ven förslaget om att lagen skall tillämpas 
på den avgiftsbelagda service som myndig
heterna erbjuder väckte motstånd, eftersom 
det uppenbarligen innebär att en myndighet 
som förvärvar inkomster genom serviceverk
samhet försätts i en sämre ställning än de 
privata konkurrenterna. 

I utlåtandena kritiserades förslaget även 
därför att tredelningen av handlingama -
offentliga handlingar, sekretessbelagda hand
lingar och icke-offentliga handlingar - inte 
klart och entydigt framgick någonstans. Den 
av kommissionen föreslagna större bered
ningsoffentligheten ansågs önskvärd i mass
medierepresentantemas, arbetarrepresentan
ternas och jord- och skogsbruksrepresentan
ternas utlåtanden samt i vissa myndighetsut
låtanden. 

Offentlighetskommissionens förslag om att 
koncentrera sekretessbestämmelserna till of
fentlighetslagen kritiserades, eftersom det 
ansågs kunna försvaga myndighetemas 
normmedvetande och leda till ologisk lag
stiftning. Det är nämligen synnerligen ofta 
nödvändigt att reglera utlämnandet av en 
sekretessbelagd handling genom speciallag
stiftning. Vissa remissinstanser förhöll sig 
reserverat till den föreslagna formuleringen 
av sekretessbestämmelserna, det vill säga att 
en handling är sekretessbelagd om utlämnan
de av den kunde ha en i lagen nämnd på
följd. Procedurreglerna för utlämnande av en 
handling ansågs invecklade och besvärliga. 
De remissinstanser som representerade mass
medierna föreslog att beslutanderätten skall 
överföras till ett särskilt organ som skall 
övervaka verkställigheten av offentlighets
lagstiftningen. 
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I tio utlåtanden föreslogs att lagförslaget 
skall ändras så att parternas rätt att ta del av 
en handling är lika omfattande såväl i för
valtningsprocessen som i tviste- och brott
mål. De föreslagna bestämmelserna om 
myndighetens rätt att ta del av en sekretess
belagd handlin$ som innehas av en annan 
myndighet ansags i viss mån lämna rum för 
tolkning. Dessutom ansågs de inte förbättra 
nuläget - speciallagstiftning behövs fortfa
rande. 

Justitiekanslern ansåg att kommissionen 
noggrant bör överväga förslaget om upphäv
ande av 40 kap. 6 § strafflagen, som gäller 
röjande av en icke-offentlig uppgift. Den 
som i strid med myndighetens uttryckliga 
förbud har röjt en uppgift som inte är offent
lig har enligt justitiekanslern brutit mot sin 
tjänsteplikt och en sådan gärning bör vara 
straffbar. De remissinstanser som represen
terade massmedierna understödde däremot 
uttryckligen kommissionens förslag. 

5.3. Utkastet av år 1994 jämte 
remissutlåtanden 

Den nya offentlighets- och sekretesslag
stiftningen bereddes vidare som tjänsteupp
drag vid justitieministeriet. Under beredning
en försökte man beakta kritiken mot offent
lighetskommissionens förslag, både den som 
riktade sig mot innehållet och den som gäll
de la~tekniken. 

Utlatande om det propositionsutkast som 
utarbetades under den senare beredningen 
och som daterades den 28 juni 1994 begär
des av 97 organisationer. 

Propositionsutkastet togs i stort mycket väl 
emot. Det synades i ljuset av problemen i 
den gällande lagstiftningen och offentlighets
kommissionens förslag. Remissinstanserna 
ansåg att det var bra att de tidigare utlåtan
dena hade beaktats. 

En totalrevidering ansågs nödvändig i flera 
utlåtanden. Av de remissinstanser som utt
ryckligen tog ställning till frågan var det 
endast Finlands Kommunförbund som ansåg 
att missförhållandena i den gällande lagstift
ningen kunde elimineras genom en korrige
ring av lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. 

Finansministeriet och Finlands Bank fäste 
uppmärksamhet vid marknadskrafternas be
tydelse och underströk att de nationella in
tressena bör beaktas när offentligheten i de 
finanspolitiska ärendena fastställs. 

380085S 

I sina detaljbedömningar önskade remiss
instanserna ett klarläggande av lagens för
hållande till den nya kommunallagen, till 
kommunernas informationsplikt och till ar
kivlagstiftningen. Man önskade även en kla
rare reglering av hur lagen skall tillämpas 
vid användning av köptjänster och andra 
uppdrag. Trafikministeriet var en av de in
stanser som ansåg att lagen inte bör gälla 
statens affärsverk. Uppmärksamhet fästes 
även vid de problem som kan uppstå när 
lagen utsträcks till privaträttsliga organ som 
utövar offentlig makt. 

Beträffande den större beredningsoffentlig
heten motsatte sig finansministeriet förslaget 
om offentlighet i fråga om ministeriernas 
budgetförslag. Finansministeriet och Fin
lands Bank ansåg inte att statistik och utred
ningar bör bli offentliga när handlingarna är 
färdiga för det ändamål de har upprättats 
för. Med hänsyn till den känsliga finanspoli
tiken och dess betydelse bör finanspolitiska 
handlingar enligt finansministeriets utlåtande 
precis som nu vara icke-offentliga under be
redningen. I utlåtandena önskades också att 
offentligheten i fråga om anbudshandlingar 
regleras noggrannare. 

Beträffande förslagen om partsoffentlighet 
ansåg remissinstanserna att partsrättigheterna 
i förvaltningsprocessärenden inte bör begrän
sas. Vissa klarlägganden efterlystes i fråga 
om sekretessbestämmelserna. De föreningar 
som representerade journalisterna (Finlands 
Journalistförbund rf och Oikeustoimittajat 
ry) ansåg att sekretessförslagen i viss mån 
omintetgjorde förslagen om en större offent
lighet. A andra sidan påpekade vissa instan
ser (bland annat bilregistercentralen) att en 
omfattande offentlighet i fråga om bered
ningsmaterial möJliggör missbruk. Vissa re
missinstanser ansag att offentligheten i fråga 
om de handlingar som gäller förhållandet 
mellan Finland och Europeiska unionen hade 
tilldelats alltför lite uppmärksamhet. 

5.4. Den fortsatta beredningen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag på basis av de ovan redovisade utlåtan
dena. Under beredningens gång fördes när
mare förhandlingar med ett antal intresseor
ganisationer. En fråga som ägnades särskild 
uppmärksamhet var tillämpningen av de för
eslagna bestämmelserna dels på handlingar 
som upprättas vid användning av köptjän
ster, dels på de statliga och kommunala af-
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färsverkens handlingar. Man fäste uppmärk
samhet även vid den nya kommunallagens 
inverkan på lagförslaget. De privata organi
sationer som utför offentliga uppgifter och 
som lagen alltså tillämpas på har även de 
varit föremål för utredningar. Också offent
ligheten i fråga om handlingar som gäller 
upphandling samt statsbudgeten, tidpunkten 
da en handling med känsliga ekonomiska 
uppgifter bli offentlig och specialbestämmel
serna om utlämnande av en handling har 
varit föremål för särskild granskning. 

Justilieministeriet sän~e i oktober 1997 
propositionsutkastet till Alands landskapssty
r~lse för kännedom och eventuellt utlåtande. 
Alands landskapsstyrelse meddelade att den 
inte hade anmärkningar att anföra med an
ledning av propositionsutkastet 

6. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

6.1. Samband med andra propositioner 

Den föreslagna nya offentlighets- och sek
retesslagstiftningen skapar en enhetlig grund 
för utveckling av lagstiftningen om utläm
nande av myndighetshandlingar. De special
lagar som man ämnar revidera är bland an
nat befolkningsdatalagen, polislagen 
( 49311995), bestämmelserna om skatteupp
giftemas offentlighet och användning samt 
rätten att ta del av handlingar och lämna ut 
handlingar inom socialvården och vid folk
pensionsanstalten. Propositionerna avlåts 
senare. 

Bestämmelser om offentligheten i fråga 
om riksdagsutskottens handlingar har inte 
intagits i propositionen, eftersom frågan tas 
upp i samband med totalrevideringen av 
grundlagarna. I propositionen ingår inte hel
ler bestämmelserna om offentigheten i fråga 
om konkurrensrådets handlingar, eftersom 
behovet av revidering av lagstiftning gällan
de konkurrensrådet uppdrag och deras sköt
sel utredas separat. 

En översyn av personregisterlagstiftningen 
pågår vid justitieministeriet. Eftersom det 
fortfarande råder osäkerhet om det närmare 
innehållet i denna reform, föreslås bestäm
melser om rätten att lämna ut personuppgif
ter ur myndighetemas personregister i lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het, trots att avsikten i ett tidigare bered
ningsskede var att bestämmelserna skulle 

överföras till personregisterlagen. De nu 
föreslagna bestämmelsena är formulerade så 
att de skall fungera oberoende av vilka slags 
begreppsmässiga ändringar och namnändrin
gar som görs i lagstiftningen om skydd för 
personuppgifter. 

6.2. Samband med internationella f"Ordrag 
och förpliktelser 

En begäran om information om de ting 
som avses i Europeiska gemenskapemas di
rektiv rörande fri tillgång till information 
om miljön (90/313/EEG) skall enligt direkti
vet behandlas inom två månader. Inom För
enta Nationernas ekonomiska kommission 
för Europa (ECE) bereds en konvention om 
miljöinformation och medborgamas rätt till 
medverkan, där avsikten är att uppställa en 
uttrycklig tidsfrist, inom vilken en myndig
het skall behandla en informationsbegäran. 
För att säkerställa att lagstiftningen i Finland 
uppfyller ovan nämnda skyldigheter föreslås 
att i 14 § 4 mom. lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet intas en bestäm
melse om tidsfrister för behandling av en 
begäran om information. 

Verkställigheten i Finland av Europa
parlamentets och rådets direktiv 95/ 46/EG 
om skydd för enskilda personer med av
seende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter, i det 
följande direktivet om skydd av personupp
gifter, bereds vid justitieministeriet utgående 
från förslagen i det betänkande som person
uppgiftskommissionen överlämnade i maj 
1997 (kommittebetänkande 1997:9) samt 
utlåtandena om dem. 

Direktivet om skydd av personuppgifter 
syftar till att trygga såväl skyddet för den 
personliga integriteten vid behandling av 
personuppgifter som personuppgifters fria 
rörelse inom Europeiska unionen. Direktivet 
tillämpas både på automatisk databehandling 
och pa manuell personuppgiftsbehandling. 

Enligt stycke 72 i direktivets ingress kan 
offentlighetspridpen beaktas då skyldighe
terna enligt direktivet bringas i kraft na
tionellt. I direktivets artiklar finns däremot 
inga uttryckliga omnämnanden om offentlig
hetsprincipen som undantag från skyddsni
vån för personuppgifter enligt direktivet. 

I direktivet anges under vilka förutsättnin
gar personuppgifter får behandlas. Med be
handling avses i direktivet även utlämnande. 
Därför är de artiklar i direktivet som gäller 
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lagligheten när det gäller behandling av per
sonuppgifter av betydelse för faststållandet 
av offentligheten. Definieringen av ändamå
let för behandlingen av personuppgifterna 
inverkar likaså på lagstiftningen om utläm
nande av persondata. 

I direktivets artikel 7 ingår bestämmelser 
om principerna som gör att upp~iftsbehand
ling kan tillåtas. Artikeln inneballer en för
teckning över de grunder, på vilka en med
lemsstat kan tillåta behandling av person
uppgifter. Enligt artikelns punkt f kan be
handling tillåtas, om den är nödvändig för 
ändamål som rör berättigade intressen hos 
den registeransvarige eller en utomstående 
informationsmottagare, utom när dennes in
tresse uppvägs av den registrerades skydds
krävande intressen eller grundläggande fri
och rättigheter. 

Till de centrala principerna för skyddet för 
personuppgifter hör ändamålsbundenheten. 
Enligt direktivets artikel 6 skall medlemssta
tema föreskriva om principerna för informa
tionens kvalitet. Principen om ändamålsbun
denheten framgår av artikel 6. l b, enligt 
vilket personuppgifter skall insamlas för sär
skilda, uttryckligt angivna och berätti&ade 
ändamål. De får inte senare behandlas pa ett 
sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 
Enligt direktivets artikel 13 kan skyddet en
li&t artikel 6. 1 begränsas - med avvikelse 
fran tillämpningen av de ovan refererade i 
artikel 7 bestämda principerna - genom na
tionell lagstiftning i den omfattning som 
bestäms i artikel 13. 

Enligt artikel 13 i direktivet är det tillåtet 
att begränsa skyddet, om en sådan begräns
ning är en nödvändig åtgärd för att säkra att 
de intressen som uppräknas i stycke l i arti
keln blir förverkligade. Till dessa intressen 
hör enligt stycke g skydd av den registrera
des eller andras fri- och rättigheter. 

Direktivet har på två olika sätt beaktats 
vid beredningen av den allmänna lag som 
ingår i propositionen. Skyddet av personupp
gifter har effektiverats jämfört med nulä
get med hjälp av sekretessbestämmelser. För 

det andra föreslås personuppgifter ur myn
dighetemas personregister få utlämnas som 
kopia eller utskrift, om inte annat särskilt är 
bestämt, endast om den som får uppgif
terna har rätt att enligt bestämmelserna om 
skydd för personuppgifter ha i sin besittning, 
använda och i övrigt behandla sådana per
sonuppgifter. Vidare bör det från fall till fall 
bedömas huruvida ett utlämnande äventyrar 
den registrerades integritet. Bestämmelserna 
hindrar således att offentlighetsprincipen lätt 
skulle kunna leda till lagstridig registrering 
eller annan behandling av personuppgifter. 
På annat sätt har offentlighetsprincipen inte 
begränsats med anledning av direktivet. 

Vid beredningen av reformen har det an
setts att artikel 7. f och artikel 13. l g i di
rektivet möjliggör att offentlighet för person
uppgifter kan genomföras i den omfatt
ning som den föreslagna allmänna lagen av
ser. sekretessbestämmelserna skyddar de 
uppgifter som hör till kärnområdet för integ
ritetsskyddet, varjämte dessutom vid utläm
nande av data hänsyn från fall till fall måste 
tas till utlämnandets effekt på integritetss
kyddet, såvida utlämnandet inte grundar sig 
på speciallagstiftning. Därigenom är en re
gistrerades rättigheter till skydd för sina per
sonuppgifter tryggade även enligt lagstiftnin
gen i Finland i de situationer, där dessa rät
tigheter undantränger en annans berättigade 
intressen. 

Det beredningsskede som de i direktivet 
förutsatta nationella åtgärderna för närvaran
de befinner sig i har beaktats vid beredning
en av propositionen. Därför ingår det i pro
positionen inte något förslag till revidering 
av specialbestämmelserna om utlämnande av 
uppgifter ur personregister. Det är mera än
damålsenligt att dessa bestämmelser revide
ras utgående från personuppgiftskommissio
nens förslag och utlåtandena om dem. 

En särskild bedömning av verkningar av 
rådets förordning (322/97/EG) om ge
menskapsstatistik på den nationella statistik
lagstiftningen kommer att göras senare. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet 

Lagens rubrik 

Rubriken på den nya lagen föreslås bli lag 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. Under den fortsatta beredningen beslöt 
man avstå från den av offentlighetskommis
sionen föreslagna rubriken offentlighetsla
gen, eftersom rubriken kunde ge ett intryck 
av att lagen gäller till exempel även den of
fentlighet som förrnedlas genom massmedi
erna. Man ansåg med andra ord att rubri
ken gav lagens ti11lämpningsområde en stör
re vidd än vad det i själva verket har. 

Under den fortsatta beredningen - den som 
vidtog efter det att offentlighetskommissio
nen hade avgett sitt betänkande - övervägdes 
rubriken lag om myndighetshandlingars of
fentlighet. I ett propositionsutkast från år 
1994 motiverades det med att bestämmelser
na i lagförslaget, även de bestämmelser som 
gäller tystnadsplikt och myndighetemas in
formationsplikt, gäller och påverkar tillgång
en på myndighetshandlingar. 

Till förslaget fogades senare ett kapitel om 
myndighetemas skyldighet att främja rätten 
att ta del av en handling samt en god infor
mationshantering. Kapitlet utvidgade regle
ringen från handlingar som upprättats i sam
band med myndighetsbeslut och andra 
grunddläggande myndighetsuppgifter till åt
gärder som främjar ett öppet myndighetsför
farande samt till regler om att myndigheter
nas datamaterial skall vara användbart, av 
hög kvalitet och skyddat, även dataskyddat 
En rubrik som ensidigt betonade handlings
offentligheten ~av alltså inte längre en riktig 
bild av tankegangen bakom revideringen, en 
tankegång som syftade till att utveckla rätten 
att ta del av en handling. På grund av be
stämmelserna om god informationshantering 
skulle det ha funnits grunder även för att 
lagens rubrik i större utsträckning än det 
föreslagna skulle beskriva regleringen av 
myndighetemas handlingar. Detta ansågs 
dock inte nödvändigt på grund av den om
fattande regleringen av offentlighetsprinci
pen samt det grundlagsrättsliga skydd för 
rätten att ta del av handlingar som följer 

därav och med beaktande av att även kraven 
på god informationshantering i sista hand 
gagnar erhållandel av god och relevant in
formation om myndighetemas verksamhet. 

En allmän bestämmelse om offentlig
hetsprincipen föreslås bli intagen som lagens 
första paragraf. I bestämmelsen hänvisas till 
offentligheten i fråga om representativa or
gans och domstolars sammanträden. Lagen 
syftar alltså till att ge en helhetsbild av hur 
offentligheten skall genomföras i myndighe
temas verksamhet, även om närvarorätten 
regleras närmare i särskilda bestämmelser. 
A v denna anledning föreslås, att lagen skall 
heta lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. 

Lagens struktur och systematik 

Den föreslagna lagen består av 38 paragra
fer och 8 kapitel. I l kap. finns allmänna be
stämmelser om offentlighetsprincipen och i 
den anges lagens syfte och tillämpningsom
råde. Bestämmelserna i 2 kap. anger när en 
handling blir offentlig. Om rätten att ta del 
av en handling föreskrivs i 3 kap. Be
stämmelser som anger hur myndigheterna 
skall förfara när de lämnar ut uppgifter ur en 
handling föreslås bli intagna i 4 kap. I 5 
kap., som till innehållet är helt nytt, finns 
bestämmelser om myndighetemas skyldighet 
att främja rätten att ta del av en handling 
samt en god informationshantering. I 6 kap. 
finns sekretessgrundema. Bestämmelserna i 
7 kap. gäller undantagen i fråga om sekre
tess och upphörande av sekretess. Särskilda 
bestämmelser finns i 8 kap. 

l kap. Allmänna bestämmelser 

Bestämmelser om offentlighetsprincipen 
samt om lagens tillämpningsområde och syf
te liksom även de för tillämpningsområdet 
centrala definitionerna föreslås bli intagna i 
l kap. 

l §. Offentlighetsprincipen. Grundläggande 
bestämmelser om offentlighetsprincipens 
innehåll och form föreslås bli intagna i para
grafen. Bestämmelserna i l mom. gäller den 
offentlighet som grundar sig på handlingsof
fentligheten. Bestämmelserna i 2 mom. gäl
ler behandlingsoffentligheten, som för
verkligas bland annat i samband med riksda-
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gens och kommunfullmäktiges sammanträ
den. 

Enligt l m om. är myndighetshandlingar 
offentliga, om inte något annat föreskrivs 
särskilt i lag. Myndighetsupptagningar 
nämns inte särskilt i paragrafen, eftersom 
definitionen på myndighetshandling i 5 § 
avser även upptagningar, till exempel hand
lingar som bevarats med hjälp av automatisk 
databehandling. 

Bestämmelsen och dess position som la
gens första paragraf ger uttryck för strävan 
att stärka offentlighetsprincipen som den 
centrala principen för den offentliga förvalt
ningen i Finland. Den i lagen föreskrivna 
rätten att ta del av en handling är ägnad att 
främja ett öppet myndighetsförfarande, vil
ket innebär att myndigheterna skall utföra 
sina uppgifter offentligt så att envar kan få 
uppgifter om myndighetsverksamheten i all
mänhet och av de ärenden myndigheterna 
för tillfället behandlar i synnerhet. 

I paragrafen ul?prepas den i regeringsfor
men nämnda utgangspunkten för rätten att ta 
del av en myndighetshandling: myndighets
handlingar är i allmänhet offentliga. Samti
digt skall paragrafen påminna om att offent
lighetsprincipen skall iakttas i lagstiftnings
arbetet. Offentligheten kan begränsas endast 
genom lag. När och hur det kan ske avgörs 
av bestämmelserna i l O § 2 m om. regerings
formen och de allmänna lärosatserna om be
gränsning av grundläggande fri- och rättig
heter. Eftersom dessa har beaktats vid lagbe
redning, föreskriver paragrafen till skillnad 
från regeringsformen inte att rättigheten kan 
begränsas endast av nödvändiga orsaker. 

Trots att myndighetshandlingar alltså i re
gel är offentliga, finns det en del förvalt
ningsgrenar - till exempel social- och hälso
vården - där andelen sekretessbelagda hand
lingar på grund av ett stort antal känsliga 
ärenden i praktiken är övervägande. Hand
lingssekretessen fastställs enligt 22 - 24 §. 

Lagens föreslagna rubrik hänsyftar på of
fentligheten i fråga om myndighetsverksam
heten i sin helhet. Eftersom offentligheten i 
fråga om myndigheternas och de representa
tiva organens verksamhet kan genomföras 
även som sammanträdesoffentlighet, finns 
det i 2 mom. en hänvisning till bestämmel
serna om behandlingen av ett ärende. Några 
andra bestämmelser om behandlingsoffent
lighet finns det inte i lagen, eftersom det är 
lämpligare att denna fråga regleras i de för
fattningar som även i övrigt anger förfaran-

det vid behandlingen av ett ärende hos en 
myndighet. Till dessa delar sker det alltså i 
stort inga förändringar i lagstiftningen. Det 
förslag till ändring av kommunallagen som 
ingår i denna proposition syftar till att klar
göra hur offentligheten i fråga om handlin
gar som har behapdlats inom stängda dörrar 
skall fastställas. A ven i lagen om offentlig
het vid rättegång föreslås sådana precisering
ar. 

2 §.Lagens tillämpningsområde. I paragra
fen anges lagens centrala innehåll. Enligt 
paragrafen finns det i lagen bestämmelser 
om rätten att ta del av en offentlig myndig
hetshandling, bestämmelser om tystnadsplikt 
för den som verkar hos en myndighet, be
stämmelser om handlingssekretess och andra 
för skyddande av allmänna och enskilda in
tressen nödvändiga begränsningar av rätten 
att ta del av en handling samt bestämmelser 
om myndigheternas skyldigheter att främja 
lagens syfte. 

I lagen föreskrivs alltså om rätten att ta 
del av en offentlig myndighetshandling. På 
detta sätt har man velat betona sambandet 
mellan lagförslaget och l O § 2 m om. rege
ringsformen. Lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet är med andra ord 
den lag som skall reglera den i regerings
formen nämnda rätten att ta del av en hand
ling samt ange dess gränser och det riktiga 
förfarandet när den tillgodoses. 

Enligt paragrafen finns det i lagen bestäm
melser om tystnadsplikt för den som är 
verksam hos en myndighet samt bestämmel
ser om handlingssekretess och andra för 
skyddande av allmänna och enskilda intres
sen nödvändiga begränsningar av rätten att 
ta del av en handling. 

Trots att regeln alltså är offentlighet, måste 
vissa undantag tillåtas. Offentlighet kan 
nämligen kränka ett antal allmänna och en
skilda intressen, som har ett mer eller min
dre fast samband med de grundläggande fri
och rättigheterna i regeringsformen. Obe
gränsad offentlighet i fråga om myndighets
handlingar behövs inte för att övervaka den 
offentliga maktutövningen i sådana faktiska 
myndighetsärenden som gäller stöd för in
divider eller familjer i olika livssituationer, 
såsom service på rådgivningsbyråer för upp
fostringsfrågor eller missbrukarvård. Offent
lighetslagstiftningen är dessutom inte det 
enda sättet att trygga individers och sam
manslutningars påverkningsmöjligheter samt 
fördelar och rättigheter. Möjligheterna till 
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intressebevakning kan tryggas även genom 
bestämmelser om att bland annat parter skall 
höras. 

De allmänna och enskilda intressen som 
avses fram~år särskilt av sekretessbestäm
melserna bade i den föreslagna 24 § och i 
andra lagar. Tryggande av statens säkerhet, 
skötseln av Finlands internationella relatio
ner samt inkomst-, finans-, penning- och va
lutapolitik, utredning och förebyggande av 
brott, offentligekonomiska intressen, att ka
pital- och finansmarknaden samt finansie
rings- och försäkringssystemen är funktions
dugliga, effektiviteten i fråga om övervak
nings- och tillsynsåtgärder som ankommer 
på myndigheter, skyddet för naturvärden, 
skyddet för det förtroende som den som 
lämnar ut en uppgift visar och likställdheten 
mellan en enskild verksamhetsutövare och 
en myndighet som avtalspart och part är all
männa intressen. 

Offentligheten i fråga om sådana handling
ar som behövs inom penning- och valutapo
litiken eller i samband med övervakning och 
tillsyn bör begränsas bland annat därför att 
verksamheten bör innehålla ett moment av 
överraskning. I fråga om internationella rela
tioner beror sekretess på den internationella 
gemenskapens allmänna praxis. Om till ex
empel brottsutredningshandlingar blev of
fentliga så fort de färdigställts, skulle myn
di&heternas verksamhet förhindras eller för
svaras, eftersom bevis då kunde förstöras. 
För att en mångsidig och god beredning 
skall kunna tryggas, bör m_yndigheterna ha 
rätt att sinsemellan utbyta asikter och söka 
alternativ utan att behöva lämna ut kopior av 
halvfärdiga handlingar. 

Privatekonomiska intressen, forsknings
och utvecklingsintressen samt skyddet för 
den personliga integriteten är exempel på 
enskilda intressen. 

Individens rätt till skydd för privatlivet 
och individens självbestämmanderätt är cen
trala principer för ett demokratiskt samhälle. 
Enligt 8 § l mom. regeringsformen är en
vars privatliv, heder och hemfrid tryggade. I 
momenten finns dessutom ett lagstiftnings
uppdrag som anger att skyddet för person
uppgifter regleras närmare i lag. Bestämmel
ser om skydd för privatlivet finns även i 
Europarådskonventionen om mänskliga rät
tigheter. Konventionen förutsätter att staten 
själv avhåller sig från att kränka medborgar
nas privatliv och att den dessutom verkar för 
att skydda medborgamas privatliv mot 

kränkningar från andra håll. Skyddet för den 
personliga integriteten tryggas alltså som en 
mänsklig rättighet i internationella överens
kommelser, vilket skall beaktas även i of
fentlighetslagstiftningen. Individens självbe
stämmanderätt framgår bland annat av l och 
6 §regeringsformen. I självbestämmanderät
ten ingår bland annat möjlighet att påverka 
behandlingen av uppgifter som gäller en 
själv och att kontrollera den. 

Det huvudsakliga regleringsobjektet i den 
föreslagna lagen är en uppgift som bevarats 
hos en myndighet, det vill säga en myndig
hetshandling. Aven allmänna bestämmelser 
om tystnadsplikt för tjänstemän och andra 
som definieras närmare i 23 § föreslås bli 
intagna i lagen. De bestämmelser som anger 
när en handling blir offentlig begränsar of
fentligheten i tid. 

Lagen gäller offentligheten i myndigheter
nas verksamhet. Begreppet myndighet defi
nieras i 4 § och begreppet myndighetshand
ling i 5 §. Dessa bestämmelser är formulera
de så att lagens tillämpning inte beror på hur 
en enhet inom den offentliga förvaltningen 
är organiserad eller huruvida ett visst organ 
kan anses utgöra en myndighet eller inte. 
Det har heller ingen relevans för handlings
offentligheten om myndigheten när den utför 
sina uppgifter använder sig av köptjänster 
eller egen personal. 

Rätten att ta del av en handling inbegriper 
enligt lagförslaget sådana handlingar som 
har upprättats i samband med myndighets
verksamhet och offentlig maktutövning. I 
lagen påförs sålunda enskilda verksamhetsut
övare inte någon skyldighet att lämna ut 
handlingar, när det inte är fråga om en lag
stadgad uppgift och offentlig maktutövning. 
Om enskild verksamhet utövas inom lagens 
gränser, har ingen i princip rätt att ingripa. 
Enskild verksamhet kan dessutom åtnjuta 
särskilt skydd, såsom skydd för en affärs
eller yrkeshemlighet eller för den personliga 
integriteten. Bestämmelser om offentligheten 
i fråga om handlingar som upprättats i sam
band med enskild verksamhet finns bland 
annat i 3 kap. 12 § aktiebolagslagen, enligt 
vilken envar har rätt att få en kopia av aktie
boken. 

Den föreslagna lagen är avsedd att vara en 
allmän lag, som skall reglera offentligheten i 
fråga om myndighetshandlingar och till
godose den i regeringsformen reglerade 
grundläggande fri- och rättigheten. Lagen 
kan frångås endast genom lag. Fastän det 
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inte genom lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet, som ges i vanlig lag
stiftningsordning, är möjligt att förhindra att 
avvikelser från den intas i bestämmelser i 
någon annan lag har man med hänsyn till 
framtida lagberedningsprojekt när lagför
slaget utarbetats önskat ange de bestäm
melser som det är möjligt att avvika från i 
någon annan lag. Utgangspunkten är alltså 
den att bestämmelserna i lagen om offent
li&het i myndigheternas verksamhet kan 
frangås endast om det i lagen finns en hän
visning till särskilda bestämmelser i någon 
annan lag. 

Hänvisningarna i lagförslaget anger när 
bestämmelserna om utlämnande av en myn
dighetshandling kan frångås genom särskilda 
bestämmelser. Sådana hänvisningar finns i 6, 
7, 12, 13, 16, 22-24, 26, 28-29 samt 31 
och 34 §. Sålunda kan till exempel sek
retessgrunderna och -tiderna fastställas i spe
ciallagar. Det går också att bestämma att en 
handling blir offentlig vid någon annan tid
punkt än den som nämns i lagförslaget. Spe
cialbestämmelserna bör synas i ljuset av re
geringsformens bestämmelser om grundlä~
gande fri- och rättigheter, som de inte far 
strida mot. Bestämmelserna i l O § 2 mo m. 
re~eringsformen innebär att offentligheten i 
fraga om myndighetshandlingar inte kan 
regleras genom förordning. 

Specialbestämmelser om handlingsoffent
lighet och handlingssekretess finns bland 
annat i lagen om republikens presidents 
kansli ( 1382/ 1995), folkräkningslagen 
(154/1938), lagen om förrättande av film
granskning (300/1965), värnpliktslagen 
(452/1950) och civiltjänstlagen (172311991). 

Lagen om allmänna handlingars offentlig
het tillämpas enligt 14 § inte på handlingar 
vilkas offentlighet jämte undantagen därifrån 
genom lag eller förordning fullständigt har 
reglerats. Allmänna befolkningsförteckning
ar, straffregistret och handlingar som gäller 
beskattning eller datakommunikation är ex
empel på sådana "fullständigt reglerade" 
handlingar. Bestämmelser om sådana hand
lingar har senare intagits bland annat i lagen 
om förrättande av filmgranskning, värnp
liktslagen och civiltjänstlagen. Lagen om 
allmänna handlingars offentlighet har då inte 
kunnat tillämpas ens som ett komplement, 
vilket i praktiken har medfört problem. För 
att problemen inte skall nedärvas, finns det i 
den föreslagna lagen ingen motsvarighet till 
14 § lagen om allmänna handlingars offent-

lighet. När det i en speciallag inte finns nå
gon särskild bestämmelse som uttryckligen 
avviker från den allmänna lagen, skall den 
allmänna lagen tillämpas som ett komple
ment till specialbestämmelserna. 

Den föreslagna lagen innehåller också be
stämmelser om myndigheternas skyldigheter 
att främja lagens syfte. Enligt 3 § är syftet 
att främja öppenheten i myndigheternas 
verksamhet. Därför föreslås att det i lagen 
skall intas bestämmelser om myndigheternas 
skyldigheter att främja rätten att ta del av en 
handling, bland annat bestämmelser om 
skyldigheten att utge publikationer, om in
formation och om att myndigheternas hand
lingar är lättillgängliga. En del av bestäm
melserna är helt nya. 

Syftet med lagen är också att införa god 
informationshantering. Bestämmelserna om 
detta är helt nya och avsikten med dem är 
att det skall ses till att uppgifterna i myndig
hetemas handlingar och datasystem är till
gängliga, användbara, skyddade och integ
rerade samt sörjas för andra faktorer som 
påverkar handlingskvaliteten. Till god infor
mationshantering hör bl.a. att föra förteck
ning över offentliga handlingar samt att som 
ett led i lagberedningen reda ut rätten att ta 
del av handlingar samt att planera bl.a. nya 
datasystem. Med stöd av lagen kan det ut
färdas anvisningar och bestämmelser om 
datasäkerhet för statsförvaltningen. 

Av definitionen på lagens tillämpningsom
råde framgår vilka omständigheter som la
gen reglerar. Därför är det inte nödvändigt 
att i den föreslagna bestämmelsen om till
lämpningsområde hänvisa till andra bestäm
melser om myndighetshandlingar, till exem
pel till sådana i vilka användningen, arkive
ringen eller upphovsrätten definieras. Efter
som det ändå hör till god informationshante
ring, som avses i 18 § i lagförslaget, att 
även arkivfunktionens uppgifter sköts på 
behörigt sätt, föreslås av tydlighetsskäl en 
hänvisning till arkivlagstiftningen i 3 mom. 

Om rätten att i tryck ge ut handlingar före
skrivs i tryckfrihetslagen (111919). Beträf
fande upphovsrätt gäller fortfarande upp
hovsrättslagen ( 404/1961 ). Bestämmelser om 
arkivering av myndighetshandlingar finns i 
arkivlagen. Det är alltså inte meningen att 
genom den föreslagna lagen ändra dessa be
stämmelser. 

3 §. Lagens syfte. En bestämmelse som 
anger lagens syfte föreslås bli intagen i la
gen. Den rätt att ta del av en handling som 
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föreskrivs i den föreslagna lagen och de 
skyldigheter som i lagen åläggs myndighe
terna syftar enligt förslaget till att främja en 
god informationshantering och ge individer 
och samfund möjlighet att övervaka hur of
fentlig makt utövas och offentliga medel 
används, fritt bilda sig åsikter, påverka så
dant beslutsfattande som avser offentlig 
maktutövning och bevaka sina rättigheter 
och intressen. 

I bestämmelsen anges i vilket syfte rätten 
att ta del av en handling och myndigheternas 
skyldigheter avses föreskrivas i den föreslag
na lagen. Därmed nämner den offentlighets
principens viktigaste uppgifter samt de cent
rala krav som även mera allmänt kan ställas 
på myndigheternas dokument- och informa
tionshantering. Paragrafen är inte enbart 
konstaterande, utan bestämmelsen skall en
ligt den föreslagna 17 § beaktas när lagen 
tillämpas. 

Ett viktigt syfte med lagen är att främja en 
god informationshantering. God informa
tionshantering innebär att myndigheterna ser 
till att de uppgifter som gäller deras verk
samhet och som behövs i den är tillgängliga, 
användbara, av hög kvalitet samt skyddade 
på behörigt sätt. 

Den allmänna tillgången till handlingar har 
på ett avgörande sätt bestämts av deras of
fentlighet. Hög kvalitet på myndigheternas 
handlingar är en förutsättning för att man 
skall kunna garantera att individers och sam
manslutningars rättssäkerhet tillgodoses och 
att det samhällspolitiska beslutsfattandet kan 
baseras på ett dugligt kunskapsunderlag och 
därigenom leda till de önskade effekterna. 

Bestämmelser om god informationshante
ring ingår i 5 kap. A v sikten är att statsrådet 
genom lagen skall ges rätt att utfärda bes
tämmelser och anvisningar om tekniska krav 
som tryggar inte bara att uppgifterna hemlig
hålls och skyddas utan också att uppgifterna 
är integrerade. Det är i praktiken nödvändigt 
att dimensionera datasäkerheten och de and
ra skyddsåtgärderna i förhållande till vad 
slags uppgifter det är fråga om. A v denna 
anledning måste det också skapas ett system 
så att myndigheterna kan indela sina hand
lingar i kategorier som motsvarar de olika 
kraven på hantering m.m. 

I paragrafen nämns de viktigaste sätten på 
vilka offentligheten i myndigheternas verk
samhet skall genomföras. Ett traditionellt 
och fortfarande helt centralt sätt är bestäm
melser om rätten till information. Rätten att 

ta del av en myndighetshandling är en 
grundläggande rättighet. Enligt regeringsfor
men skall det allmänna se till att de grund
läggande fri- och rättigheterna respekteras. 
Sedd ur denna synvinkel är handlingarnas 
offentlighet alltsa inte tillräcklig. Därför 
föreslås att det i lagen intas bestämmelser 
om att myndigheterna skall främja öppen
heten. 

Overvakning av myndighetsverksamheten 
har alltid ansetts utgöra offentlighetsprinci
pens syfte. Bestämmelserna i förslaget skall 
ge individer och samfund möjli~het att över
vaka den offentliga maktutövnmgen. Enligt 
4 § 2 mom. tillämpas lagen på alla som in
nehar en offentlig uppgift när de utövar of
fentlig makt - inte enbart på dem som är 
organiserade som en myndighet. Begreppet 
"offentli~ maktutövning" används i lagför
slaget pa samma sätt som i definitionen på 
tjänsteman i 2 kap. 12 § strafflagen. 

Det allmänna främjar syften som anses ha 
samhällelig betydelse genom att anslå medel 
för dem. Därför bör det i bestämmelsen om 
offentlighetsprincipens syfte anges att lagen 
syftar till att ge individer och samfund möj
lighet att övervaka hur offentliga medel an
vänds. 

Rätten att fritt bilda sig åsikter om gemen
samma frågor, ge uttryck för sina åsikter 
och på detta sätt påverka gemensamma frå
gor är en grundläggande princip för ett de
mokratiskt samhälle och en i grundlagen 
inskriven grundläggande fri- och rättighet. 
Enligt den demokratiska förvaltningsmodel
len bör beslut som är centrala för samhället 
grunda sig på en offentlig och för alla parter 
öppen diskussion, som i sin tur grundar sig 
på uppgifter som på ett tillförlitligt sätt av
speglar samhällsförhållandena. Det förutsät
ter att människorna och de samfund som 
representerar dem får tillräcklig information 
om skötseln av offentliga uppgifter, om 
verksamheten inom organ som utövar offent
lig makt och om samhällsförhållandena. Till 
yttrandefriheten hör enligt l O § l m om. re
geringsformen rätten att inhämta uppgifter. 
Därför föreslås att det i paragrafen skall an
ges att bestämmelserna syftar till att ge in
divider och samfund möjlighet att fritt bilda 
sig åsikter. 

Samhället kommunicerar med hjälp av den 
allmänna informationsförmedlingen, vilket 
bland annat avser massmedia såsom press, 
radio och television och i ökande utsträck
ning också allmänna datanät. Den allmänna 
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informationsförmedlingen skall följa upp 
myndigheternas verksamhet, skaffa uppgifter 
om den och rapportera om saken till allmän
heten. När rätten att få uppgifter om myn
digheternas verksamhet är så omfattande 
som möjligt, har även den allmänna infor
mationsförmedlingen goda förutsättningar 
för att framgångsrikt utföra sitt uppdrag. 
Trots sin stora betydelse nämns den allmän
na informationsförmedlingen inte i paragra
fen, eftersom lagen inte syftar till att reglera 
informationsförmedlingen utan till att trygga 
massmediernas möjligheter att ta del av 
myndighetsverksamheten. 

Den föreslagna regleringen skall ge indivi
der och samfund möjlighet att påverka be
slut som avser offentlig maktutövning och 
bevaka sina rättigheter och intressen. Dessa 
rättigheter har nära samband med rätten till 
deltagande och inflytande samt med rättss
kyddsövervakningen. 

Möjligheterna att påverka beslut som avser 
offentlig maktutövning beror inte enbart på 
rätten att ta del av en handling utan även på 
arten av beslutsfattande och bestämmelserna 
beträffande förfarandet. Med påverknings
möjligheter avses i paragrafen förutom med
verkan i den egentliga beslutsprocessen även 
mera allmänna sätt, till exempel medborgar
verksamhet och påverkan via massmedierna. 

Rätten att ta del särskilt av sådana ärenden 
som ännu bereds är ägnad att ge individer 
som representerar dem större möjligheter att 
bevaka sina intressen vid beredning av lagar 
och andra ärenden som påverkar dem eller -
som annars är betydande för dem. Om olika 
synpunkter kan beaktas redan under bered
ningen, blir avgörandena i regel mera lycka
de, vilket gör det lättare att verkställa dem 
och få dem allmänt accepterade. Rätten att 
ta del av en handling kan anses ha stor be
tydelse i Finland, eftersom samarbete och 
samförstånd mellan myndigheterna och de 
centrala intresseorganisationerna eftersträvas 
i viktiga beslut. 

När en individ eller en sammanslutning är 
part i ett ärende som behandlas eller har be
handlats hos en myndighet, tilldelas rätten 
att ta del av en handling en mera framträ
dande roll. I lagförslaget ingår bestämmelser 
om partens rätt att ta del av en handling. 
Det är fråga om ett rättsskyddsmedel med 
vilket en part kan bevaka sina rättigheter 
och intressen i ett ärende som direkt gäller 
honom själv. Offentlighet anses dessutom 
garantera en rättvis rättegång, vilket framgår 
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av 16 § 2 mom. regeringsformen och de 
internationella överenskommelserna om 
mänskliga rättigheter. 

4 §. Myndigheterna. I paragrafen definie
ras de organisationer på vilkas handlingar 
lagen tillämpas. Begreppet myndighet har i 
paragrafen definierats pa basis av offentlig
hetsprincipens syfte och mål - det är alltså 
inte meningen att påverka tillämpningen av 
den annan lagstiftnmg än den som definierar 
handlingars offentlighet. 

Myndighetsbegreppet definieras i l mom. 
I 2 mom. föreskrivs att lagen skall tillämpas 
även på sådana organ och enskilda som vis
serligen inte betraktas som myndigheter men 
som trots det utövar offentlig makt när de 
med stöd av lagstiftnin~ utför en offentlig 
uppgift. Offentlighetspnncipen gäller med 
andra ord även deras handlingar. 

Enligt förslaget saknar det relevans för 
offentligheten i fråga om myndighetshand
lingar om myndigheten använder sig av 
köptjänster eller något annat slags uppdrag 
för att utföra sina uppgifter. Den som utför 
ett myndighetsuppdrag jämställs dock inte 
med en myndighet utan i 5 § 2 mom. kon
stateras enbart att även en handling som har 
lämnats ut eller upprättats med anledning av 
ett uppdrag skall betraktas som en myndig
hetshandling. 

De myndigheter som lagen gäller räknas 
upp på organisatoriska grunder i l mom. 
Myndighetsbegreppet innefattar sådana of
fentligrättsliga organ vilkas myndighetsställ
ning kan härledas direkt ur bestämmelser 
som avser grundande, organisation och upp
gifter. 

Med myndighet avses enligt l mom. l 
punkten statens förvaltningsmyndigheter 
samt statens övriga ämbetsverk och inrätt
ningar. statens förvaltningsmyndigheter är 
statliga organ som har tillsatts för att utföra 
vissa förvaltningsuppgifter. statens central
förvaltningsmyndigheter, det vill säga stats
rådet och ministerierna samt de övriga för
valtningsmyndigheter som är underställda 
statsrådet och vilkas territoriella behörighet 
är allmän, är statliga förvaltningsmyndighe
ter. Länsstyrelserna och distriktförvaltnings
myndigheterna, till exempel miljöcentraler
na, är statliga organ som är underställda 
centralförvaltningsmyndigheterna. B land de 
statliga ämbetsverken och inrättningarna 
återfinns bland annat statens forskningsan
stalter och -centraler samt expertinrättningar, 
såsom Meteorologiska institutet, konsument-
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forskningscentralen och Forsknings- och ut
vecklingscentralen för social- och hälsovår
den (ST AKES). Till statens egentliga för
valtningsorganisation hör även lokala för
valtningsmyndigheter, till exempel härads
ämbetena. statens affärsverk nämns särskilt i 
3 punkten. 

Med myndighet avses enligt l mom. 2 
punkten domstolar och övriga lagskipnings
organ. Till denna grupp hör förutom de all
männa domstolama (tmgsrättema, hovrätter
na och högsta domstolen) även förvaltnings
domstolama (länsrätterna och högsta förvalt
ningsdomstolen) och specialdomstolarna, 
såsom försäkringsdomstolen och vatten
domstolarna. 

Enligt l mom. 3 punkten betraktas statens 
affärsverk som myndigheter. Bestämmelser 
om statens affärsverk finns i lagen om sta
tens affärsverk (627/1987). Lagen tillämpas 
på en statlig inrättning som bedriver affärs
verksamhet (statens affärsverk), om det i 
särskilda lagar som separat gäller de ens
kilda affärsverken föreskrivs att den skall 
tillämpas på inrättningen. Sålunda är Cent
ralen för förvaltningsutveckling ( 496/1994), 
Forststyrelsen (169/1993), Luftfartsverket 
(1123/1990) och Tekniska kontrollcentralen 
(l 070/ 1995) statliga affärsverk. Enligt lagen 
om Forststyrelsen och lagen om Luftfarts
verket finns det vid inrättningen en särskild 
enhet som svarar för myndighetsuppgiftema. 

Bestämmelser om verksamhetsområde och 
uppgifter för ett statligt affärsverk finns i 
den lag som gäller affärsverket i fråga. Ett 
affärsverk skall skötas enligt de mål för ser
vicen och den övriga verksamheten som 
riksdagen och statsrådet ställt upp samt en
ligt affärsekonomiska principer. Enligt lagen 
om statens affärsverk beslutar statsrådet om 
affärsverkens resultatmål i enlighet med vad 
som föreskrivs i lagen. Resultatmålet skall 
ställas så att affärsverket kan nå målen för 
servicen och för den övriga verksamheten. 
Ett affärsverk avgör de ärenden som avser 
dess verksamhet, ekonomi och förvaltning 
och som inte skall godkännas av riksdagen 
eller avgöras av statsrådet eller något minis
terium. 

Affärsverken skall finansiera sina utgifter 
inte endast med inkomster av verksamheten, 
utan också med lån som de kan uppta enligt 
vad som föreskrivs. Därutöver kan finans
ieringen bygga på anslag som kan tas upp i 
statsförslaget för utgivande av medel pa lå
nevillkor till dem samt anslag som kan tas 

upp i statsförslaget för ökning av deras 
grundkapital. 

Offentlighetsbestämmelserna bör tillämpas 
också på statens affärsverk, eftersom det då 
blir möjligt att övervaka skötseln av affärs
verkens lagstadgade uppgifter och affärsver
kens användning av offentliga medel. Efter
som lagen gäller de kommunala affärsver
ken, är det enbart följdriktigt att rätten att ta 
del av en handling tillgodoses även hos sta
tens affärsverk. De statliga affärsverk som 
lagen om statens affärsverk gäller är fortsätt
ningsvis statliga inrättningar. Vid berednin
gen av lagen om statens affärsverk utgick 
man enligt beredningshandlingarna dessutom 
från att de lagar som reglerar statens förvalt
ningsförfarande i allmänhet, till exempel 
lagen om allmänna handlingars offentlighet, 
skall tillämpas på de i lagen avsedda affärs
verken (RP 137/1986 rd, s. 17). De problem 
som möjligen uppstår kan lösas med hjälp 
av sekretessbestämmelserna. 

Med myndighet avses enligt l mom. 4 
punkten även kommunala myndigheter. De 
kommunala myndigheterna är vanligen kol
legiala organ, såsom fullmäktige och kom
munstyrelsen §amt nämnder, direktioner och 
kommitteer. A ven samkommunernas myn
digheter och organ är kommunala. Det är i 
sista hand organets uppgifter och behörighet 
som avgör om ett kommunalt organ skall 
anses utgöra en kommunal myndighet eller 
inte. Om organets upp~ifter och behörighet 
grundar sig på en rättshg norm, är det fråga 
om en kommunal myndighet. Interna, fritt 
organiserade hjälp- och beredningsorgan i en 
kommun, såsom interna arbets- och led
ningsgrupper, har däremot inte sådana upp
gifter och sådan behörighet, och därför kan 
de inte heller b€6traktas som myndigheter 
enligt denna lag. A andra sidan är en enskild 
tjänsteinnehavare i en kommun, till exempel 
kommundirektören eller byggnadsinspektö
ren, eller en förtroendevald, till exempel 
ordföranden för en nämnd, en kommunal 
myndighet, om han har självständig beslu
tanderätt. Enligt 14 § kommunallagen kan 
fullmäktige i en instruktion delegera beslu
tanderätt till kommunens övriga myndighe
ter. Beslutanderätt kan även vidaredelegeras 
i en instruktion. Beslutanderätt i ett ärende 
som inbegriper administrativt tvång kan 
dock enligt 14 § 3 mom. kommunallagen 
delegeras endast till ett organ. 

Affärsverk som producerar kommunal ser
vice - till exempel kommunala vattenverk, 
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telefoninrättningar och trafikverk - är inte 
fristående juridiska personer, utan de hör till 
kornmunens organisation. Affärsverken för
valtas liksom den övriga kommunen i enlig
het med kornmunens instruktioner, och där
för tillämpas bestämmelserna om kommuna
la myndigheter även på dem. 

Kommunal service kan produceras också 
av ett organ som inte hör till kornmunens 
förvaltning. Sådana organ förvaltas vanligen 
privaträttsligt, till exempel som aktiebolag i 
vilka kommunen är delä~are. Enligt försla
get tillämpas lagen på sadana bolag endast 
om de utövar offentlig makt, det vill säga 
när de med stöd av en lag utför en offentlig 
uppgift. Om skötseln av någon av kornmu
nens uppgifter har anförtrotts ett samfund 
eller en stiftelse, skall kommunen enligt 29 
§ kommunallagen på ett lämpligt sätt ge 
invånarna tillräcklig information om verk
samheten. 

Enligt l rnorn. 5 punkten avser begreppet 
myndighet även självständiga offentligrättsli
ga inrättningar, det vill säga juridiska per
soner om vilkas organisation, organ och 
uppgifter bestäms i särskilda författning
ar. De utför uppgifter inom den så kal
lade medelbara offentliga förvaltningen, 
det vill säga offentliga uppgifter som 
anförtrotts organ utanför det egentliga för
valtningsrnaskineriet. Finlands Bank, inklusi
ve Finansinspektionen som administrativt ut
gör en del av banken, Folkpensionsanstalten, 
Helsingfors universitet, Institutet för arbets
hygien, Kommunernas pensionsförsäkring, 
Kommunernas garanticentral och Kornmuna
la arbetsmarknadsverket är sådana självstän
diga offentligrättsliga organ som avses i 
punkten. Bestämmelsen tillämpas inte på 
Pensionsskyddscentralen eller pa Lantbruks
företagarnas pensionsanstalt - offentligheten 
i fråga om deras handlingar beror på 2 
rnorn. Detta har ansetts vara det bästa sättet 
att trygga handlingsoffentlighet på lika grun
der i arbetspensionsanstalterna och Pensions
skyddscentralen. 

Enligt l morn. 6 punkten gäller lagen även 
riksdagens ämbetsverk och inrättningar. Med 
riksdagens ämbetsverk och inrättningar avses 
detsamrna som i lagen om riksdagens tjäns
temän (137311994), det vill säga riksdagens 
kansli, statsrevisorernas kansli, riksdagens 
justitieombudsmans kansli, kansliet för Fin
lands delegation i Nordiska rådet och Riks
dagsbiblioteket. De bestämmelser som på
verkar offentligheten i fråga om riksdagsut-

skottens handlingar föreslås inte bli ändrade, 
vilket påpekades i den allmänna motivering
en. Offentligheten i fråga om riksdagsutskot
tens handlingar beror alltså också härefter på 
riksdagsordningen. 

Den åländska landskapslagen om allmänna 
handlingars offentlighet gäller landskapets 
och kommunernas myndigheter samt de öv
riga rnyndigheterpa, när de utför uppgifter 
som hör till Alands självstyrelse eller 
kommunernas självstyrelse. Lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet gäl
ler enligt l IJlOrn. 7 punkten myndigheterna i 
landskapet Aland endast när de i landskapet 
utför uppgifter som ankommer på riksrnyn
digheterna. Sådana uppgifter är enligt 30 § 
självstyrelselagen förAland (114411991) till 
exempel uppgifter som ankommer på konsu
mentklaganämnden och uppgifter som gäller 
bekämpande av smittsamrna sjukdomar hos 
människor och husdjur samt förebyggande 
av införsel till landet av växtförstörare. 

Enligt l morn. 8 punkten avses med be
greppet myndighet även nämnder, delegatio
ner, kommitteer, kommissioner, arbetsgrup
{>er och förrättningsmän samt andra därmed 
Järnförbara organ som har tillsatts för att 
självständigt utföra en uppgift på basis av en 
lag, en förordning eller ett beslut fattat av en 
statlig förvaltningsmyndighet, ett statligt äm
betsverk, en statlig inrättning, ett lagskip
ningsorgan eller, i frågor som avse§ i 7 
punkten, en myndighet i landskapet Aland. 
Beredningsoffentligheten ökar när organ som 
på basis av ett uppdrag utövar självständig 
beredningsmakt börjar betraktas som myn
digheter. Deras handlingar blir då offentliga 
enligt 6 §. 

Organ som saknar formell myndighetsställ
ning men som utövar självständig pröv
ningsrätt föreslås bli uttryckligen nämnda i 
bestämmelsen. Deras myndighetsställning är 
nämligen för tillfället något oklar, eftersom 
de gällande bestämmelserna lämnar rum för 
tolkning. Inom rättspraxis har man ansett att 
en arbetsgrupp som har tillsatts av ett minis
terium och som består även av andra än mi
nisteriets egna tjänstemän inte är en i den 
gällande lagen avsedd myndighet (HFD 
1972 II 4). A andra sidan ansåg högsta för
valtningsdornstolen att läkemedelsnärnnden, 
som fungerade i anslutning till den dåvaran
de medicinalstyrelsen, och de med stöd av 
bestämmelserna tillsatta permanenta sakkun
niga, vilkas uppgift var att avge utlåtanden 
till medicinalstyrelsen, var såtillvida funktio-
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nellt självständiga att de kunde betraktas 
som myndigheter som avses i 2 § 3 mom. 
lagen om allmänna handlingars offentlighet 
(HFD 28.5.1991; D 1819). 

Med stöd av 14 § sametingslagen tillsätter 
sametinget en valnämnd med uppgift att om
besörja valet till same tinget. Valnämnden 
kan betraktas som ett i punkten avsett organ. 
Eftersom tillämpningen av bestämmelserna 
om myndighetshandlingars offentlighet på 
sametinget och dess organ enligt den före
slagna lagen skulle förbli oklar, är avsikten 
att inta en uttrycklig bestämmelse i same
tingslagen om tillämpning av offentlighets
lagstiftningen. Ett förslag om detta skall in
gå i en proposition som särskilt avses avlå
tas med förslag om ändring av sametingsla
gen. 

Ett beredningsorgan betraktas enligt den 
föreslagna 8 punkten som en särskild myn
dighet, om det har tillsatts för att självstän
digt utföra en uppgift. Enbart det faktum att 
beredningen sker i samarbete mellan ett fler
tal tjänstemän innebär alltså inte nödvändigt
vis att det är fråga om ett organ som avses i 
punkten. En arbetsgrupp som vid en avdel
ning vid ett ministerium bereder ett utkast 
till ett ministerieutlåtande, är enligt lagför
slaget inte någon särskild myndighet. 

I allmänhet utför inte heller statsrådets ut
skott sina uppgifter självständigt på det sätt 
som avses i lagrummet. Med undantag av 
EU-ministerutskottet och finansutskottet är 
de organ som har tillsatts för statsrådets in
terna beredning. 

EU-ministerutskottet fungerar självständigt 
på det sätt som avses i lagen, när det till 
exempel behandlar Finlands ståndpunkt i ett 
ärende som är anhängigt i Europeiska unio
nen. Finansutskottet behandlar och ger själv
ständigt utlåtanden i frågor där utskottsbe
handlingen utgör en förutsättning för minis
teriets beslut. I övrigt blir finansutskottets 
handlingar - till den del de inte innehåller 
sekretessbelagda uppgifter - offentliga på 
samma sätt som de övriga statsrådsutskot
tens såsom finanspolitiska ministerutskottets 
handlingar, det vill säga först när utsk;ptts
ärendet är slutbehandlat i statsrådet. A ven 
regeringens aftonskola och statrådets förhan
dlingar är inofficiella politiska förhandling
sorgan, som inte kan anses ha blivit tillsatta 
för att självständigt utföra en uppgift. De 
handlingar som har behandlats i regeringens 
aftonskola eller under andra regeringsförhan
dlingar arkiveras bland handlingarna hos det 

beredande ministeriet. Handlingsoffentlighe
ten beror sedan på de bestämmelser som 
tillämpas på ärendet i fråga. 

Som särskilda myndigheter skall enligt 
förslaget betraktas även förrättningsmän som 
med stöd av en lag har tillsatts för att själv
ständigt handlägga till exempel fastighets
och vattenrättsliga ärenden. 

Paragrafens l mom. 8 punkt tillämpas inte 
på en arbetsgrupp som har tillsatts av en 
kommunal myndighet, till exempel av en 
nämnd. Inom kommunalförvaltningen an
vänds arbetsgrupper ofta som tillfälliga or
gan med uppgift att till exempel söka poli
tisk lösning i ett ärende som vid nämndbe
handlingen visat sig vara svårlöst. 

Med tanke på övervakningen av den of
fentliga maktutövningen är det viktigt att 
offentlighetsprincipen tillämpas inte enbart 
på organ som uttryckligen är organiserade 
som myndigheter utan också på organ som 
inte hör till det egentliga 
förvaltningsmaskineriet men som med stöd 
av en lag har anförtrotts en offentlig uppgift. 
Bestämmelser om detta finns i 2 mom. Med 
stöd av momentet tillämpas lagen även på 
sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och 
enskilda som enligt lagar eller förordningar 
eller bestämmelser och föreskrifter som ut
färdats med stöd av dem utför en offentlig 
uppgift, när de utövar offentlig makt. Under 
beredningen övervägde man att mera detalje
rat räkna upp dem som lagen enligt denna 
bestämmelse gäller. Med tanke på genomfö
randet av offentlighetsprincipen ansågs det 
dock bättre att låta definitionen vila på en 
generalklausul. Missförhållanden kan före
byggas genom förhandlingar, utbildning och 
information. 

Lagen gäller dem som enligt lagar och 
förordningar eller bestämmelser och före
skrifter som utfärdats med stöd av dem utför 
en offentlig uppgift endast när de utövar 
offentlig makt. Enbart det faktum att en 
sammanslutning enligt en lag eller en för
ordning skall höras, utnämna en representant 
eller lägga fram ett förslag till val av leda
mot i ett organ innebär inte att lagen gäller 
dess handlingar. Till exempel Finlands 
Kommunförbund nämns i ca 50 bestämmel
ser som en organisation som skall höras el
ler utnämna representanter till vissa organ. 

Begreppet offentlig makt definieras inte i 
lagförslaget. Begreppet kan överhuvudtaget 
inte ges någon allmän definition. Ingrepp i 
den enskildas rättsställning endera genom ett 



RP 30/1998 rd 53 

förvaltningsbeslut eller genom en faktisk 
åtgärd har ansetts utgöra det centrala i be
greppet. A ven beviljande av förmåner eller 
utfärdande av examensintyg betraktas som 
offentlig maktutövning. 

Offentligrättsliga föreningar som grundats 
genom lagstiftningsåtgärder är exempel på 
samfund som har anförtrotts uppgifter som 
avser offentlig maktutövning. Renbeteslagen, 
som i enlighet med 7 § renskötsellagen 
(848/ 1990) utför uppgifter som gäller ren
skötsel på renbeteslagets område, jaktvårds
föreningarna, som i enlighet med 63 §jakt
lagen (615/1993) bland annat övervakar jak
ten och sköter utbildning och rådgivning 
inom jakt och viltvård, Centralhandelsskam
maren, som i enlighet med 4 § handelskam
marförordningen (337/1988) bland annat 
auktoriserar revisorer och övervakar deras 
verksamhet, och Finlands Advokatförbund, 
som i enlighet med 6 och 6 a § lagen om 
advokater ( 496/ 1958) handlägger disciplinära 
ärenden, är exempel på sådana offentligrätts
liga föreningar. 

Med religionssamfund avses detsamma 
som i 2 § religionsfrihetslagen. Med undan
tag av den evangelisk-lutherska kyrkan gäl
ler lagen enligt 2 mom. religionssamfund till 
den del de med stöd av lagar eller förordnin
gar eller bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av dem har anförtrotts of
fentliga uppgifter. En sådan uppgift är till 
exempel förrättande av vigsel, om undervis
ningsministeriet i enlighet med 14 § äktens
kapslagen (234/1929) har beviljat samfundet 
rätt att förrätta vigsel. 

Lagen gäller inte den evangelisk-lutherska 
kyrkan, eftersom det är kyrkans egna organ 
som skall initiera kyrklig lagstiftning. I fråga 
om offentlighet och sekretess beträffande 
den evangelisk-lutherska kyrkans handlingar 
tillämpas enligt huvudregeln i kyrkolagen 
(1054/1993) lagen om allmänna handlingars 
offentlighet. 

Vissa offentliga uppgifter har med stöd av 
bestämmelser eller föreskrifter som medde
lats med stöd av dem anförtrotts enskilda. 
Som exempel kan nämnas en officiell be
siktnings- och värderingsman som nämns i 
18 kap. 23 § sjölagen (674/1994), en fiske
övervakare som nämns i 97 § lagen om fis
ke (286/1982) och en edsvuren jaktöverva
kare som nämns i 88 § jaktlagen. Lagen gäl
ler dem, när de utför sina lagstadgade upp
gifter. 

5 §. Myndighetshandling. I paragrafen an-

ges vilket material lagen tillämpas på. 
Det nuvarande begreppet "allmän hand

ling" ersätts i lagen av begreppet "myndig
hetshandling". Begreppet allmän handling 
har i praktiken förorsakat förvirring bland 
annat därför att en allmän handling lätt kan 
tas för en offentlig handling. 

Offentlighetskommissionen föreslog be
greppet dokument i stället för handling. Un
der den senare beredningen avstod man dock 
från det, eftersom den finska motsvarigheten 
(tallenne) bland annat förde tankarna till tek
niska upptagningar (tekninen tallenne). Be
greppet myndighetshandling valdes särskilt 
därför att det bäst ansågs beskriva lagens 
tillämpningsområde och innehåll. Numera är 
begreppet elektronisk handling redan etable
rat. 

I l mom. definieras begreppet handling. 
Begreppet är omfattande. Det täcker såväl 
traditionella handlingar som elektroniska 
handlingar och andra handlingar som kan 
uppfattas endast med hjälpmedel. 

Enligt lagförslaget avses med handling för 
det första en framställning i skrift eller bild. 
En framställning i skrift är en skriftlig fram
ställning som verbalt, med språkliga medel, 
uttrycker ett visst tankeinnehåll och som är 
nedtecknad på ett underlag. Med framställ
ning i bild avses bland annat kartor, tabeller, 
bilder och ritningar. Framställningar i bild 
har ansetts ingå i handlingsbegreppet i den 
gällande lagen. 

Med handling avses även ett till ett visst 
objekt eller ärende anknutet meddelande i 
form av tecken som på grund av använd
ningen är avsedda att höra samman och som 
kan uppfattas endast med hjälp av automa
tisk databehandling eller en ljud- eller bild
återgivningsapparat eller något annat hjälp
medel. Definitionen förutsätter alltså inte att 
handlingens innehåll kan uppfattas omedel
bart genom läsning eller avlyssning eller 
genom att handlingen överblickas. 

I den gällande lagen jämställs tekniska 
upptagningar med handlingar. En teknisk 
ut'ptagning är en genom magnetisering eller 
pa något därmed jämförbart sätt framställd 
upptagning som är avsedd att läsas, avlyss
nas eller på något annat sätt uppfattas med 
tekniska hjälpmedel. I lagförslaget har man 
avstått från begreppet, eftersom det ansågs 
onödigt. Målet har nämligen varit en så stor 
instrumentsneutralitet som möjligt, vilket 
innebär att lagen kan tillämpas oavsett på 
hurdant underlag och med vilka metoder 
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informationen har bevarats och med vilka 
metoder den kan återvinnas. 

Det underlag på vilket informationen har 
bevarats har betydelse endast för definitio
nen på traditionella handlingar. För andra 
handlingar är underla~et egalt - regleringen 
inriktas uteslutande pa informationen. Infor
mation kan nuförtiden bevaras till exempel 
elektroniskt eller optiskt. De spår som upp
står när information bevaras benämns i lagen 
tecken. Det kan vara fråga om digitala teck
en som åstadkommits på elektronisk väg till 
exempel på en CD-skiva eller magnetise
ringspunkter på ett magnetband. De hjälp
medel som behövs för att uppfatta medde
landena kan vara tekniska eller till exempel 
optiska. Meddelanden som bevarats på mik
rofilm eller som adb-upptagningar är hand
lingar som kan uppfattas endast med teknis
ka hjälpmedel. 

De traditionella pappershandlingarna kan 
relativt lätt särskiljas från varandra. Däre
mot kan det vara svårare att avgöra vilka 
tecken som till exempel i ett datorminne 
bildar en handling och vad den i lagen före
skrivna rätten till information avser. Objek
tet för rätten till information benämns i la
gen meddelande. Ett meddelande är en kon
stellation av tecken som hänför sig till ett 
visst objekt eller ärende och som på grund 
av användningen är avsedda att höra sam
man. Det är således fråga om ett juridiskt 
begrepp som är definierat för lagens syfte. 

Definitionen innebär att till exempel en 
adb-diskett inte nödvänqigtvis utgör en i 
lagen avsedd handling. A andra sidan kan 
teckenkonstellationer som hör till ett och 
samma meddelande (handling) finnas beva
rade på flera disketter. Det som avgör om 
tecknen skall anses höra samman eller inte, 
det vill säga om de skall anses bilda en han
dling eller inte, är den tilltänkta användnin
gen, det vill säga det logiska sambandet 
mellan dem. Det sätt på vilket tecknen hör 
samman beaktas när datasystemens struktur 
och behandlingsfunktioner fastställs på basis 
av myndigheternas uppgifter och informa
tionsbehov. Myndigheternas prövningsrätt 
begränsas under planeringen av de allmänna 
förvaltningsprinciperna och av lagstiftningen 
om skydd för personuppgifter, som till ex
empel kan förhindra att vissa sökgrunder an
vänds i ett persondatasystem. 

Definitionen på handling innebär i prak
tiken att lagen och därmed den i lagen före
skrivna rätten att ta del av en handling inte 

gäller alla tänkbara teckenkonstellationer 
som kan produceras med hjälp av automa
tisk databehandling. En teckenkonstellation 
med uppgifter som bevarats för olika ända
mål är inte en i lagen avsedd handling. De
finitionen innebär alltså inte att myndighe
terna är skyldiga att på basis av offentlig
hetsprincipen och rätten att ta del av en han
dling ändra sina datorprogram eller samköra 
uppgifter i datafiler som bildats för olika 
ändamål. 

Definitionen på en elektroniskt eller på nå
got annat nytt sätt framställd handling skall 
förstås i ljuset av offentlighetsprincipens syf
te: offentligheten i fråga om myndighets
handlingar syftar bland annat till att ge all
mänheten information om myndigheternas 
verksamhet för att den på det sättet skall 
kunna övervaka verksamheten och använda 
den för andra syften som framgår av 3 §. 
Däremot är handlingsoffentligheten inte av
sedd att vara någon allmän datainsamlings
metod. En myndighet kan visserligen med 
stöd av bestämmelserna om skyldigheten att 
främja rätten att ta del av en handling åläg
gas att för allmänt bruk framställa statistik 
och andra handlingar som gäller dess verk
samhet, men det är en helt annan sak. Enligt 
21 § kan myndigheterna dessutom under de 
förutsättningar som nämns närmare i parag
rafen som datatjänst lämna ut material som 
de sammanställt genom samkörning även av 
sådana tecken som har bevarats för olika 
ändamål. 

A v informationstekniska skäl är rätten att 
ta del av en handling mångsidigare i fråga 
om meddelanden som bevarats med hjälp av 
automatisk databehandling än i fråga om 
traditionella handlingar. Eftersom informa
tionstekniken möjliggör samkörning av olika 
slag, gäller rätten att ta del av en handling 
även sådana meddelanden som myndigheten 
inte annars nödvändigtvis skulle sammans
tälla genom samkörning eller skriva ut på 
papper. Sådana handlingar brukar benämnas 
potentiella eller virtuella handlingar. Om fri 
informationssökning är tillåten i myndighe
tens datasystem, gäller den föreslagna rätten 
att ta del av en handling vilket meddelande 
som helst som har uppkommit på basis av 
en sökfunktion utan nya programmeringsåt
gärder - det är egalt om myndigheten i sin 
verksamhet själv söker information på 
samma sätt eller inte. 

Definitionen tar alltså inte ställning till det 
underlag som använts och det sätt på vilket 
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ett meddelande har bevarats. En handling 
behöver inte i den mening som lagen av
ser vara nedtecknad på papper. Det spelar 
heller ingen roll hur meddelandet har sam
manställts (för hand, med skrivmaskin, med 
hjälp av tryckteknik, på elektronisk eller 
optisk väg) eller om det är fråga om en han
dling i original eller inte. Handlingen behö
ver inte heller vara undertecknad eller kont
rasignerad för att lagen skall gälla den. 

Enligt definitionen i 2 mom. avses med 
myndighetshandling en handling som inne
has av en myndighet och som har upprättats 
av myndigheten eller en som är anställd hos 
myndigheten eller som har inkommit till 
myndigheten för behandling av ett visst 
ärende eller annars i samband med ett ären
de som hör till myndighetens verksamhets
område eller uppgifter. En handling anses ha 
blivit upprättad av en myndighet även när 
den har upprättats med anledning av ett upp
drag som myndigheten har gett. En handhng 
anses ha inkommit till en myndighet även 
när den har inkommit på uppdrag av myn
digheten eller till en som annars är verksam 
för dess räkning för utförande av ett upp
drag. I de två sistnämnda fallen förutsätts 
det alltså inte att handlingen innehas av 
myndigheten. 

Lagen gäller ett med tanke på offentlig
hetsprincipen centralt myndighetsmaterial, 
det vill säga handlingar som finns hos en 
myndighet för behandling av ett visst ärende 
eller annars i samband med ett ärende som 
hör till dess verksamhetsområde eller upp
gifter. A v göranden i frågor som ankommer 
på en myndighet, till exempel domar och 
beslut, är typiska exempel på handlingar 
som upprättats av en myndighet. Till denna 
grupp hör också myndighetsutlåtanden om 
till exempellagförslag samt expertutlåtanden 
till en annan myndighet eller till en enskild, 
myndighetsinitiativ och budgetframställnin
gar. Myndigheterna framställer även utred
ningar, statistik och rapporter samt planer, 
till exempel planer i enlighet med byggnads
lagen (370/1958) gch planer i enlighet med 
kommunallagen. A ven en stor del av de 
handlingar som upprättats i samband med 
faktisk myndighetsverksamhet, såsom hälso
vårdscentralernas patientregister, är myndig
hetshandlingar. 

Också en privat handling som har in
kommit till en myndighet betraktas som en 
myndighetshandling, om den har inkommit 
för behandling av ett visst ärende eller an-

nars i samband med ett ärende som hör till 
myndighetens verksamhetsområde eller upP.
gifter. Handlingen kan ha lämnats in ttll 
myndigheten personligen, per bud, per post, 
som ett telefax eller genom e-post eller nå
gon annan elektronisk dataöverföring. Det 
sätt på vilket handlingen har lämnats in sak
nar alltså betydelse för tillämpningen av la
gen. 

En handling betraktas som en myndighets
handling även om den har skickats direkt till 
en tjänsteman som är verksam hos en myn
dighet eller till en som är verksam på upp
drag av en myndighet. Det spelar alltså ing
en roll om handlingen har inkommit via re
gistratorskontoret eller inte. En tjänsteman 
skall lämna in en handling som har skickats 
direkt till honom för registrering. 

Alla handlingar som skickas till en myn
dighet är dock inte i lagen avsedda handlin
gar. För att lagen skall tillämpas, skall hand
lingen ha inkommit till en myndighet för be
handling av ett visst ärende eller annars i 
samband med ett ärende som hör till myn
dighetens verksamhetsområde eller uppgif
ter. Därmed är till exempel direktreklam 
eller en tidning som har inkommit genom 
massdistribution inte en i lagen avsedd myn
dighetshandling. 

Ansökningar, meddelanden och klagoskrif
ter är exempel på handlingar som lämnats in 
till en myndighet för behandling av ett visst 
ärende. Handlingar som har sänts för känne
dom och som hänför sig till myndighetens 
verksamhetsområde är exempel på handling
ar som lämnats in i samband med ett ärende 
som annars hör till myndighetens verksam
hetsområde. Också en handling som av 
misstag har sänts in till fel förvaltningsmyn
dighet kan betraktas som en handling som 
har inkommit i samband med ett ärende som 
hör till myndighetens uppgifter, eftersom 
myndigheten enligt lagen om förvaltnings
förfarande då skall överföra ärendet till den 
behöriga myndigheten. 

En handling som innehas av en myndighet 
är en myndighetshandling. En handling in
nehas av en myndighet, om den fysiskt finns 
på myndighetens verksamhetsställe eller hos 
en som är verksam hos en myndighet - obe
roende av ställe. Lagen gäller emellertid 
sådana handlingar som inte innehas vare sig 
av en myndighet eller av den som är verk
sam hos en myndighet. Lagen tillämpas 
nämligen också på en handling som lämnats 
ut med anledning av ett myndighetsuppdrag, 
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även om den då alltså innehas av den som 
utför uppdraget. Till exempel en adb-fil kan 
fysiskt finnas hos ett serviceföretag inom da
tabranschen. Det är dock myndigheten som 
bestämmer över den och myndigheten som 
kan använda den endera genom datakommu
nikationsförbindelser eller &en om att service
företaget skriver ut eller pa något annat sätt 
producerar material ur filen för myndighe
tens bruk. 

Med uppdrag avses situationer då en en
skild eller en or~anisation som inte hör till 
en myndighet pa basis av ett särskilt avtal 
utför en uppgift som ankommer på myndig
heten - uppgiftens omfattning saknar bety
delse. Handlingar som ett ministerium har 
lämnat ut till en sakkunnig för utlåtande och 
som innehas av den sakkunniga är alltså 
myndighetshandlingar. På motsvarande sätt 
är ett myndighetsregister som förs av ett 
privat serviceföretag inom databranschen en 
myndighetshandling. 

Regleringen skall framför allt garantera att 
den allt större användningen av köptjänster 
inom förvaltningen inte leder till att till
lämpningsområdet för offentlighetsprincipen 
krymper. Bestämmelser om användning av 
köptjänster finns bland annat i la~en om 
planering av och statsandel för soctal- och 
hälsovården (733/1992) och veterinärvårdsla
gen (685/1990). Enligt 2 § 3 mom. kommu
nallagen kan kommunen beställa de tjänster 
som skötseln av uppgifterna förutsätter ock
så av andra tjänsteproducenter. 

I 3 mom. anges vilka handlingar som inte 
betraktas som myndighetshandlingar och 
som enligt huvudregeln helt faller utanför 
tillämpningsområdet. 

Begreppet myndighetshandling bör definie
ras noggrannare än för närvarande bland an
nat med tanke på bestämmelserna om större 
beredningsoffentlighet En noggrannare defi
nition behövs också för att förebygga tolk
ningssvårigheter. De föreslagna bestämmel
serna stämmer i stor utsträckning överens 
med bestämmelserna i Sveriges tryckfrihets
förordning. A ven om den gällande lagen 
saknar sådana bestämmelser, torde särskilt 
den föreslagna 3 m om. l, 2 och 5 punkten 
motsvara nuvarande praxis och tolkning. 

Enligt 3 mom. l punkten betraktas som 
myndighetshandlingar inte brev och andra 
handlingar som har sänts till en som är an
ställd hos en myndighet eller till en förtroen
devald med anledning av något annat upp
drag eller någon annan ställning han inne-

har. Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 4 § i 
Sveriges tryckfrihetsförordning. 

En tjänsteman kan på sin arbetsplats ta 
emot privata brev, privata elektroniska med
delanden och handlingar som hänför sig till 
en uppgift utanför myndigheten, till exempel 
som kommitteledamot hos en annan myn
dighet. Då är det den kommitte som tjänste
mannen är ledamot av - inte till exempel det 
ministerium som han är anställd vid - som 
bestämmer över handlingen. På motsvarande 
sätt får en minister brev av sina väljare och 
som medlem av olika partiorgan en mängd 
material. Det är enbart naturligt att lagen 
inte gäller dylika handlingar som inte alls 
hänför sig till myndighetens verksamhetsom
råde eller uppgifter. För klarhetens skull 
finns det dock en särskild bestämmelse om 
det i lagen. 

Enligt 3 mom. 2 punkten betraktas som 
myndighetshandlingar inte minnesanteck
ningar som har gjorts av en som är anställd 
hos en myndighet eller en som är verksam 
på uppdrag av en myndighet och sådana 
utkast som inte ännu har lämnats in för före
dragning eller någon annan behandling av 
ett ärende. Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 9 
§ i Sveriges tryckfrihetsförordning. 

I punkten anges sålunda den tidpunkt från 
vilken den handling som avses i punkten 
kan vara en myndighetshandling. Bestäm
melsen innebär att en halvfärdig handling 
som utarbetas av en tjänsteman eller en som 
utför ett myndighetsuppdrag och som de 
andra som deltar i behandlingen av ärendet, 
vanligen den chef som avgör ärendet eller 
beslutar om föredragningen, alltså inte ännu 
har kunnat sätta sig in i handlingen, faller 
utanför begreppet myndighetshandling. Den 
tjänsteman som behandlar ett ärende gör 
vanli~en upp olika slags skisser, listor med 
sakfragor samt andra minnesanteckningar 
och utkast med anledning av ärendet. De 
kan inte betraktas som myndighetshandlin
gar, eftersom de inte är avsedda att utgöra 
grund för behandlingen. 

Lagen tillämpas på ett utkast som har 
gjorts av en tjänsteman, när handlingen har 
lämnats in för föredragning eller någon an
nan behandling. Förutsättningen är med and
ra ord att handlingen har övergått från bere
daren till beslutsfattaren eller en annan han
dläggare av ärendet. Att en tjänsteman över
lämnar ett förberedande utkast till sin för
man för att erhålla närmare handledning el
ler för diskussion om ärendet föreslås alltså 
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inte innebära att handlingen faller inom la
gens tillämpningsområde. Lagen tillämpas 
alltså inte på minnesanteckningar och pre
liminära utkast som upphovsmannen - en 
tjänsteman eller en som är verksam på upp
drag av en myndighet - har utarbetat för 
eget bruk och som förblir hos honom. 

Enligt 3 mom. 3 punkten betraktas som i 
lagen avsedda myndighetshandlingar inte 
handlingar som en myndighet har skaffat för 
intern utbildning, informationssökning eller 
någon annan intern användning. En motsva
rande så kallad biblioteksklausul finns i 2 
kap. 11 § 3 punkten i Sveriges tryckfrihets
förordning. Bestämmelsen syftar till att 
myndigheterna själva skall få avgöra i vilken 
mån de lämnar ut till exempel kopior av 
publikationer, elektroniska ordböcker och 
andra hjälpmedel de använder i sin verksam
het. Utlämnande av sådana handlingar tjänar 
nämligen inte syftet med den i 3 § definiera
de rätten att ta del av en handling. 

Enligt 3 mom. 4 punkten gäller lagen inte 
handlingar som har inkommit till eller upp
rättats för en myndighet med anledning av 
en uppgift som utförs för en enskilds räk
ning. Myndigheterna och statens affärsverk 
kan utföra uppgifter även för enskildas räk
ning, till exempel beställningsundersökning
ar. I de speciallagar som gäller landets hög
skolor, sasom i 37 § lagen om Helsingfors 
universitet (85411991), anges att högskolan 
har rätt att på uppdrag av statliga och kom
munala myndigheter samt av enskilda och 
sammanslutningar utföra vetenskapliga un
dersökningar och erbjuda andra tjänster. Om 
uppdraget har getts av en annan myndighet, 
är det uppdragsgivarmyndigheten som enligt 
14 § beslutar om handlingen skall lämnas ut 
eller inte. 
Enli~t 3 mom. 5 punkten tillämpas lagen 

inte pa handlingar som har .. inkommit till en 
myndighet som hittegods. A ven den gällan
de lagen har ansetts innebära detta. För klar
hetens skull föreslås dock att en uttrycklig 
bestämmelse intas i lagen. 

Bestämmelserna i 4 m om. anger vilka in
terna myndighetshandlingar som inte hör till 
lagens tillämpningsområde. sekretessbestäm
melserna skall dock iakttas. 

Enligt momentet tillämpas lagen på hand
lingar som har upprättats för förhandlingar, 
kontakter eller nagot annat därmed jämför
bart internt myndighetsarbete mellan perso
ner som verkar hos en myndighet eller för 
en myndighets räkning endast om handling-

380085S 

arna innehåller sådana uppgifter att de enligt 
arkivlagstiftningen skall arkiveras. 

Med handlingar som har upprättats för 
kontakter mellan personer som är verk
samma hos en myndighet avses meddelan
den, tillkännagivanden, promemorior, pro
tokoll och andra handlingar som har upprät
tats för en myndighets interna möten eller 
interna förvaltning. Handlingar som har upp
rättats för förhandlingar och övriga kontakter 
mellan personer som utför ett uppdrag för en 
myndighets räkning och personer som är 
verksamma hos en myndighet betraktas en
ligt förslaget som interna myndighetshand
lingaL 

En betydande del av det i momentet av
sedda materialet är fritt formulerade tillkän
nagivanden och andra diskussionsersättande 
meddelanden som i praktiken inte förs in i 
några förteckningar eller arkiveras. Om de 
inte innehåller sådana uppgifter att de enligt 
arkivlagstiftningen skall arkiveras, faller de 
utanför lagens tillämpningsområde. Arkiv
lagens tillämpningsområde motsvarar lagför
slagets. Enligt arkivlagen skall arkivfunktio
nen skötas så att den stöder arkivbildaren i 
dess uppgifter samt tillgodoser enskilda per
soners och sammanslutningars rätt att få 
uppgifter ur offentliga handlingar. Av arkiv
funktionen förutsätts dessutom att enskilda 
personers och sammanslutningars rättsskydd 
samt datasekretess har beaktats på ett behör
igt sätt och att tillgången på handlingar som 
ansluter sig till enskilda personers och sam
manslutningars rättsskydd säkerställs och att 
handlingarna betjänar forsknin~en som in
formationskällor. Enligt 8 § arktviagen skall 
arkivbildaren bestämma förvaringstiderna 
och förvaringssätten för handlingar som in
kommer och uppstår till följd av skötseln av 
uppgifterna och ha en arkivbildningsplan 
över dem. Arkivverket bestämmer vilka han
dlingar och uppgifter i handlingar som skall 
förvaras varaktigt. 

Bestämmelser om skyldigheten att motive
ra beslut och om de uppgifter som skall in
föras i handlingar finns bland annat i lagen 
om förvaltningsförfarande. Förslaget innebär 
alltså inte att möjligheterna att ta del av en 
handling som påverkar avgörandet eller 
grunderna för avgörandet i ett ärende som 
skall motiveras kommer att minska. Det är 
nämligen inte fråga om handlingar som be
skriver offentlig maktutövning, och därmed 
kan de inte betraktas som centrala för of
fentlighetsprincipen. Bestämmelsen bör be-
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traktas som viktig av tydlighetsskäL Den 
tryggar även åsiktsutbytet och de normala 
kommunikationsmöjligheterna mellan perso
ner som är verksamma hos en myndighet. 

De handlingar som nämns i punkten och 
som faller utanför lagens tillämpingsområde 
arkiveras sällan. Om en sådan handling dock 
arkiveras, kan myndigheten enligt förslaget 
bestämma att uppgifter ur handlingen kan 
lämnas ut endast med myndighetens till
stånd. Om det i en handlin~ som överförts 
till arkivverket inte finns nagon anteckning 
om förbehåll av beslutanderätten, bör myn
digheten när den prövar om handlingen skall 
lämnas ut eller inte utgå från att offentlighe
ten också i detta fall beror på de allmänna 
bestämmelserna. 

Handlingar som gäller personalrekreation 
eller något annat därmed jämförbart samt till 
exempel arbetsgivarens system för arbetstid
suppföljning är andra exempel på handlingar 
som är avsedda för det interna arbetet. Till 
denna grupp hänför sig också system som 
innehåller eller förmedlar handlingar av min
nesanteckningskaraktär och som används för 
fri information i rutinärenden. 

För att myndighetsverksamheten skall för
löpa väl, bör tjänstemän, sådana som utför 
myndighetsuppdrag och myndighetsrepresen
tanter fritt kunna kommunicera sinsemellan 
och utbyta åsikter. När den begränsande 
grunden övervägdes, beaktades l O § 2 m om. 
regeringsformen och de allmänna lärosatser
na om begränsning av grundläggande fri
och rättigheter, vilka refereras närmare i mo
tiveringen till 24 §. Eftersom en god och 
mångsidig beredning och fritt åsiktsutbyte 
mellan tjänstemännen kan betraktas höra till 
viktiga allmänna intressen och begränsning
en gäller endast sådana handlingar som inte 
behöver arkiveras, bör 10 § 2 mom. rege
ringsformen och lärosatserna om begräns
ning av grundläggande fri- och rättigheter 
anses tillåta begränsningen i bestämmelsen. I 
de utländska offentlighetslagarna, till exem
pel i 2 kap. 9 § i Sveriges tryckfrihetsför
ordning, faller motsvarande handlingar re
gelmässigt utanför offentlighetslagstiftning
ens tillämpningsområde. 

2 kap. Tidpunkten för när en handling 
blir offentlig 

Bestämmelserna i kapitlet anger när en 
myndighetshandling blir offentlig. Utgångs
punkten är den att en halvfärdig handling 

inte är offentlig. Eftersom det inte är helt 
lätt att avgöra när en handling skall anses 
vara färdig, föreslås att det i 6 och 7 § intas 
bestämmelser om tidpunkten för när en han
dling blir offentlig. De föreslagna bestäm
melserna motsvarar den gällande lagen. I 8 
§ lagen föreslås också en bestämmelse om 
skyldi~het att allmänt offentliggöra uppgifter 
som paverkar kapital- och finansmarknaden. 

6 §. Tidpunkten för när en handling som 
upprättats av en myndighet blir offentlig. I 
paragrafens l mom. definieras inte handling
soffentligheten som sådan. Däremot anges 
det när offentligheten inträder i fråga om en 
handling som är offentlig med stöd av nå
gon annan bestämmelse. Därför är de före
slagna bestämmelserna i l mom. subsidiära i 
förhållande till sekretessbestämmelserna och 
andra specialbegränslingarna av tillgängligh
teten. Bestämmelser om begränsad rätt att ta 
del av handlingar ingår bl.a. i befolknings
datalagen. I 5 § 3 och 4 mom. görs en av
gränsning så att lagen inte enligt huvudre
geln skall tillämpas på vissa handlingar. 

Enligt 5 § 2 mom. betraktas även en sådan 
handling som har upprättats av den som ut
för ett myndighetsuppdrag som en myndig
hetshandling. Därför blir den offentlig precis 
på samma sätt som en handling som har 
upprättats av den som är anställd hos en 
myndighet. 

I l punkten anges när en anteckning i ett 
diarium eller någon annan fortlöpande för
teckning blir offentlig. Med diarium avses 
en förteckning som myndigheten för över de 
ärenden den behandlar. Om uppgiftsinnehål
let i diarier föreslås att noggrannare bestäm
melser ges i en förordning som ges med 
stöd av lagen. Som framgår av 3 § i det ut
kast till förordning som medföljer proposi
tionen som bilaga 2, bör av diarier och and
ra register över handlingar framgå alla de 
viktigaste uppgifterna om det behandlade 
ärendet. 

Ett register över handlingar kan framställas 
som en del av ett annat datasystem. Offent
ligheten för de övriga data i datasystemet 
bestäms då på grundval av de bestämmelser 
som rör dem. En myndighet bör dock se till 
att de uppgifter som svarar mot diarieanteck
ningarna står till förfogande i systemet utan 
hinder av att på andra uppgifter tillämpas de 
begränsningar som gäller åtkomsten av in
formationen. 

En uttrycklig bestämmelse om tidpunkten 
då en diaricaoteckning blir offentlig har an-
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setts nödvändig, eftersom diarier och andra 
handlingsregister har en central betydelse för 
tillämpningen av offentlighetsprincipen. En
ligt punkten blir en anteckning offentlig när 
den har införts. Bestämmelsen motsvarar 3 § 
lagen om allmänna handlingars offentlighet. 

Om en diarieanteckning innehåller sekre
tessbelagda uppgifter, skall sekretess iakttas 
till den delen. sekretessbestämmelserna kan 
innebära att en uppgift om en person som 
har anhängiggjort ett ärende inte kan lämnas 
ut ur en förvaltningsmyndighets diarium, om 
en anteckning om ärendets art eller innehåll 
röjer en sekretessbelagd uppgift. Uppgifter 
ur en abortansökan kan nämnas som ett ex
empel. 

Däremot betonas kraven på rättegångsof
fentlighet sedan gammalt mycket starkt. 
Därför är domstolarnas diarier, på vilka till
lämpas 2 § lagen om offentlighet vid rätte
gång, i en annan ställning. Denna paragraf 
föreslås i denna proposition bli ändrad. Of
fentligheten för domstolsdiarier definieras 
uttömmande. De anteckningar som görs i 
domstolsdiarier och andra register över han
dlingar vid domstolar om parternas namn 
liksom om målets art och tidpunkten och 
platsen för behandlingen föreslås bli of
fentliga senast då de har gjorts. Ett generellt 
undantag utgörs av de ärenden rörande 
tvångsmedel som avses i 5 a kap. tvångsme
delslagen. Det föreslås dock att man skall 
kunna avstå ifrån att lämna ut uppgifter om 
sakägande i brottmål som gäller omständig
heter av speciellt ömtålig natur i anslutning 
till en persons privatliv. Förslagen innebär 
att anteckningar om anhängiggörande av 
stämningsansökan avses bli offentliga även i 
brottmål, då anteckningen har införts i diari
et. 

Uppgifterna om misstänkta i åklagarens 
diarium föreslås däremot, i enlighet med 6 § 
l mom. l punkten lagen om offentlighet i 
myndii;?heternas verksamhet, bli offentliga 
först da stämningsansökan rörande den miss
tänkte har undertecknats eller beslut om ef
tergift av åtal har fattats. Senareläggningen 
av tidpunkten då offentligheten inträder be
ror på behovet av att skydda sådana perso
ner som inte åtalas. Formuleringen av för
slaget till bestämmelse visar att den tidpunkt 
då offentligheten för U(>pgifter rörande de 
misstänktas identitet i mal där det finns flera 
misstänkta bestäms särskilt för varje miss
tänkt. Specialbestämmelsen motsvarar den 
tolkning som justitiekanslern har omfattat 

(Syyttäjäsanomat n:o 1/93). 
I punkten avses även andra förteckningar 

som förs av myndigheter, till exempel före
ningsregistret, handelsregistret, fastig
hetsregistret, lagfarts- och inteckningsregi
stret samt köpeskillingsregistret över fastig
heter. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet 
är däremot inte offentliga - rätten att ta del 
av befolkningsuppgifter avgörs enligt be
folkningsdatalagen. 

Enligt 2 punkten blir en begäran om an
bud, utredning eller utlåtande, en framställ
ning, ett föslag, en motion, ett meddelande 
eller en ansökan jämte bilagehandlingar of
fentlig, när handlingen har undertecknats 
eller kontrasignerats på motsvarande sätt, 
om inte 3 och 4 punkten talar för något an
nat. Enligt punkten blir en begäran om ut
redning av interlokutoriekaraktär och ett lag
förslag som skall skickas på remiss of
fentliga genast när begäran om en utred
ning eller ett utlåtande har undertecknats. 

Punkten inbegriper den för beredningsof
fentligheten centrala principen om att offent
lighet beror såväl på handlingen som på 
myndigheten. Offentligheten i fråga om en 
handling beror inte på när behandlingen av 
ärendet avslutats. Med framställning avses i 
punkten till exempel en lägre myndighets 
framställning beträffande tillsättandet av en 
tjänst samt initiativ som en myndighet har 
tagit hos en annan myndighet eller hos en 
enskild. 

I kommunala sammanhang är det i prakti
ken kollegiala organ, till exempel en nämnd, 
som gör framställningar. Eftersom de 
kommunala organen fattar sina beslut på 
sammanträden, blir en framställning som 
gjorts av ett kommunalt organ med beaktan
de av 6 punkten offentlig, när organets mö
tesprotokoll har justerats och undertecknats. 

I 2, 6 och 8 punkten jämställs andra for
mer av kontrasignering med en underskrift. 
Med kontrasignering avses då till exempel 
maskinell underskrift på interimistiska beslut 
och andra beslut som skrivits ut ur ett sys
tem som upprätthålls IJled hjälp av automa
tisk databehandling. Atgärder i anslutning 
till bekräftelse ev elektroniska underskrifter 
och det behov att ändra på lagstiftningen 
som dessa kräver skall utredas i särskild 
ordning. 

Enligt förslaget finns det två undantag från 
huvudregeln i 2 punkten. Det första undanta
get nämns i 3 punkten. En begäran om kom
plettering av ett anbud som gäller en an-
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skaffning eller entreprenad liksom annan 
rättshandling som bygger på anbud ävensom 
utredningar och andra handlingar som utar
betats för behandling av ett anbudsärende 
blir offentliga först, när ett avtal i ärendet 
har ingåtts. Med upphandling avses detsam
ma som i lagen om offentlig upphandling 
(150511992), nämligen köp, hyrning eller 
motsvarande transaktioner som gäller varor 
och tjänster samt upplåtande på entreprenad. 
Andra rättshandlingar som skall avgöras på 
grundval av anbud är försäljning eller uthyr
ning av en myndighets egendom. Om en be
gäran om komplettering och en utredning 
som gjorts för behandlingen av anbud skulle 
bli offentlig, kunde konkurrensens funktio
Dalitet äventyras. Därför kan det inte betrak
tas som ändamålsenligt att låta en sådan 
handling bli offentlig innan ett avtal har in
gåtts. 

Det andra undantaget från huvudregeln i 2 
punkten nämns i 4 punkten. Ett budgetför
slag och andra handlingar för statsbudgeten 
som gjorts upp vid ett ministerium eller ett 
ämbetsverk eller en inrättning som hör till 
dess förvaltningsområde blir offentligt först, 
när finansministeriet har undertecknat sitt 
första ställningstagande. Offentligheten i 
samband med beredningen av statsbudgeten 
kommer alltså att öka. 

Att budgetförslagen offentliggörs samtidigt 
som finansministeriets första ståndpunkt har 
ansetts vara behövligt därför att statsbudge
ten är ett ärende som bör behandlas som en 
helhet. Diskussionen under beredningsskedet 
bör kunna föras basis av ett sakligt och 
mångsidi&t material utan att de ekonomisk
politiska atgärdema äventyras. 

Under berednin$en av denna lag överväg
de man att föresia att ett budgetförslag skall 
bli offentligt i enlighet med 2 mom. redan 
när det har undertecknats vid avsändarminis
teriet. Detta alternativ har dock inte ansetts 
möjligt. Det ministerium som ansvarar för 
beredningen av budgetpropositionen i dess 
helhet kan i det fallet inte - innan det alltså 
har tagit ställning till ministeriernas förslag -
delta i den diskussion som förs med anled
ning av förslagen. Därmed blir det svårt att 
skapa sig en riktig helhetsbild av den ekono
miska politik som realiseras i budgeten, vil
ket i sin tur leder till att hushållen och 
marknadskrafterna ställer ogrundade förvänt
ningar på och förhandsuppfattningar om 
budgeten. 

De budgetförslag som ministerierna gör 

upp på våren blir enligt förslaget offentliga i 
juli, när finansministeriet första gången har 
tagit ställning till dem. 

När de handlingar blir offentliga som ut
arbetats av myndigheterna för den beredning 
av budgetpropositionen som sker efter fi
nansministeriets första ståndpunktstagande 
regleras särskilt i bestämmelsen. De förslag 
som ministerierna lämnar in för den fortsatta 
beredningen av budgetpropositionen blir of
fentliga efter att budgetpropositionen har 
överlämnats till riksdagen. När de andra för
slag som utarbetats för budgetpropositionen 
blir offentliga är däremot beroende av om 
motsvarande förslag har tagits med i budget
propositionen. Sådana handlingar är förutom 
de förslag som har upprättats vid finansmi
nisteriet även de förslag som medlemmarna 
av statsrådet har lagt fram vid behandlingen 
av budgetförslaget. A v tydlighetsskäl defini
eras ställningen för dylikt material särskilt, 
trots att det redan av 5 § 4 mom. följer att 
lagen inte tillämpas på sådana interna dis
kussions- och beredningshandlingar som inte 
har haft någon inverkan på propositionens 
innehåll och de är således inte heller offent
liga. Bestämmelsen är, liksom de andra 
punktema i momentet, subsidiär i förhållan
de till sekretessbestämmelserna i 24 §. 

I 5 punkten anges när forskning och statis
tik samt andra därmed jämförbara utredning
ar blir offentliga. Forskning och statistik 
samt med dem jämförbara utredningar som 
bildar självständiga helheter och beskriver 
de alternativ som valts i allmänt betydelse
fulla avgöranden eller planer samt grunderna 
för och verkningarna av dessa avgöranden 
eller planer, också när utredningen anknyter 
till ett ärende som i övrigt inte är slutbe
handlat, när utredningen är färdig för det 
ändamål som den är avsedd för. 

För närvarande klassificeras utredningar 
som görs i samband med beredning endera 
som interna myndighetsutredningar, vilkas 
offentlighet beror på myndighetens prövning 
även efter det att behandlingen av ärendet 
har avslutats, eller som handlingar som blir 
offentliga när behandlingen av ärendet har 
avslutats hos myndigheten. Förslaget innebär 
alltså en ökning av beredningsoffentligheten. 
Punkten gäller statistik, forskning och utred
ningar som en myndighet använder sig av 
vid beslutsfattande och planering och som 
endera beskriver ärendets nuläge eller utvec
kling eller utvärderar alternativa åtgärder 
och deras verkningar och som bildar en 
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självständig helhet. De utredningar som av
ses i punkten gäller i regel lagberedning och 
andra allmänt betydande projekt som förut
sätter ett brett kunskapsunderlag, där man 
under de olika skedena i beredningen försö
ker uppnå och utvärderar lösningar som så 
väl som möjligt fyller de syften som är för
knippade med projektet. 

En utredning bildar på den i punkten av
sedda sättet en självständig helhet, då det är 
fråga om en utredning som är utarbetad ut
gående från vissa antingen i förväg fastställ
da eller i själva utredningen uppställda för
utsättningar. Sådana preliminära handlingar 
på promemorienivå, där olika alternativ och 
synpunkter på dessa generellt värderas och 
som till sin karaktär är handlingar som be
tjänar myndigheternas preliminära interna 
diskussioner, anses ligga utanför tillämp
ningsområdet för punkten. 

Utredningarna blir offentliga när de är fär
diga för det ändamål de har utarbetats för, 
även om de gäller ett ärende som i övrigt 
ännu behandlas, till exempel en lagstift
ningsreform som ännu bereds. En utredning 
är färdig för det ändamål den har utarbetats 
för, när den har antagit en sådan form att 
avsikten är att inte längre företa ändringar i 
den, till exempel när myndigh~.ten internt 
har behandlat och godkänt den. A ven denna 
punkt är subsidiär i förhållande till sekre
tessbestämmelserna. En utredning som skall 
användas till exempel i samband med ett 
ekonomiskpolitiskt beslut är sekretessbelagd, 
om utlämnande av handlingen har en påföljd 
som nämns i 24 § l mom. 11 punkten. 

Ett myndighetsprotokoll blir enligt l mom. 
6 punkten offentligt, när det har justerats 
och undertecknats eller kontrasignerats på 
motsvarande sätt. Undantag från denna hu
vudregel utgörs dock enligt punkten av såda
na protokoll som gäller beredningen av ett 
hos myndigheten anhängigt ärende eller det 
interna myndighetsarbetet Kommitteers och 
kommissioners protokoll, som mera påmin
ner om beredningsmaterial än om egentliga 
protokoll, är exempel på sådana handlingar. 
De blir offentliga först när behandlingen av 
ärendet har avslutats hos myndigheten, det 
vill säga samtidigt som det övriga bered
ningsmaterialet Ett protokoll kan vara sek
retessbelagt till de delar som det innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. 

Ett protokoll som förts i en kommunal 
nämnd blir dock offentligt i enlighet med 
punkten, även om nämnden på sitt möte har 

behandlat ett ärende som bereds vidare. För
edragningslistorna blir i allmänhet offentliga 
tillika med protokollet. Bilagor till protokol
let nämns dock inte i punkten, utan frågan 
när de blir offentliga maste bedömas separat. 
Sålunda bli t.ex. en bilagd handling som 
gäller ett ärende, vars behandling framskjuts 
till ett senare möte, offentligt enligt 9 punk
ten, då ärendet är slutbehandlat i ifrågava
rande myndighet, om inte annat följer av 
sekretessbestämmelserna. 

Enligt 7 punkten blir ett beslut och en 
dom av en domstol offentliga, när avgörande 
har meddelats eller då de är tillgängliga för 
parterna. Enligt 24 kap. rättegångsbalken l § 
är domstolars avgöranden i tvistemål domar, 
medan övriga avgöranden är beslut. Om be
slut skall enligt nämnda kapitels 24 § 3 
mom. i tillämpliga delar gälla vad som 
föreskrivs om domar. 

Enligt 24 kap. 4 a § rättegångsbalken skall 
en tingsrätts dom avkunnas så snart behand
lingen har avslutats. Härmed meddelas sam
tidigt domen, vilket innebär att tingsrättens 
beslut blir offentligt. Domen kan enligt ka
pitlets 19 § 2 mom. i omfattande eller svåra 
mål meddelas i domstolens kansli efter den 
dag då huvudförhandlingen avslutades. I 
detta fall skall parterna då handläggningen 
avslutas underrättas om när domen medde
las. Tingsrättens avgörande är i dessa fall 
offentligt, då det kan meddelas i domstolens 
kansli. Vissa enkla och lätta tvistemål kan 
avgöras utan huvudförhandling eller förbe
redande sammanträde i tingsrätten. I detta 
fall avkunnas domen utan dröjsmål i tings
rättens kansli, varvid den samtidigt blir of
fentlig. Parterna skall då i god tid skriftligt 
underrättas om när domen meddelas. 

En hovrätts dom skall enligt 24 kap. 5 § 
rättegångsbalken ges så snart som möjligt. 
I förväg skall man genom anslag meddela 
om vilken dag domen kommer att avkunnas. 
Enligt 30 kap. 27 § rättegångsbalken skall 
högsta domstolens dom eller utslag givas 
och dateras den dag från och med vilken 
domen eller utslaget tillhandahålls för par
terna. A v göranden av hovrätterna och högsta 
domstolen skall således enligt förslaget vara 
offentliga från och med den tidpunkt då en 
part kan ta del av avgörandet. 

I förvaltningslagskipningen ges avgöran
dena i form av beslut som inte avkun
nas. Enligt 55 § förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) skall ett beslut delges en part 
enligt vad som särskilt stadgas i lagen om 
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delgivning i förvaltningsärenden (232/ 1966). 
Beslutet sändes vanligen till parterna i enlig
het med 8 § i sistnämnda lag. A v sändnings
datum för beslutet framgår av beslutet. Ef
tersom parterna från och med denna tidpunkt 
har tillgång till beslutet, föreslås beslutets 
offentlighet vidta då. A v beslutet kan dess
utom också särskilt framgå datum för det 
sammanträde då saken avgjorts, men detta 
datum föreslås inte få inverkan på tidpunk
ten för offentligheten. 

Trots att delgivningen av en förvaltnings
domstols beslut vanligen når vederbörande 
först dagen efter beslutets avsändande eller 
därpå följande dag, kan kännedom om be
slutets innehåll fås redan avsändningsdagen 
t.ex. per telefon. Ju viktigare beslutet är för 
en part, bl.a. på grund av det allmänna in
tresset kring saken, desto mer nödvändigt 
blir det att i enlighet med rättsnormen i r.a
ragrafens 3 mom. se till att part kan erhalla 
kännedom om beslutet redan innan det kom
mer fram till vederbörande per post. 

Specialdomstolarnas sätt att meddela be
slut varierar. Exempelvis enligt 34 a § lagen 
om arbetsdomstolen skall en dom utan dröjs
mål tillställas parterna per post, om den inte 
avkunnas. Då arbetsdomstolens beslut av
kunnas, blir det samtidigt offentligt. I de fall 
då det postas till parterna vidtar offentlighe
ten den dag då det avsänds. A ven offentli~
heten för specialdomstolarnas beslut föreslas 
således bestämmas enligt den tidpunkt då 
beslutet eller vetskapen om dess innehåll 
står till parternas förfogande. 

I 8 punkten avses bestämmas när andra än 
i momentets l - 3 eller 5 - 7 punkt avsedda 
beslut, utlåtanden, expeditioner av en myn
dighet och avtal ingångna av en sådan samt 
handlingar som en myndighet har upprättat 
för behandlingen av dem blir offentliga. En
ligt förslaget sker detta när de ifrågavarande 
handlingarna har undertecknats eller på mot
svarande sätt kontrasignerats. Offentligt blir 
då samtidigt även det beredningsmaterial 
som inte har blivit offentligt redan tidigare i 
enlighet med l - 3 eller 5 - 7 punkten. 
Punkten gäller inte handlingar som utarbe
tats för statsbudgeten, eftersom deras offent
lighet vidtar enligt bestämmelserna i 4 punk
ten och sekretessbestämmelserna. 

Offentligheten i fråga om handlingar som 
har upprättats i samband med även rätt in
vecklade ärenden bestäms i regel enligt han
dlingen. Ett beslut vid ett ministerium om 
att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en 

lagstiftningsreform blir - för att nämna ett 
exempel - offentligt genast när det har un
dertecknats. Handlingen undanhålls alltså 
inte ända tills beredningen har avslutats. En
ligt förslaget blir en handling som har upp
rättats i samband med beredningen av ett 
myndighetsbeslut offentlig senast när behan
dlingen av ärendet har avslutats hos myndig
heten, om den inte innehåller sekretessbelag
da uppgifter. 

När ett ärende bereds hos en myndighet, 
låter man ofta utomstående experter forska i 
det, göra utredningar och utföra andra UPJ?
drag. Det beredningsmaterial som då uppstar 
jämställs med det beredningsmaterial som 
uppstår hos myndigheten. Därmed blir det 
offentligt enligt samma regler som motsva
rande handlingar som har upprättats av de 
vid myndigheten anställda. 

Den föreslagna bestämmelsen är central 
för beredningsoffentligheten, eftersom i den 
skall anges när en myndighets interna bered
nin~smaterial blir offentligt. I bestämmelsen 
utgar man från att allt beredningsmaterial -
med undantag av de sekretessbelagda hand
lingarna - som gäller ett myndighetsärende 
blir offentligt senast när behandlingen av 
ärendet har avslutats hos myndigheten. Detta 
innebär en högst påtaglig ökning av bered
ningsoffentligheten, eftersom de så kallade 
interna myndighetsutredningarna, såsom in
om myndigheten utarbetade förslag och ut
kast som gäller ett ärende som behandlas 
hos den, blir offentliga när behandlingen av 
ärendet har avslutats hos myndigheten. En
ligt 5 § lagen om allmänna handlingars of
fentlighet är de icke offentliga även efter det 
att behandlingen av ärendet vid myndigheten 
har avslutats. 

Enligt 9 punkten blir andra än i l - 3 samt 
5 - 8 punkten avsedda handlingar offentliga 
när det ärende som de gäller är slutbehandlat 
hos myndigheten. Med beaktande av de öv
riga bestämmelserna i momentet tillämpas 
punkten i första hand på en handling som 
har upprättats av en myndighet utan att ex
pedition utfärdats eller handlingen skickats 
till en utomstående. 

Behandlingen av ett ärende kan avslutas 
på många olika sätt. Ofta sker det genom en 
formell åtgärd, till exempel genom att av
görande meddelas. Behandlingen avslutas 
dock inte alltid genom en uttrycklig åtgärd -
det väsentliga är att ärendet inte längre be
handlas hos myndigheten. Myndigheten kan 
även uttryckligen besluta att ärendet skall 
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förfalla. Behandlingen kan avslutas även när 
en slutlig handling i ärendet - en plan, ett 
förslag eller ett betänkande - färdigställts. 
Ibland kan behandlingen avslutas helt enkelt 
genom att myndigheten lämnar ärendet utan 
vidare åtgärder. I det fallet hör det till god 
förvaltning att myndigheten antecknar sitt 
avgörande i handlingen och i diariet anteck
nar att behandlingen av ärendet har avslu
tats. 

I 2 mom. anges när myndighetshandlingar, 
t.ex. betänkanden och utredningar, som skall 
tryckas eller på något annat sätt mångfaldi
gas blir offentliga. Det är ~å närmast fråga 
om betänkanden och utrednmgar. Sådana för 
allmän distribution avsedda handlingar blir 
till skillnad från vad som föreskrivs i l 
mom. offentliga när de innehas av myndi~
heten för utdelning. Bestämmelsen föreslas 
av praktiska skäl. Enligt l mom. blir till 
exempel ett kommittebetänkande offentligt, 
när kommittemedlemmarna har undertecknat 
följebrevet. I det läget har betänkandet dock 
vanligen inte ännu tryckts upp, och det vore 
knappast ändamålsenligt att lämna ut kopior 
av manusexemplaret, och inte heller möjligt 
utan att äventyra den opartiska behandling 
av dem som begär uppgifter som avses i den 
föreslagna 17 §. 

Enligt 3 mom. skall en myndighet själv
mant informera en part redan innan handlin
gen har blivit offentlig. Om expedition eller 
någon annan handling utfärdas åt en enskild 
eller åt en annan myndighet, skall myn
digheten enligt förslaget i mån av möJlighet 
se till att mottagaren vid behov kan fa upp
gifter ur handlingen redan innan den har 
blivit offentlig. Bestämmelsen syftar till att 
en part skall kunna få information direkt av 
myndigheten om ett avgörande som gäller 
honom själv, vilket kan betraktas som god 
förvaltning och som en av principerna för en 
rättsstat. A v praktiska skäl har det dock inte 
ansetts möjligt att låta tidpunkten för när en 
handling blir offentlig göras beroende av om 
mottagaren har tagit emot den. Det föreslag
na förfarandet, vilket innebär att myndighe
ten särskilt i ett ärende av allmänt intresse, 
där handlingarna i saken är offentliga, på 
förhand skall informera mottagaren om inne
hållet i sitt avgörande, har ansetts ändamåls
enligare. Detta kan ske exempelvis så, att 
myndigheten meddelar om sitt avgörande 
per telefon eller telefax. 

7 §. En handling som inkommit till en 
myndighet blir offentlig. Enligt presumtio-

neo enligt huvudregeln i 7 § l mom. blir en 
handling som har inkommit till en myndig
het för behandling av ett ärende eller annars 
i samband med ett ärende som hör till myn
dighetens verksamhetsområde eller uppgifter 
offentlig när myndigheten har fått den, om 
inte annat följer av sekretessbestämmelser 
eller andra begränsningar av tillgängligheten. 
Den motsvarande bestämmelsen i den gäl
lande lagen avser endast en handling som en 
enskild har lämnat in till en myndighet. Den 
föreslagna bestämmelsen gäller däremot 
även en handling som har lämnats in av en 
annan myndighet. Handlingen blir offentlig 
hos avsändarmyndigheten enligt 6 §. 

Ansökningar är exempel på handlingar 
som enskilda lämnar in till en myndighet. 
Handlingarna blir offentliga när myndighe
ten har tagit emot dem, om inte något annat 
föreskrivs i lag. sekretessbestämmelserna -
både i den föreslagna lagen och i andra la
gar - innebär vissa undantag. På motsvaran
de sätt kan det i en speciallag föreskrivas att 
en handling blir offentlig vid någon annan 
tidpunkt än den som anges i denna lag. En 
sådan speciallag är till exempel arkivlagen, 
som anger när privata arkiv som har inkom
mit till en arkivmyndighet blir offentliga. 

Bestämmelserna i 2 mom. gäller handling
ar som man har beslutat öppna vid en be
stämd tidpunkt eller efter en vis tid. Exper
tutlåtanden om sökande till en tjänst vid en 
högskola samt entreprenadanbud och andra 
anbud är typiska exempel på sådana hand
lingar. Enligt momentet blir de med de be
gränsningar som föreskrivs i den föreslagna 
lagen eller i en annan lag offentliga när de 
öppnas. Till en myndighet inkomna anbud 
blir dock offentliga först när det avtal som 
skall ingås på grundval av upphandlin$.s-, 
entreprenad- eller andra anbud har ingatts. 
Bestämmelsen skall trygga konkurrensen för 
den händelse att en anbudsgivare ombeds 
komplettera sitt anbud. Om en konkurrent då 
kan ta del av anbudshandlingarna, förhindras 
konkurrensen, vilket strider mot det offent
liga samfundets intressen. Om anbuden öpp
nas vid en offentlig öppningsförrättning där 
anbudsgivarna är närvarande, kan anbudsgi
varna meddelas namnen på anbudsgivarna 
och anbudsprisen. 

Bestämmelserna i 3 m om. gäller andra än 
traditionella handlingar. En förtydligande be
stämmelse om handlingar som kan uppfattas 
endast med tekniska hjälpmedel behövs i la
gen. Enligt momentet blir en sådan handling 
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offentlig tidigast när den har blivit tillgäng
lig för myndigheten. En teknisk upptagning 
som av en enskild har lämnats in till en 
myndighet blir alltså inte nödvändigtvis of
fentlig genast när myndigheten har tagit 
emot den utan först när myndigheten har de 
tekniska hjälpmedel som krävs för att upp
fatta den. Specialbestämmelsen behövs för 
att betona den allmänna principen, enligt 
vilken myndigheten innan den lämnar ut 
upptagningen skall kunna förvissa sig om att 
den inte innehåller till exempel sekretessbe
lagda uppgifter. Enligt den föreslagna be
stämmelsen blir ett telefaxmeddelande of
fentligt tidigast när det finns att tillgå i myn
digheternas mottagare. 

8 §.Allmänt offentliggörande av en hand
ling. Paragrafen föreslås innehålla bestäm
melser om skyldighet att allmänt offentlig
göra information som påverkar kapital- och 
finansmarknaden. Enligt den skall statistik 
som beskriver samhällsekonomins utveck
ling, ekonomisk-politiska initiativ och åt
gårdsplaner och andra sådana handlingar 
som innehåller information som uppenbart 
kan påverka kapital- och finansmarknaden 
offentliggöras allmänt så snart som möjligt 
efter den tidpunkt som avses i 6 och 7 ~· 
A v sikten med bestämmelsen är att trygga 
marknadens tillförlitlighet och lika möjlig
heter för alla att få information om uppgifter 
som påverkar marknaden, vilket är en förut
sättning för att marknaden skall fungera. 
Liberaliseringen av penning- och kapital
marknaden har lett till att betydelsen av 
myndighetskunskapen har ökat, och mark
naden kan reagera på uppgifter som framgår 
av vissa handlingar i myndigheternas besitt
ning. Om någon aktör på marknaden får 
kännedom om sådana uppgifter tidigare än 
andra skadas marknadens trovärdighet. För 
närvarande ingår bestämmelser om offent
liggörande av statistik i 22 § statistiklagen 
(62/1994) och i finansministeriets beslut om 
hemlighållande av vissa statistiska uppgifter 
innan de publiceras (86/1994), som utfärdats 
med stöd av lagen. 

Tjänstemännen är enligt 24 § l mom. 13 
punkten skyldiga att före offentliggörandet 
hemlighålla uppgifter som påverkar markna
den. Allmänt offentliggörande innebär att 
informationen skall göras tillgänglig för alla 
samtidigt, t.ex. på presskonferenser. 

3 kap. Rätt att ta del av en handling 

I kapitlet ingår bestämmelser om den all
männa rätten att ta del av en handling och 
en parts rätt att ta del av en handling. Enligt 
förslaget skall omfattningen av rätten att ta 
del av handlingar bestämmas såsom för när
varande i enlighet med huruvida det är fråga 
om envars rätt att få ta del av myndighets
handlingar eller om en parts motsvarande 
rätt. Den så kallade publikoffentligheten, det 
vill säga envars rätt att ta del av en hand
ling, gäller offentliga handlingar. Partens rätt 
att ta del av en handling innefattar emel
lertid enligt huvudregeln även sekretessbe
lagda handlingar. 

9 §. R ätt att ta del av en offentlig hand
ling. Alla fysiska personer oberoende av na
tionalitet liksom även alla juridiska personer 
samt myndigheter och andra subjekt har med 
stöd av offentlighetsprincipen rätt att ta del 
av en offentlig handling. Bestämmelsen i l 
mom. motsvarar 6 § i lagen om allmänna 
handlingars offentlighet. 

Rätten att ta del av en handling grundar 
sig på offentlighetsprincipen, och den är 
ovillkorlig. En myndighet har alltså inte rätt 
att pröva om den skall lämna ut en offentlig 
handling eller inte utan en sådan handling 
skall alltid lämnas ut på begäran. Denna 
ovillkorlighet behövs för att alla som begär 
en handling skall bemötas jämlikt och för att 
en myndighet inte skall kunna vägra lämna 
ut en handling som den betraktar som oför
delaktig för sig själv. Rätten att ta del av en 
offentlig handling är även ett sätt för all
mänheten att få tillförlitlig information om 
myndigheternas verksamhet. En myndighet 
kan dock på det sätt som framgår närmare 
av 16 § i lagförslaget pröva hur en handling 
skall lämnas ut. Mom. 3 i nämnda paragraf 
begränsar möjligheterna att få t.ex. kopior av 
register som innehåller personuppgifter. 

Bestämmelserna i 2 m om. gäller rätten att 
ta del av en handling som inte ännu har bli
vit offentlig enligt 6 eller 7 §. A v momentet 
framgår att utlämnande av en sådan handling 
som är under beredning beror på myndighe
tens prövning. Detta nämns även i den gäl
lande lagen. 

Förslaget innebär att antalet handlingar 
vilkas offentlighet beror på prövning min
skar avsevärt. Detta kommer sig av 6 §, som 
anger när en handling blir offentlig, och av 
den i lagförslaget omfattade principen om 
separata myndigheter, vilken framgår bland 
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annat av 4 § l mom. 8 punkten. En av en 
myndighet framställd begäran om utredning 
eller utlåtande jämte bilagor samt myndig
hetsinitiativ och -framställningar blir offent
liga när de har undertecknats, även om de 
gäller ett ärende som i övrigt ännu behand
las. Offentlighet förutsätter naturligtvis att 
handlingarna inte är sekretessbelagda. Inte 
heller de interna myndighetsutredningarnas 
offentlighet föreslås längre i nuvarande om
fattning bero på prövning. Forskning och 
statistik eller nagon annan därmed jämförbar 
utredning om motiveringarna för ett beslut 
av betydande allmänt intresse blir offentli~, 
när handlingen är färdig för det ändamal 
myndigheten har upprättat den för, även om 
den gäller ett ärende som i övrigt ännu be
handlas. Alla handlingar i anslutning till be
redningen blir offentliga senast när behand
lingen av ärendet har avslutats hos myndig
heten, om inte något annat följer av sekre
tessbestämmelserna eller 5 § 4 mom. 
Enli~t den gällande lagen beror utlämnan

det pa myndighetens fria prövning, som 
dock styrs av de allmänna förvaltningsrättsli
ga principerna. Förslaget innebär en ändring 
också i detta hänseende. Den föreslagna 17 
§ innebär nämligen att en myndighet när den 
prövar ett tillståndsärende skall se till att 
rätten att ta del av en handling med beaktan
de av den föreslagna lagens syfte inte beg
ränsas utan en i lag föreskriven grund. Myn
digheten skall därmed beakta 3 §, som be
tonar att rätten att ta del av dess verksamhet 
syftar till att trygga individers och sammans
lutningars rätt till inflytande och möjligheter 
att övervaka den offentliga maktutövningen. 
Myndigheten skall dessutom beakta informa
tionsplikten enligt 20 § 2 mom. 

Vid prövningen av om uppgifter skall ut
lämnas ur en handling som inte har blivit 
offentlig, bör alla möjligheter beaktas att re
ferera omständigheterna i anslutning till be
redningen av ett oavslutat ärende, även då 
en kopia av själva handlingen på grund av 
att ärendet inte är slutbehandlat inte anses 
kunna utlämnas. Om det å andra sidan är 
fråga om t.ex. ett förvaltningsprocessärende 
rörande en enskild person, där premisserna 
för beslutsfattandet är grundade på lag och 
där en utomstående inte har möjlighet att 
medverka i beslutsfattandet, kan myndighe
ten dock enligt 3 § vägra lämna ut en hand
ling som är offentlig enligt prövning. 

I lagrummet förutsätts inte att myndighe
ten avgör en begäran om utlämnande av en 
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handling genom ett skriftligt beslut. Ett 
skriftligt förfarande torde behövas endast när 
en handling inte lämnas ut på begäran och 
den som begärt handlingen önskar ett skrift
ligt beslut. 

Enligt Il § har en part rätt att ta del av en 
handling redan innan det ärende handlingen 
gäller har avgjorts. 

10 §.Rätt att ta del av en sekretessbelagd 
handling. I paragrafen anges när uppgifter i 
en sekretessbelagd handling får lämnas ut. 
Sekretess i fråga om en handling innebär att 
handlingen inte får företes för eller lämnas 
ut åt en utomstående. Förbudet är inte av
hängigt av sättet för utlämning. sekretessen 
betyder således även förbjudet att utlämna 
en kopia eller utskrift av handlingen eller att 
utlämna uppgifter ur den med hjälp av en 
teknisk användningsanslutning eller på annat 
sätt. Enligt förslaget får en sekretessbelagd 
handling lämnas ut endast om den föreslag
na lagen särskilt tillåter det, vilket den gör i 
11 och 12 samt 26 - 31 §. Enligt 26 och 29 
§ kan en sekretessbelagd handling lämnas ut 
även med stöd av någon annan lag. Därför 
behövs det i l O § ingen hänvisning till andra 
lagar. 

Sekretess gäller ofta endast för en del av 
en handling. Enligt paragrafen skall en han
dlings offentliga del lämnas ut, om det är 
möjligt utan att den sekretessbelagda delen 
röjs. Det förutsätter att den sekretessbelagda 
delen tydligt kan avskiljas från den offent
liga delen och att handlingens innehåll även 
därefter kan uppfattas korrekt. En kopia av 
en handling som är sekretessbelagd för 
skyddande av den personliga integriteten kan 
alltså lämnas ut när partens namn och de 
övriga identifikationsuppgifterna har avlägs
nats eller ersatts med symboler. 

Il §. En parts rätt att ta del av en hand
ling. Bestämmelserna i paragrafen anger 
partsoffentlighetens omfattning och begräns
ningar. 

Huvudregeln för partens rätt att ta del av 
en handling nämns i l mom., som i stort 
motsvarar 19 § l mom. lagen om allmänna 
handlingars offentlighet. En part har rätt att 
ta del av en sekretessbelagd handling och en 
handling som inte ännu är offentlig, om han
dlingen kan eller har kunnat påverka behan
dlingen av ärendet. En part har naturligtvis 
rätt att ta del också av en offentlig handling. 

Med handling som kan eller har kunnat 
påverka behandlingen av ärendet avses en 
handling som har företetts myndigheten i 
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samband med ärendet eller som myndighe
ten själv har skaffat eller upprättat vid be
handlingen av ärendet. Dessutom skall hand
lingen de facto ha påverkat eller kunnat ha 
påverka behandlingen av ärendet. Däremot 
behöver den inte ha påverkat innehållet i 
myndighetens avgörande. 

Domstolarna har i vissa handlingsoffentlig
hetsmål tvingats pröva om en handling har 
påverkat behandlingen av ett ärende eller 
inte. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i 
ett avgörande att de promemorior som en 
bank hade lämnat in till bankinspektionen 
med anledning av en begäran om utredning 
som gällde banken kunde påverka behand
lingen av begäran (HFD 1991 A 4). En av 
presstödsnämnden utförd adb-analys, som 
innehöll en sammanställning av de balans
och resultaträkningsuppgifter som de tid
ningsförlag vilka ansökt om understöd hade 
företett, ansågs ha kunnat påverka behand
lingen av ett ärende som gällde anslagsför
delning (HFD 1991 A 7). En sökande som 
satts i andra förslagsrummet för en profes
sorstjänst hade i egenskap av part rätt att ta 
del av en bandinspelning, som återgav för
slagsdiskussionen på fakultetsrådets möte, 
eftersom inspelningen kunde påverka behan
dlingen av ändringssökandet (HFD 1991 A 
8). I fråga om en sökande som inte ansetts 
vara behörig, ansågs inspelningen däremot 
inte kunna påverka behandlingen, eftersom 
förslagsdiskussionen inte gällde honom 
(HFD 1991 A 9). 

En parts rätt att ta del av en handling skall 
tillgodoses hos den myndighet som behand
lar eller har behandlat ärendet. En part kan 
alltså inte med stöd av partsoffentligheten 
kräva att en myndighet skall lämna ut sekre
tessbelagda uppgifter om någon annan med 
den motiveringen att de behövs för behand
lingen av ett annat ärende som är anhängigt 
hos en annan myndighet. Bestämmelsen är 
med andra ord ingen allmän informationska
nal för parter. 

Definitionen på part är densamma som i 
den gällande lagen. Med part avses i försla
get förutom egentliga parter i förvaltnings
eller lagskipningsärenden och -mål även an
dra fysiska och juridiska personer vilkas för
del, rättighet eller skyldighet ärendet gäller. 
Den som anför förvaltningsklagan har i 
egenskap av part rätt att ta del av en hand
ling, om klagan gäller hans egen fördel, rät
tighet eller skyldighet. Annars saknar han 
denna rättighet. 

Avsikten är att ingen med hjälp av "låtsat" 
ändringssökande skall kunna utvidga sin rätt 
att ta del av en handling från den omfattning 
den enligt bestämmelserna om den allmänna 
rätten. att ta del av en handling ursprungligen 
har. Aven om förslaget utgår från att en än
dringssökande i allmänhet är part, uppnår en 
ändringssökande inte partsställning genom 
att söka ändring i ett fall där han helt uppen
bart saknar besvärsrätt. 

Bestämmelsen gäller endast ärenden som 
är eller har varit anhängiga och som utmyn
nar eller har utmynnat i ett beslut om nå
gons fördel, rättighet eller skyldighet. När 
någon begär en handling som har upprättats 
i samband med faktisk myndighetsverksam
het, är det vanligen inte fråga om ett sådant 
partsförhållande som avses i paragrafen. Be
stämmelserna om parts tillgång till hand
lingar kan dock bli tillämpliga i fråga om de 
här avsedda handlingarna, om dessa gäller 
anhängiggörandet eller behandlingen av ett 
ärende. Patienthandlingar kan alltså lämnas 
ut i ett ärende som gäller till exempel vård
fel. Envar har med stöd av 12 § visserligen 
rätt att ta del av en handling som gäller den
ne själv och som har upprättats i samband 
med faktisk myndighetsverksamhet 

I undantagsfall kan sekretessbehovet väga 
tyngre än en parts intresse av att få del av 
en handling. Därför anges det i 2 mom. när 
en part inte har rätt att ta del av en sekre
tessbelagd handling. Momentet avses utom 7 
punkten inte tillämpas då det är fråga om en 
parts rätt att erhålla uppgifter ur rättegångs
material i tviste- och brottmål. 

I momentet nämns utom en part även hans 
företrädare och biträde. Huruvida en uppgift 
begärs av en part personligen eller av en 
företrädare för honom kan ha inverkan sär
skilt på prövningen av premisserna enligt 
momentets l punkt. Omfattningen av rätten 
till tillgång till uppgifter kan sålunda variera 
beroende på om det är parten själv eller en 
företrädare för honom, t.ex. en god man för 
en minderårig, som begär uppgifter. Vård
nadshavaren företräder enligt 4 § 2 mom. 
lagen ang. vårdnad om barn och umgänges
rätt (361/1983) barnet i dess personliga an
gelägenheter, om inte annat är stadgat. Vid 
utlämnande av uppgifter ur en handling är 
det fråga om sådant förvaltningsförfarande 
som avses i lagen om förvaltningsförfarande. 
Enligt 16 § denna lag förs talan för en 
omyndigs räkning vanligen av dennes för
myndare. En omyndig som har fyllt 15 år 
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har parallell talan jämte förmyndaren i ären
den som gäller den omyndiges person eller 
hans personliga fördel eller rättighet. Enligt 
50 § 3 mom. lagen ang. vårdnad om barn 
och umgängesrätt skall på ett barns vård
nadshavare tillämpas vad som i lag eller för
ordning är stadgat om de uppgifter som an
kommer på förmyndare för barn och om 
förmyndares rätt att företräda barnet angelä
genheter som rör dess person eller underhåll. 

Bestämmelsen i l punkten motsvarar 19 § 
2 mom. lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. Enligt förslaget skall i punkten ett 
barns fördel dock uttryckligen omtalas som 
ett viktigt enskilt intresse. En myndighet 
skall således kunna vägra utlämna en hand
ling till en part eller dennes företrädare eller 
biträde, om utlämnande strider mot ett syn
nerligen viktigt allmänt eller ett barns intres
se eller något annat viktigt enskilt intresse. 

Bevarandet av statens säkerhet och sköt
seln av de utrikespolitiska relationerna är ex
empel på synnerligen viktiga allmänna in
tressen. Att utlämna uppgift t.ex. om vem 
som till övervakningsmyndigheten har riktat 
begäran om utredning eller gjort en sådan 
anmälan som avses i 40 § 2 mom. barns
kyddslagen (683/1983) om barn som är i be
hov av barnskydd kan i enskilda fall strida 
mot det allmänna intresset, om utlämnande 
av uppgiften kan äventyra den för övervak
ningsmyndigheten viktiga tillgången till upp
gifter eller förverkligandet av barnskyddets 
syfte. I rättspraxis har det ansetts att bl.a. 
upplysning om vem som undertecknat en 
begäran om utredning som inlämnats till 
dataombudsmannen skall hållas hemlig för 
den part som utredningsbegäran gällde (HFD 
13.1.1992 T 44). 

Ett synnerligen viktigt enskilt intresse kan 
gälla skydd av privatlivet eller tryggande av 
individens säkerhet. Enligt bestämmelsen 
kan en myndighet vägra lämna ut en hand
ling som gäller någon annans hälsotillstånd 
eller ekonomiska ställning. Ett synnerligen 
viktigt enskilt intresse äventyras, om yppan
de av vissa uppgifter medför fara för upp
giftslämnaren. 

I undantagsfall kan partens eget intresse 
äventyras, om en handling som gäller 
honom själv lämnas ut. Till exempel ett lä
karintyg kan i vissa undantagsfall allvarligt 
äventyra hans mentala hälsa. 

I punkten föreslås särskilt nämnas ett vik
tigt intresse för ett barn som begränsning när 
det gäller tillgången till uppgifter för en 

part. Utan att det särskilt nämns bör det an
ses viktigt att fästa myndigheternas upp
märksamhet vid barnets ställning speciellt i 
sådana situationer där en omyndigs intressen 
kan stå i konflikt med hans lagliga företrä
dares, t.ex. i barnskyddsfrågor. Bestämmel
sen kan motiveras också ett barns rätt enligt 
5 § 3 mom. regeringsformen till att bemötas 
som jämlika individer och med principerna 
om jämlikt bemötande samt om med ålder 
och utveckling ökande självbestämmanderätt 
i de internationella konventionerna om bar
nets rättigheter. Enli&t denna punkt skall 
man enligt förslaget pa grundval av helhets
bedömning från fall till fall kunna skydda 
t.ex. identiteten hos den som har gjort anmä
lan i barnskyddsfrågor, om anmälaren är 
person som står barnet nära, t.ex. en far
eller morförälder, och om utlämnande av 
uppgiften skulle kunna leda till att en för 
barnets välbefinnande viktig vuxenrelation 
bryts. 

Att klarlägga huruvida utlämnandet av 
upplysningar ur en handling står i strid med 
ett särskilt viktigt allmänt eller enskilt in
tresse, kräver alltid värdering från fall till 
fall. Vid en myndighets helhetsbedömning 
från fall till fall bör eftersträvas att samman
jämka det för individens rättsskydd centrala 
kravet att få reda på grunderna för ett av
görande som gäller en själv och viktiga in
tressen som gäller andra och å andra sidan 
att centrala samhälleliga målsättningar och 
syftena med regleringen förverkligas. 

Bestämmelserna i 2 punkten motsvarar 19 
§ 3 mom. lagen om allmänna handlingars 
offentlighet. Momentet skall närmast förhin
dra att brottsutredningar försvåras till följd 
av en alltför tidig handlingsoffentlighet 

Bestämmelserna i momentets 3 punkt gäl
ler föredragningspromemorior, beslutsförslag 
och andra därmed jämförbara handlingar 
som en myndighet har upprättat för bered
ningen av ett ärende. En myndighet kan 
vägra lämna ut en sådan handling medan 
ärendet ännu behandlas hos den. Punkten 
motsvarar i stort 19 § 3 mom. 2 punkten 
lagen om allmänna handlingars offentlighet. 
I punkten nämns dock förutom föredrag
ningspromemorior och beslutsförslag även 
andra därmed jämförbara handlingar som har 
upprättats av en myndighet. Tillägget behövs 
för klarhetens skull, eftersom myndigheterna 
inte alltid gör upp föredragningspromemo
rior och beslutsförslag under beredningen. 
Motsvarande beredningsskede kan nämligen 
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noteras också på något annat sätt, till exem
pel genom en anteckning i den handling be
slutet avser. Bedömningen av provsvaren för 
studentexamen kan nämnas som ett exempel. 
Enligt specialbestämmelsen i punkten läm
nas ett provsvar för studentexamen och iden
titeten på den som av studentexamensnämn
den har förordnats att bedöma provsvaren ut 
först när studentexamensnämnden har gjort 
den slutliga bedömningen. Bestämmelsen 
behövs med tanke på det stora antalet hand
lingar och studentexamensförfarandets sär
drag. Provsvaren korrigeras av ett stort antal 
personer som bor på olika håll i landet. Ef
tersom tidtabellen är sträng, är det inte tek
niskt möjligt att lämna ut kopior på provsva
ren innan bedömningen har slutförts. För att 
de som bedömer provsvaren skall få arbeta 
ostört, bör deras identitet skyddas medan 
arbetet pågår. 

Enligt 6 § 3 mom. skall en myndighet på 
förhand informera en part om sitt avgörande 
i en fråga som sannolikt är av allmänt in
tresse. 

Bestämmelserna i momentets 4 punkt gäl
ler handlingar som har upprättats av en 
myndighet i egenskap av rättegångspart inför 
en rättegång. En sådan handling lämnas inte 
ut åt en part, om det skulle strida mot det 
offentliga samfundets eller en i 4 § 2 mom. 
avsedd sammanslutnings, institutions, stiftel
ses eller persons intresse vid rättegången. 
Bestämmelsen syftar till att genomföra neu
tralitetsprincipen: när ett offentligt samfund 
jämställs med en enskild, får offentlighets
lagstiftningen inte innebära att det offentliga 
samfundet råkar i ett ofördelaktigare läge än 
den enskilda. Partsoffentligheten skall trygga 
partens möjligheter att övervaka vilka upp
gifter som utgör grund för beslut som gäller 
honom själv. Om partsoffentlighet inträdde 
redan när myndigheten planerar och beslutar 
om sina egna åtgärder, skulle det offentliga 
samfundets möjligheter att förbereda sig in
för rättegången försämras. Eftersom partsof
fentligheten för rättegångsparter inträder när 
rättegången inleds, innebär förslaget inte att 
rättsskyddet äventyras utan att offentliga 
samfund och enskilda försätts i ett jäm
bördigt läge. 

I momentets 5 punkt definieras rätten för 
den som ansöker om utsökning till de hand
lingar gällande gäldenären som upprättats i 
utsökningsärendet, och de motsvarar i sak 
3 kap. 34 g § 2 mom. utsökningslagen. För 
att förhållandet mellan lagarna skall vara 

klart föreslås att bestämmelsen intas i lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. 

Bestämmelserna i momentets 6 punkt gäl
ler en konkurrerande anbudsgivares rätt att 
ta del av en handling. Enligt punkten kan en 
myndighet vägra lämna ut en handling med 
en anbudsgivares affärs- eller yrkeshemlig
heter åt en annan anbudsgivare. Anbudspri
set skall dock lämnas ut. Bestämmelsen in
nebär att skyddet för tekniska affärs- och yr
keshemligheter består. 

Bestämmelserna i 7 punkten innebär ett 
bättre skydd för vittnen, eftersom sekretess
belagda telefonnummer, adressupp~ifter och 
andra kontaktuppgifter som skall hallas hem
liga inte lämnas ut åt en part, om det skulle 
äventyra ett vittnes säkerhet eller intressen 
och rättigheter. Skyddet gäller även sådana 
som har gjort polisanmälan, i 40 § barns
kyddslagen avsedd barnskyddsanmälan eller 
någon annan anmälan som förutsätter myn
dighetsåtgärder. Identiteten på ett vittne eller 
en som har gjort en anmälan kan dock enligt 
punkten inte döljas helt. Rättegångsoffentlig
heten innebär nämligen att ett vittnes identi
tet är offentlig vid rättegången. Skyddet för 
adress- och andra kontaktuppgifter ger utt
ryck för strävan att förhindra t.ex. hämnd 
genom hot mot någons fysiska säkerhet. En 
person som har gjort i 40 § barnskyddslagen 
avsedd barnskyddsanmälan eller någon an
nan anmälan kan med stöd av l punkten 
skyddas ännu effektivare. Om villkoren i 
punkten uppfylls, kan identiteten hemlighål
las helt. 

Enligt 3 mom. kan partens rätt att ta del 
av en handling som hör till rättegångsma
terialet i ett tviste- eller brottmål inte be
gränsas på grund av 2 mom i specialparagra
fen, med undantag för 7 punkten. 

Med rättegångsmaterial avses i förslaget 
handlingar som en lagskipningsmyndighet 
har upprättat i samband med en rättegång 
och handlingar som har företetts myndighe
ten eller som myndigheten själv har skaffat i 
samband med behandlingen. Momentet beror 
på det faktum att ett avgörande vid en rätte
gång inte får grunda sig på omständigheter 
som en part saknar vetskap om. 

I domareden i l kap. 7 § rättegångsbalken 
lovar domaren att inte för någon YJ?Pa något 
om den förhandling som rätten baller inom 
stängda dörrar. A v detta har ansetts följa en 
skyldighet att hemlighålla handlingar som 
innehåller uppgifter om förhandlingen. För-
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handlingssekretessen är av stor betydelse 
inte enbart för domstolarnas obundenhet 
utan också med tanke på ett smidigt dom
stolsarbete. Därför föreslås att utlämnande 
av en sådan handling skall bero på myndig
hetens prövning. Bestämmelsen begränsar 
även tviste- och brottsmålsparternas rätt att 
ta del av rättegångsmaterialet Förutom vid 
domstolar iakttas förhandlingssekretess även 
hos förvaltningsmyndigheter, när de behand
lar lagskipningsärenden och -mål. Förhand
lingssekretess iakttas primärt i fråga om 
handlingar som gäller förhandlingar som 
ledamöter i en domstol eller något annat 
lagskipningsorgan har fört, såsom promemo
rior och andra minnesanteckningar om för
handlingarna. 

Inom rättspraxis har man ansett att även 
en föredragningspromemoria som en före
dragande har upprättat för behandlingen av 
ett lagskipningsärende eller -mål kan inne
hålla uppgifter för vilka förhandlingssekre
tess gäller. Högsta domstolen har ansett att 
den del av en föredragningspromemoria vid 
högsta domstolen, där föredraganden anger 
sin ståndpunkt till bevisningen i målet och 
utför sin rättsliga bedömning samt framläg
ger sitt förslag till avgörande, innehåller 
uppgifter om en sådan förhandling som 
nämns i l kap. 7 § rättegångsbalken (HD 
1987: 83). Enligt prejudikat i högsta förvalt
ningsdomstolen innehåller föredragandens 
del av högsta förvaltningsdomstolens före
dragningsmemorial och förslag till avgöran
de uppgifter för vilka förhandlingssekretess 
gäller (HFD 1985 I 2 och HFD 1986 II 5). 
Det finns ingen anledning att föreslå avsteg 
från denna linje. 

En part har inte längre obegränsad rätt att 
ta del av en handling som gäller ett förvalt
Q.ingsrättsligt lagskipningsärende eller -mål. 
Arendena och målen inom förvaltningslag
skipningen är nämligen mycket varierande 
och antalet parter kan vara stort. Det är hel
ler inte lika lätt att definiera en part i ett för
valtningsärende eller -mål som i ett tviste
eller brottmål. I ett förvaltningsärende defi
nieras en part ofta på mycket vidsträckta 
kriterier. Detta gäller till exempel för många 
förvaltningstillståndsärenden. Eftersom en 
handling i ett förvaltningsärende eller -mål 
kan gälla en annan parts hälsotillstånd eller 
ekonomiska ställning, kunde utlämnande av 
den åt en part strida mot ett synnerligen vik
tigt enskilt intresse. Med beaktande av par
tens intressen är det möjligt att han överhu-

vudtaget inte kan anses h~ ett tillräckligt 
stort behov av handlingen. A ven om partens 
rätt att ta del av en handling alltså inte är 
obegränsad i förvaltningsärende eller -mål, 
kan en myndighet vägra lämna ut en hand
ling endast av synnerligen viktiga skäl, vilka 
kan härledas bland annat ur artikel 6 i Euro
parådskonventionen om mänskliga rättighe
ter. Ett beslut får inte fattas på basis av så
dant material som den som beslutet gäller 
inte har kunnat ta del av. 

Bestämmelsen i 4 mom. motsvarar 19 § 6 
mom. lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. Den vars rätt att söka ändring 
grundar sig på medlemskap i en kommun 
eller något annat samfund har inte lika om
fattande rätt att ta del av en handling som en 
part. En ändringssökande har naturligtvis 
alltid rätt att ta del av ett avgörande till den 
del det är offentligt. Bestämmelsen skall för
hindra att beslut överklagas endast i syfte att 
få del av en sekretessbelagd handling. En 
ändringssökande samfundsmedlems rätts
skydd förutsätter inte att hans rätt att ta del 
av en handling är lika omfattande som en 
parts enligt l mom. 

Enligt 11 § har en part rätt att ta del av 
sekretessbelagda handlingar, även sådana 
som gäller någon annan. Om sådana uppgif
ter förs vidare, försvagas sekretessystemet 
mera än vad som är nödvändigt med tanke 
eå partens rättsskydd. Därför föreskrivs i 23 
~ 2 mom. att parter är skyldiga att iaktta 
sekretess. 

12 §. R ätt att ta del av en handling som 
gäller en själv. I paragrafen föreskrivs att en 
fysisk person har rätt att få information om 
uppgifter som ingår i en sekretessbelagd 
myndighetshandling som gäller honom själv, 
även när det inte är fråga om ett partsförhål
lande som avses i 11 § l mom. En fysisk 
person har med andra ord rätt att få informa
tion om uppgifter som ingår i en sekretess
belagd myndighetshandling som gäller den
ne själv, även om något egentligt ärende inte 
är eller ens har varit anhängigt hos myndig
heten. Det är då vanligen fråga om hand
lingar som gäller faktisk myndighetsverk
samhet, såsom vård av en patient, anstalt
svård och undervisning. 

Rätten att ta del av en handling som gäller 
en själv föreslås bli lika omfattande som 
partsoffentligheten. En myndighet kan alltså 
vägra lämna ut en handling av ett synnerli
gen viktigt allmänt eller enskilt skäl. Om 
handlingarna innehåller sekretessbelagda 
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uppgifter också om någon annan och utläm
nande skulle strida mot ett synnerligen vik
tigt enskilt intresse, skall uppgifterna avskil
jas från handlingen. 

I personregisterlagen föreskrivs om utläm
nande av uppgifter ur ett personregister åt 
den som uppgifterna hänför sig till (den re
gistrerades rätt till insyn). Dessa bestämmel
ser jämte de begränsande grunderna förblir 
oförändrade i kraft. För att en myndighet 
skall kunna utreda vilken bestämmelse en 
begäran om utlämnande av en handling 
grundar sig på, skall den vid behov redogöra 
för bestämmelserna om rätten att ta del av 
en handling för den som framställt begäran. 

4 kap. Utlämnande av uppgifter ur en 
handling 

I kapitlet föreskrivs om det förfarande som 
skall iakttas när en handling lämnas ut och 
om sätten för utlämnandet. 

13 §. B e g äran om att få ta del av en hand
ling. I paragrafen skall intas en bestämmelse 
om när den som begär en handling skall 
styrka sin identitet eller motivera sin begä
ran. Den anger också hur de begärda hand
lingarna skall individualiseras. 

Enligt l mom. skall en begäran om utläm
nande av en handling individualiseras till
räckligt noggrant för att myndigheten behän
digt skall kunna utreda vilken handling be
gäran avser. Högsta förvaltningsdomstolen 
ansåg i ett avgörande beträffande tolkningen 
av den gällande lagen att en till byggnads
tillsynsbyrån riktad begäran om officiella ut
drag eller avskrifter av de byggnadslov som 
beviljades under det på begäran följande 
kvartalet var tillräckligt individualiserad 
(HFD 1991 A 5). En begäran om utlämnan
de av en handling kan enligt lagförslaget 
avse också en sådan handling som inte ex
isterar när begäran framförs men som upp
rättas till följd av den vanliga myndighets
verksamheten. Ansvaret för att en begäran 
individualiseras axlas dock inte enbart av 
den som begär en handling utan myndig
heterna skall med diarier och andra index 
bistå honom med att individualisera de han
dlingar som han önskat ta del av. 

Identiteten kan enligt förslaget utredas un
der samma förutsättningar som i 7 a § lagen 
om allmänna handlingars offentlighet. En 
myndighet kan inte kräva att den som begär 
en myndighetshandling skall styrka sin iden
titet eller motivera sin begäran, om inte upp-

gifterna behövs för att myndigheten skall 
kunna utöva sin prövningsrätt eller utreda 
om den som begär en handling har rätt att ta 
del av den. 

Identitetsutredning blir aktuell närmast då 
myndigheten måste försäkra sig om att den 
som begär en handling har rätt att ta del av 
den i egenskap av part. Myndigheten kan 
förutsätta att begäran motiveras, om begäran 
avser en handling som gäller ett rådslag som 
nämns i l kap. 7 § rättegångsbalken eller 
om det behövs för att myndigheten skall 
kunna utreda om det enligt 28 § i den före
slagna lagen finns förutsättningar för utläm
nande av en sekretessbelagd handling. En 
begäran behöver måhända motiveras också 
för att myndigheten skall kunna utreda om 
en annan myndighet har rätt att ta del av 
handlingen med stöd av 29 §. 

En handling skall begäras hos den myn
dighet som innehar den. En myndighets of
fentliga handlingar framgår av dess hand
lingsindex. Om en begäran av misstag har 
framställts hos fel myndighet, skall myndig
heten under de förutsättningar som nämns i 
8 § lagen om förvaltningsförfarande överföra 
begäran till den behöriga myndigheten. I 15 
§ i den föreslagna lagen avses föreskrivas i 
vilka situationer en myndighet kan överföra 
begäran om utlämnande av en handling till 
en annan myndighet. 

I 2 mom. anges när den som begär en 
handling skall motivera sin begäran. Enligt 
momentet skall han meddela vad handlingen 
skall användas till, lämna upplysning om 
andra omständigheter som myndigheten be
höver få veta för att kunna utreda förutsätt
ningarna för utlämnande samt vid behov 
meddela hur handlingen kommer att skyd
das, om begäran avser en sekretessbelagd 
handling, en uppgift ur ett personregister 
som förs av en myndighet eller någon annan 
handling som kan lämnas ut endast under 
vissa förutsättningar. Bestämmelserna är 
subsidiära, eftersom till exempel en annan 
myndighet med stöd av speciallagstiftning 
kan ha rätt att ta del av en sekretessbelagd 
handling. Innan en sekretessbelagd handling 
lämnas ut för vetenskaplig forskning med 
stöd av den föreslagna 28 §, skall dock den 
som begär handlingen meddela vad den 
kommer att användas till. Om det är fråga 
om personuppgifter, skall han dessutom 
meddela hur uppgifterna kommer att skyd
das. 

14 §.Beslut om att en handling lämnas ut. 
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Paragrafen anger vilken behörighet och vilka 
uppgifter tjänstemännen och myndigheterna 
har när de behandlar en begäran om hand
lingsoffentlighet 

Beslut om utlämnande av en myndighets
handling fattas enligt huvudregeln i l mom. 
av den myndighet som innehar handlingen. 
Beslut om utlämnande av en handling som 
har lämnats ut för utförande av ett uppdrag 
eller som har upprättats i samband med ett 
uppdrag fattas av uppdragsgivarmyndighe
ten. Det är alltså alltid en myndighet som 
beslutar om en myndighetshandling skall 
lämnas ut eller inte, även om myndigheten 
till exempel använder sig av köptjänster. Om 
myndigheten önskar delegera beslutanderät
ten, bör det framgå av uppdragshandlingar
na. 

Bestämmelserna i 2 mom. anger hur myn
digheterna skall förfara när de beslutar om 
utlämnande av en handling. En handling 
lämnas ut av en hos myndigheten anställd 
som av myndigheten har förordnats att ut
föra denna uppgift eller som uppgiften på 
grund av ställnin~ eller andra uppgifter an
nars ankommer pa. 

En motsvarande bestämmelse finns i 7 § 
4 mom. lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. I den föreslagna bestämmelsen 
framhävs dock kravet i 18 § l mom. 5 
punkten på att myndigheterna skall se till att 
personalen får tillräcklig information om det 
förfarande som skall iakttas. Utlämnande av 
en handling kan nämligen ankomma på en 
tjänsteman också utan att det särskilt har 
förordnats, till exempel när begäran avser en 
handling i ett ärende som tjänstemannen be
reder. Det är också möjligt att utlämnandet 
av en viss handling ankommer på flera 
tjänstemän, det vill säga att behörigheten är 
parallell. 

I 3 mom. ingår bestämmelser om tjänste
mannens skyldighet att ge råd när han avslår 
en begäran om utlämnande av en handling. I 
den nuvarande lagen finns ingen motsvaran
de bestämmelse, men i 4 §lagen om förvalt
ningsförfarande föreskrivs att en myndighet 
vid behov skall ge en part och även en an
nan person råd om hur ett ärende som hör 
till dess verksamhetsområde anhängiggörs 
och hur han skall förfara under behandlingen 
av ärendet. Rådgivningsskyldigheten syftar 
till att hjälpa den som begärt en handling att 
utöva sin rätt. 

En tjänsteman och en annan person som 
avses i 2 mom. skall enligt 3 mom. l punk-

ten meddela den som begärt en handling vad 
avslaget beror på. Enligt lagen om förvalt
ningsförfarande skall en tjänsteman alltid 
motivera sina beslut. Begäran kan avslås och 
beslutet kan motiveras även muntligen. 

Om tjänstemannen avslår en begäran, kan 
den som framställt begäran få ärendet av
gjort av myndigheten. Det finns en motsva
rande bestämmelse också i den gällande la
gen. Tjänstemannen skall enligt 2 punkten 
upplysa den som begärt en handling om 
denna möjlighet. 

För att förenkla förfarandet för den som 
begär uppgifter, föreslås i 3 punkten att 
tjänstemannen skall fråga den som genom 
skriftligt anhängiggörande har begärt en han
dling om han vill att ärendet skall hänskjutas 
till myndigheten. Tjänstemannen skall, om 
den som begärt uppgifter så önskar, hän
skjuta ärendet till myndigheten för avgöran
de. Detta är möjligt då begäran om utläm
nande har gjorts skriftligen. Overfäring av 
en muntligt framförd begäran kan i allmän
het inte anses vara ändamålsenlig, eftersom 
detta skulle leda till att en myndighets råd
givningsskyldighet skulle göras mera omfat
tande än vad den är enligt bestämmelserna i 
lagen om förvaltningsförfarande. Möjlighe
ten att överföra ärendet nämns inte i den 
gällande lagen. Ingen tid bestäms inom vil
ken ärendet skall hänskjutas till myndigheten 
för avgörande. 

Enligt momentets 4 punkt skall tjänste
mannen också ge upplysningar om de avgif
ter som uppbärs med anledning av behand
lingen. 

En begäran om utlämnande av en handling 
skall enligt 4 mom. i allmänhet behandlas 
utan dröjsmål, en uppgift ur en offentlig 
handling skall utlämnas senast en månad 
efter att myndigheten har fått begäran om 
utlämnande av uppgiften. För särskilda situ
ationer föreslås bestämmas att ärendet skall 
behandlas och uppgiften ur den offentli~a 
handlingen utlämnas inom två månader fran 
den tidpunkt då myndigheten har fått begä
ran om utlämnande. 

Om beslutet dröjer, kan det i vissa fall 
leda till att en handling förlorar sin betydel
se. Kravet på snabb behandling gäller såväl 
beslut i första instans som situationer då ett 
avslag har hänskjutits till myndigheten för 
avgörande. Riksdagens justitieombudsman 
ansåg i sitt beslut av den 27 november 1990 
med anledning av en klagan att ärendet skall 
avgöras i första instans redan samma dag 
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eller, om det är fråga om ett ovanligt svårt 
ärende, inom några dagar, om inga oöver
stigliga praktiska hinder föreligger. Trots att 
bestämmelsen inte uttryckligen gäller än
dringssökande, bör det faktum att en begä
ran om utlämnande av en handlin& är bråds
kande till karaktären beaktas ocksa i besvär
sinstanserna. 

Utlämnande av uppgifter i en handling 
utan dröjsmål är inte alltid möjligt. Enligt 
förslaget skall ett stort antal begärda hand
lingar, utredandet av vilka delar av en hand
ling som är sekretessbelagda eller annat jäm
förbart skäl ge rätt att avvika från huvudre
geln. Som exempel på annat jämförbart skäl 
kan anföras de situationer, där en myndig
hets avgörande kan påverkas av en annan 
myndighets eller ett internationellt organs 
standpunktstagande. Inte heller i de ovan 
anförda fallen skall ärendets behandling obe
gränsat få dra ut på tiden. 

Enli&t förslaget skall i momentet föreskri
vas tva olika tidsfrister, inom vilka ärendet 
skall behandlas och uppgiften ur den off en t
liga handlingen utlämnas. Uppställaodet av 
en tidsfrist beror på Europeiska gemenska
peroas direktiv om tillgänglighet för miljö
data, enligt vilket en begäran om uppgifter 
som avses i direktivet skall behandlas inom 
två månader. I Förenta Nationernas eko
nomiska kommission för Europa (ECE) har 
färdigställts en konvention om miljödata och 
medborgarnas medinflytande, där två olika 
tidsfrister för utlämnande av uppgifter upp
ställs. I re~el skall uppgifterna utlämnas se
nast en manad efter att begäran om utläm
nande framförts. Vid utlämnandet skall en 
tidsfrist på två månader kunna tillämpas 
bland annat om mängden uppgifter är stor 
eller om de frågor som berörs är komplice
rade. A v sikten är att ändra Europeiska ge
menskapernas direktiv om tillgänglighet för 
miljödata så att det svarar mot den i Förenta 
Nationerna utarbetade konventionen. För att 
säkerställa att lagstiftningen i Finland upp
fyller de nämnda åtagandena föreslås att i 
momentet tidsfrister för olika situationer för
eskrivs för behandling av en begäran om 
utlämnande av uppgifter och för utlämnandet 
av uppgifterna. 

15 §. Overföring till en annan myndighet 
av en begäran om att få ta del av en hand
ling. Paragrafen syftar till att rationalisera 
uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna 
och göra informationsförsörjningen klarare. 

Enligt l mom. kan en myndighet överföra 

en begäran om utlämnande av en handling 
till en annan myndighet för avgörande, om 
den begärda handlingen är utarbetad av den 
andra myndigheten eller hänför sig till ett 
ärende som i sin helhet ankommer på den 
andra myndigheten. Detta kan vara motive
rat särskilt om hemlighållandet av den be
gärda handlingen är beroende av de effekter 
som utlämnandet av uppgifterna kan få. I 
det fallet är det nämligen möjligt att det för 
att fastställa sekretessomfattningen krävs 
sådan speciell sakkunskap som endast inne
has av den myndighet som ärendet i sin hel
het ankommer på. 

Om någon av en myndighet begär sådana 
uppgifter om en person, ett företag, en fas
tighet eller ett fordon eller andra sådana spe
cifikationer eller adresser som en annan 
myndighet inför i ett register som är avsett 
för allmänt bruk, kan myndigheten enligt 2 
mom. överföra begäran om att få uppgifter 
till registermyndigheten. Befolkningsdata
systemet, fastighetsdatasystemet och for
donsregistret är exempel på sådana register. 

16 §. Hur en handling skall lämnas ut. I 
paragrafen anges hur handlingsoffentligheten 
i praktiken skall genomföras. Rätten att ta 
del av en handling regleras dock inte i detta 
lagrum utan i 9-12 §. När rätten grundar 
sig på en bestämmelse i någon annan lag, 
iakttas speciallagsbestämmelserna om for
merna för utlämnande. Bland dessa kan 
bland annat 28 § befolkningsdatalagen näm
nas. 

Enligt l mom. kan uppgifter ur en hand
ling lämnas ut muntligen. Denna form 
nämns inte uttryckligen i den gällande lagen, 
men i praktiken har uppgifter ur handlingar 
naturligtvis lämnats ut muntligen. Ett munt
ligt förfarande är i många lägen den mest 
praktiska och snabbaste formen för utläm
nande. Såväl traditionella pappershandlingar 
som handlingar som bevarats med hjälp av 
automatisk databehandling kan lämnas ut 
muntligen. 

En handling kan även läggas fram för läs
ning och kopiering hos myndigheten. Om 
handlingen inte kan uppfattas utan hjälpme
del, skall behövliga hjälpmedel användas när 
handlingen lämnas ut. En handling som be
varats med hjälp av automatisk databehand
ling kan alltså lämnas ut på datorskärm. La
gen ålägger dock inte myndigheterna att till
låta att den som begärt en handling själv an
vänder hjälpmedlen. Alla myndigheter har 
inte resurser att ställa upp en allmän dator 
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med hjälp av vilken endast offentliga an
te<;)mingar skulle vara tillgängliga. 

A ven en kopia av en handling kan lämnas 
ut. Med kopia av~es både en bestyrkt och en 
obestyrkt kopia. A ven ett transumt kan kom
ma i fråga. Med kopia avses även en kopia 
av till exempel en elektronisk handling som 
bevarats på en diskett. Om den begärda han
dlingen kan uppfattas endast med hjälpme
del, kan handlingen lämnas ut i form av en 
utskrift. En handling i en datafil som upprät
thålls med hjälp av automatisk databehand
ling eller ett tal som finns upptaget på ljud
band kan alltså lämnas ut i form av en pap
persutskrift Det går naturligtvis för sig att 
lämna ut enbart en del av en handling. 

Om utlämnande av en handling på det sätt 
som avses i begäran skulle medföra oskälig 
olägenhet för tjänsteverksamheten på grund 
av ett stort antal handlingar, svår kopiering 
eller någon annan därmed jämförbar orsak, 
kan myndigheten enligt momentet lämna ut 
en handling också på något annat sätt. Olä
genheten bör då vara verklig och väsentlig. 
Om begäran till exempel medför så mycket 
arbete att myndigheten måste anvisa en be
tydande del av sina tillgängliga resurser för 
att uppfylla den, är det fråga om sådan olä
genhet som avses i momentet. I allmänhet 
kan olägenhet dock inte åberopas, särskilt 
inte om myndigheten har underlatit att ordna 
handlingama på det sätt som avses i 18 § 
och det därför tar tid att hitta dem. Om 
myndigheten saknar tekniska förutsättningar 
för att till exempel kopiera en stor karta, kan 
svårkopierat material, såsom kartmaterial i 
stort format, läggas fram hos myndigheten 
för påseende. A v datasäkerhetsskäl är myn
digheten inte skyldig att kopiera en elekt
ronisk handling på en diskett som tillhör den 
som begärt handlingen. En handling skall 
dock lämnas ut på något av de sätt som 
nämns i l mom. 

Enligt förslaget skall en handling primärt 
lämnas ut på det sätt som begärts. 

Bestämmelserna i 2 mom. gäller rätten att 
ta del av andra än traditionella handlingar. 
En med hjälp av automatisk databehandling 
bevarad handling med offentliga upp~ifter 
om en myndighets avgöranden skall pa be
gäran kopieras i form av en teknisk upptag
ning, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Utlämnande av någon annan offentlig 
handling på motsvarande sätt eller med hjälp 
av en teknisk anslutning beror på myndig
hetens prövning, om inte något annat före-

380085S 

skrivs. 
Bestämmelsen motsvarar 7 a § i lagen om 

allmänna handlingars offentlighet. I den har 
dock intagits en specialbestämmelse, enligt 
vilken den som begär utlämnande vanligen 
skall ha rätt att få del av myndighetens av
göranden i form av en teknisk upptagning 
till den del som avgörandet är offentligt. 
Rätten till delfående avser myndighetsregis
ter som upprätthålls med hjälp av automatisk 
databehandling. A v särskilda skäl kan utläm
nande av en kopia dock förvägras. Ett så
dant skäl kan under den tid som avses i la
gens övergångsstadganden framför allt vara 
att det inte går att särskilja de upi?gifter i 
registret som är sekretessbelagda. Da utläm
nande av handlingar i elektronisk form över
vägs i andra situationer bör på grund av 
17 § i den föreslagna lagen beaktas det syfte 
för vilket handlingen skall användas i rela
tion till offentlighetsprincipen och dess syf
te, som framgår av 3 §. En begäran kan av
slås till exempel om handlin~en skall använ
das för kommersiella ändamal eller för något 
annat ändamål som är främmande för offent
lighetsprincipen. 

Med handling avses enligt 5 § förutom 
traditionella pappershandlingar också elek
troniskt bevarade tecken som är avsedda att 
höra samman. Det innebär att en framställ
ning som kan sammanställas på basis av 
myndighetsuppgifter till exempel genom 
samkörning av tecken som bevarats för olika 
ändamål i olika datafiler inte är ett i lagen 
avsett uppgiftsmaterial som en myndighet är 
skyldig att lämna ut. 

I 3 mom. finns en specialbestämmelse om 
utlämnande av personuppgifter. Enligt mo
mentet får personuppgifter ur ett personre
gister lämnas ut i form av en kopia eller en 
utskrift eller i någon annan elektronisk form 
om inte något annat är föreskrivet och om 
mottagaren enligt bestämmelserna om skydd 
för personuppgifter har rätt att registrera och 
använda sådana personuppgifter och om ut
lämnande inte annars äventyrar skyddet för 
de registrerades personliga integritet eller 
statens säkerhet. 

Bestämmelsen är subsidiär i förhållande 
till andra lagars bestämmelser om utlämnan
de av uppgifter ur myndighetemas personre
gister. Detta är orsaken till att bestämmelsen 
är avsedd att primärt tillämpas vid utläm
nande av uppgifter ur sådana personregister 
hos myndigheter, som en myndighet kan 
föra direkt med stöd av personregisterlagen. 
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Vanligen är det fråga om register för myn
dighetens personalförvaltning och om sådana 
personregister som uppstår på grund av nå
gon för myndigheten stadgad uppgift. 

Om rätten att erhålla utdrag ur register 
avsedda för allmänt bruk, såsom handelsre
gistret, fordonsregistret, fastighetsregistret 
och befolkningsdatasystemet är specialbe
stämmelser i kraft. Också om personregister 
som är riksomfattande och innehåller käns
liga uppgifter finns bestämmelser i specialla
gar. Sådana bestämmelser har givits bl.a. om 
straffregistret, polisens personregister, kör
kortsregistret och de riksomfattande person
registren inom hälsovården. De persondata 
som finns upptagna i dessa personregister är 
sekretessbelagda. Patientregistren inom häl
sovården och kundregistren inom socialvår
den kan nämnas som exempel på personre
gister med beträffande vilka möjligheterna 
att få uppgifter har begränsats. 

I momentet används inte de från 18 a § 
i lagen om allmänna handlingars offentlighet 
bekanta begreppen massutlämnande och 
känsliga stickprov. Det finns inte heller i be
stämmelsen någon hänvisning till person
registerlagen. Den föreslagna skrivningen 
kommer sig av att personregisterlagstiftning
en som bäst ses över med anledning av 
bland annat implementeringen av Europa
parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 
om skydd för persondata. Lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet bör fun
gera både under den personregisterlagstift
ning som nu är i kraft som den som senare 
kommer att ändras. 

Begränsningen av utlämnandet av person
uppgifter behövs med tanke på skyddet för 
de grundläggande fri- och rättigheterna -
bland annat skyddet för privatlivet och den 
personliga integriteten - och med tanke på 
de för Finland bindande internationella da
taskyddsförpliktelsema. Bestämmelsen skall 
förhindra att personuppgifter till följd av den 
större offentligheten börjar registreras eller 
utsättas för annan datahantering i strid med 
bestämmelserna om skydd för personuppgif
ter. 

Bestämmelsen ställer inte personregister 
som upprätthålls manuellt och med automa
tisk databehandling i olika ställning med 
avseende på utlämnande. Till dessa delar 
skiljer sig propositionen från den gällande 
lagen, eftersom begränsningarna när det gäl
ler utlämnande av persondata enligt 18 § 
lagen om allmänna handlingars offentlighet 

gäller endast adb-förda personre&ister. Att 
göra en skillnad som baserar sig pa tekniken 
för registerföringen kan inte längre anses 
vara befogat på grund av bestämmelserna i 
regeringsformen och direktivet om skydd för 
personuppgifter. 

Förslaget innebär dock att rätten att ta del 
av personul?pgifter som innehas av en myn
dighet i nagon mån utvidgas i fråga om 
massutlämnande. Enligt den gällande lagen 
kan personuppgifter lämnas ut om den regi
strerade har samtyckt till det, med undan
tagstillstånd av datasekretessnämnden, med 
stöd av speciallagstiftningen eller om upp
gifterna kommer att användas för vetenska
plig forskning eller statistik. Enligt förslaget 
skall personuppgifter emellertid kunna läm
nas ut, om mottagaren enligt bestämmelser
na om skydd för persondata har rätt att upp
bevara och använda sådana persondata. 

Enligt personregisterlagen får personupp
gifter i det omfång som anges av lagstiftnin
gen också insamlas och uppbevaras för upp
görande av personmatriklar, varför ut
lämnande av upJ?gifter för sådana ändamål 
föreslås vara tillatet. Massmedierna har en
ligt personregisterlagen rätt att föra redaktio
nella register, av vilket följer att de kan ges 
tillstånd att få del av offentliga personupp
gifter också i form av en teknisk upptagning 
eller en massutskrift 

Enligt den gällande och planerade lagstift
ningen om skydd för personuppgifter kan 
personuppgifter registreras och användas för 
direktmarknadsföring. För att tillgodose var
je individs självbestämmanderätt föreslås en 
avvikelse fran huvudregeln som gör det möj
ligt att utlämna personuppgifter för direkt 
marknadsföring endast om det finns särskil
da bestämmelser om det eller om den regi
strerade har gett sin samtycke till att uppgif
terna utlämnas för dylika ändamål. 

Uppgifter skall kunna lämnas ut på samma 
premisser, om datasekretessnämnden har gett 
tillstånd till registrering och användning. 
Enligt förslaget skall datasekretessnämnden 
inte längre vara behörig i ärenden som gäller 
utlämnande av personuppgifter ur en myn
dighets personregister. 

Begränsningen när det gäller utlämnande 
av personuppgifter föreslås gälla utlämnande 
av uppgifter som kopia eller utskrift eller i 
elektronisk form. Bestämmelsen hindrar inte 
att den som begärt uppgifterna själv gör an
notationer om de uppgifter som finns an
tecknade i offentliga personregister. 
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Begränsningen beträffande utlämnande 
gäller i utgångsläget kopior som skall ges av 
förteckningar och andra manuellt förda per
sonregister och utskrifter av datorförda re
gister oberoende av om de uppgifter som 
därmed utlämnas gäller en eller flera perso
ner. Till denna del kan bestämmelsen i for
mellt avseende anses avvika från den gällan
de. 

Det kan finnas behov att skydda person
uppgifter även då de uppgifter som skall ut
lämnas gäller en enda person. Med hjälp av 
automatisk databehandling kan uppgifter 
sökas på olika sökgrunder, varigenom utläm
nandet som helhet betraktat kan äventyra 
skyddet för integriteten, även om de uppgif
ter som framgår av en kopia eller utskrift 
inte i och för sig vore av ömtålig natur. I 
den gällande lagen har hoten mot integritets
skyddet reglerats genom begreppet känsligt 
stickprov och reglering baserad på detta. 

En enskild personuppgift bildar i regel inte 
i mottagarens besittning ett personregister. 
Regleringen föreslås alltså inte i saklig me
ning bli strängare än nu, särskilt om det be
aktas att bestämmelserna om skydd för per
sonuppgifter inte tillämpas på insamling, 
upplagring, användning och övrig behand
ling av personuppgifter för normala personli
ga ändamål. Att binda utlämningen vid be
stämmelserna om skydd för personuppgifter 
innebär även i detta avseende vidare möjlig
heter än för närvarande även för massutläm
nande av offentliga personuP.pgifter för pri
vata och personliga ändamaL I inlednings
stycket till direktivet om skydd för person
data nämns bland privat och personlig be
handling av personuppgifter brevväxling och 
förande av adressregister. 

Utom personuppgifter som behövs i det 
sociala umgänget kan en fysisk person in
hämta, registrera och behandla personuppgif
ter även för att följa behandlingen av all
männa ärenden hos myndigheterna samt i 
hobbysyften. Dessa användningssyften torde 
i allmänhet höra till det som i personregis
terlagen avses med användning för sedvanli
ga privata syften, som lagen inte gäller. De
finitionen pa en personuppgift enligt person
registerlagen leder till att bland annat re
gistrering av uppgifter om personer i offent
lig tjänst eller offentligt uppdrag, som gäller 
dem i denna egenskap faller utanför lagens 
tillämpningsområde. I den blivande lagen 
om skydd för personuppgifter kan reglering
en bygga på artikel 7 punkt f i direktivet om 

skydd för personuppgifter. På grund av detta 
kan den nationella lagstiftningen tillåta den 
databehandling som är nödvändig för att för
verkliga registerförarens eller en uppgifts
mottagares berättigade intressen. 

En fysisk person kan behandla personupp
gifter också i frågor med anknytning till 
handhavandet av intressen och rättigheter, 
t.ex. vid bouppteckningar. Därvid är regi
strering av personuppgifter tillåten enligt 
anknytningskravet i 5 § l mom. personre
gisterlagen. Enligt artikel 7 punkt f i direkti
vet om skydd för personuppgifter skall så
dan datahantering vara tillåten även i fort
sättningen. 

Enligt momentet skall ett villkor dessutom 
vara att utlämnandet av uppgifter inte även
tyrar de registrerades integritetsskydd eller 
statens säkerhet. I detta avseende åberopas 
behovet av bedömning från fall till fall och 
situation till situation. De registrerades in
tegritetsskydd kan äventyras t.ex. på grund 
av de urvalsprinciper som har begärts bli 
använda vid urvalet av uppgifter. I den gäl
lande lagen har dessa risker reglerats genom 
begränsning av utlämnandet av uppgifter 
genom känsliga stickprov. Det bör observe
ras att en myndighet genom egna förfaran
den, t.ex. genom att förhöra sig om den re
gistrerades samtycke och genom att ge till
räckliga upplysningar om möjligheterna för 
utlämnande, kan hindra att ett utlämnande 
äventyrar integritetsskyddet. statens säkerhet 
kan på det i momentet avsedda sättet även
tyras på grund av att de uppgifter som be
gärs gäller personer i central position med 
avseende pa säkerheten eller en betydande 
del av befolkningen. 

5 kap. Myndighetemas skyldighet att 
främja möjligheterna att ta del av 
en handling samt en god 
informationshantering 

Kapitlet beror på reformen av de grund
läggande fri- och rättigheterna. Bestämmel
serna syftar till att främja en god informa
tionshantering samt fördjupa tillämpningen 
av offentlighetsprincipen och i praktiken 
fylla dess syfte. Kapitlet tar med andra ord 
sikte på propositionens mål. Enligt rege
ringsformen skall det allmänna se till att de 
grundläggande fri- och rättigheterna respek
teras. Offentlighetsprincipen innebär nuförti
den att var och en har rätt att ta del av en 
offentlig myndighetshandling. Principen för-
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utsätter dock att den som behöver en uppgift 
själv är aktiv. 

Förvaltningen och de ärenden som behand
las inom förvaltningen har blivit alltmer 
komplicerade. Därför kan det vara svårt att 
på basis av enskilda handlingar skapa sig en 
riktig bild av den offentliga maktutövningen 
och följderna av verksamheten inom ett of
fentligt samfund. De handlingar som innehas 
av myndigheterna utgör ett centralt basmate
rial för framställning av fakta om samhälls
förhållandena och -utvecklingen. En sam
hällsdebatt som grundar sig på tillräcklig 
och tillförlitlig information är i sin tur en 
förutsättning för goda beslut. 

Om man önskar främja medborgarnas möj
ligheter att påverka beslut på det sätt som 
avses i 11 § 3 mom. regeringsformen, bör 
man förbättra deras faktiska möjligheter att 
ta del av den offentliga maktutövningen och 
få information om samhällsförhållandena 
och -utvecklingen. Offentlighetsprincipen får 
nämligen verklig innebörd först när den of
fentliga maktutövningen kan övervakas och 
samhällsdebatt kan föras på basis av så till
förlitliga uppgifter som möjligt. Därför före
slås att det i lagen skall intas bestämmelser 
om myndigheternas skyldigheter att främja 
rätten att ta del av en handling. I den gällan
de lagen finns det inte några motsvarande 
bestämmelser. 

Möjligheterna att få information kan främ
jas genom att myndigheterna tilldelas ett 
större ansvar för informationsframställning 
och -spridning. De föreslagna bestämmelser
na innebär att myndigheterna skall samman
ställa publikationer, statistik, register över 
praxis beträffande avgörandena och annat 
material som beskriver utvecklingen på 
verksamhetsområdet och själva verksamhe
ten. Myndigheterna skall också se till att 
kundbetjäningen är sakligt ordnad. 

Myndigheterna bör i sin hantering av han
dlingar och sin informationsförsörjning iakt
ta principerna för god informationshantering. 
Rätten att ta del av en handling bör beaktas 
bland annat när nya datasystem planeras och 
tas i bruk - de offentliga handlingarna skall 
nämligen vara lättillgängliga. 

17 §. Beaktande av rätten till information 
vid beslutsfattande. Enligt paragrafen skall 
en myndighet, när den fattar beslut i enlig
het med den föreslagna lagen och även i öv
rigt utför sina uppgifter, se till att rätten till 
information om dess verksamhet med beak
tande av den föreslagna lagen inte begränsas 

utan en i lag föreskriven grund och att de 
som begär en handling bemöts jämlikt. 

Genom bestämmelsen understryks offent
lighetsprincipens prioritet och betydelse. 
Rätten att ta del av en myndighetshandling 
kan begränsas endast genom en särskild be
stämmelse i lag. Bestämmelsen avses vägle
da myndigheterna när de fattar beslut i en
lighet med lagen, särskilt när det är fråga 
om handlingar i ärenden som inte slutbe
handlats. I fråga om beredningsärenden som 
är centrala med tanke på den offentliga mak
tutövningen eller medborgarnas möjligheter 
att delta innebär skyldigheten att beakta la
gens syfte bland annat att en handling pri
märt skall lämnas ut på begäran. Om det 
däremot är fråga om ett oavslutat ärende 
som gäller en enskild persons fördel och 
utomstående inte kan delta i behandlingen, 
är myndigheten inte på samma sätt skyldig 
att lämna ut en handling. 

I paragrafen föreskrivs att de som begär en 
handling skall bemötas jämlikt. Kravet fram
träder särskilt när avgörandet beror på myn
dighetens prövning, till exempel när det gäl
ler en halvfärdig handling, en sekretessbe
lagd handling eller sammanställande av ma
terial som informationstjänst hos en myndig
het. Jämlikhet och allmänt offentliggörande 
av uppgifter är av särskild vikt när uppgif
terna mverkar på individers och sammanslut
ningars påverkningsmöjligheter eller när det 
är fråga om uppgifter som kan påverka t.ex. 
konkurrensen mellan företag. 

18 §. God informationshantering. I para
grafen föreslås bestämmelser om myndighe
ternas skyldighet att främja och tillämpa god 
informationshantering. Med hjälp av be
greppet god informationshantering har man 
strävat efter att sammanfoga de skyldigheter 
när det gäller att beakta olika slags intress
sen som är anknutna till myndigheternas 
datamateriaL Sådana intressen är handlingars 
offentlighet och sekretess, deras arkivering, 
skyddet för personuppgifter och använd
ningsbegränsningar för uppgifter samt data
säkerheten. 

För att tillämpa god informationshantering 
skall en myndighet se till att uppgifterna i 
dess handlingar och datasystem är tillgängli
ga, användbara, skyddade och integrerade 
samt sörja även för andra omständigheter 
som påverkar handlingskvaliteten och i detta 
syfte uppfylla de förpliktelser som bestäms 
närmare i paragrafen. Paragrafen innehåller 
inte någon uttömmande och detaljerad för-
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teckning över de förpliktelser som räknas till 
god informationshantering, vilket också 
framgår av formuleringen. Vad som faller 
under detta begrepp är beroende av den ak
tuella tidpunkten och de situationer som 
uppstår. 

Att se till att uppgifterna är tillgängliga 
betyder förutom att man sköter de traditio
nella uppgifterna som har att göra med han
dlingars offentlighet även skyldighet att 
främja produktion och distribution av upp
gifter om myndighetsverksamheten och ef
fekterna av de åtgärder som vidtas inom den 
offentliga förvaltningen. Tillgängligheten 
betjänar dessutom registreringen och arkive
ringen av handlingar. Myndigheterna skall 
också se till att de uppgifter som behövs i 
deras verksamhet är tillgän~liga, vilket för
utsätter att man tar reda pa vilka uppgifter 
som behövs för skötseln av olika uppdrag 
samt ser till att det inte finns några lagstift
ningsmässiga eller tekniska hinder för att 
uppgifterna används. 

Att uppgifterna är användbara betyder att 
de som har rätt att använda uppgifterna kan 
göra det på planerat sätt. Begreppet använd
barhet kan också förstås så att det dessutom 
syftar på uppgifternas kvalitet. Användbarhet 
som en del av god informationshantering 
innebär att man ser till att de uppgifter som 
behövs för skötseln av tjänsteuppdrag kan 
fås utan störningar på det sätt som verksam
heten kräver. Till användbarheten hör emel
lertid också att man beaktar andra myndig
heters informationsbehov och de krav som 
detta innebär när den andra myndi&heten är 
beroende av uppgifter som fas fran andra 
ställen och deras kvalitet. 

Att uppgifterna skall vara skyddade inne
bär att det vidtas åtgärder, t.ex. sekretess och 
skydd för personuppgifter, för att begränsa 
tillgången till uppgtfterna och de ändamål de 
får användas för. Dessa åtgärder har delvis 
formen av tekniska säkerhetsarrangemang, 
delvis av andra praktiska tillvägagångssätt. 

Handlingars offentlighet har av gammalt 
inneburit möjlighet att i myndighetens orgi
nalhandlingar eller kopior av den kontrollera 
om uppgifter som förekommit i den allmän
na debatten stämmer. Kvaliteten på myndig
heternas handlingar är också av betydelse 
för individers och sammanslutningars rätts
säkerhet samt bl.a. när man skall säkerställa 
att det samhällspolitiska beslutsfattandet vi
lar på ett solitt kunskapsunderlag. 

Behovet av att se till att uppgifterna är 

integrerade samt av hög kvalitet har aktuali
serats i synnerhet på grund av de datateknis
ka riskerna. Dessa risker kan reduceras med 
hjälp av olika datasäkerhetsåtgärder. Att 
uppgifterna skall vara integrerade innebär att 
de inte får ändras i misstag eller uppsåtligen. 
Det är alltså fråga om att uppgifterna skall 
bevaras i den form de hade när de registre
rades. Andra krav på uppgiftemas kvalitet 
har bl.a. att ~öra med förhållandet mellan 
uppgiftsinnehailet och det ändamål som upp
gifterna skall användas för. 

Målet för kvaliteten på myndighetsuppgif
terna kan inte leda till krav på att de uppgif
ter som finns hos myndigheterna alltid skall 
motsvara den verkliga situationen. Kravet på 
korrekthet varierar i själva verket i olika 
situationer. I vissa fall i lagstiftningen, i syn
nerhet i lagarna om de viktigaste registersys
temen, ställs ett uttryckligt krav på att regis
teranteckningarna skall vara tillförlitliga. 
Likaså bör det i enlighet med principen om 
förtroendeskydd i förvaltingen krävas att den 
information som ges ut av myndigheterna 
inte är vilseledande vad gäller t.ex. den gäl
lande lagstiftningens innehåll. 

I l mom. l punkten anges att myndighe
terna skall föra förteckning över sina offent
liga handlingar. Punkten är tillämplig på 
ärenden som har inkommit för behandling, 
tagits upp till behandling, avgjorts och be
handlats. skyldigheten kan dock fullgöras 
också på något annat lämpligt sätt. Det är 
meningen att även en utomstående med stöd 
av bestämmelsen behändigt skall kunna få 
reda på vilka offentliga handlingar en myn
dighet innehar. Förteckningar underlättar och 
försnabbar utlämnandet av en handling. 
Samtidigt effektiveras myndighetens interna 
verksamhet och information. 

Arenden som tas upp till behandling kan 
registreras i ett diarium eller katalogiseras på 
något annat sätt. I ett diarium registreras de 
ärenden som är anhän~iga vid ett ämbets
verk - varje ärende far ett eget ordnings
nummer. I diariet införs uppgifter också om 
anhängiggörandet och åtgärderna, till exem
pel uppgifter om en som mellanåtgärd fram
ställd begäran om utredning eller utlåtande 
och uppgifter om avslutande åtgärder, såsom 
datum för meddelande av beslut. 

De administrativa diariernas betydelse har 
minskat till följd av arkiveringsförfarandet I 
enlighet med riksarkivets anvisningar brukar 
man till exempel inte längre registrera perso
nalförvaltningsärenden, eftersom motsvaran-
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de uppgifter registreras annanstans, till ex
empel i en matrikel. Dubbel registrering 
har inte ansetts nödvändigt, eftersom man 
inom statsförvaltningen även i övrigt har 
övergått till enkel registrering i enlighet 
med statsrådets beslut om främjande av 
statens dataförvaltning (Valtioneuvoston 
päätös valtion tietohallinnon edistämisestä 
22.3.198911821750/89). Listor över anhän
giga och av&jorda ärenden kan smidigt fram
ställas ocksa ur moderna handläggningssys
tem. 

A v dessa orsaker anses det inte ändamåls
enligt att förutsätta att alla ärenden registre
ras i traditionella diarier. Bestämmelsen in
nebär alltså inte någon allmän registrerings
skyldighet. Handlingar som innehas av en 
myndighet kan införas i handlingsregister 
eller handläggningssystem eller arkiveras så 
att de offentliga handlingarna lätt kan hittas. 

Skyldigheten att föra förteckningar samt 
arkiveringsskyldigheten främjar offentlighe
ten. De gäller förutom i fråga om handlingar 
som har inkommit till en myndighet för be
handling även i fråga om handlingar som 
gäller ett ärende som myndigheten har tagit 
upp till behandling på eget initiativ. skyldig
heterna innebär att offentligheten ökar, efter
som myndigheterna skall registrera också 
sådana planeringsprojekt som de själva har 
anhängiggjort. Så har man inte förfarit hit
tills, åtminstone inte i någon större utsträck
ning. Ett ärende som myndigheten själv har 
anhängiggjort behöver dock inte registreras i 
ett förvaltningsdiarium - det räcker om det 
införs till exempel i ett register över tjänste
männens uppgifter. I förteckningen skall 
myndigheten ange när och hur ärendet har 
avgjorts. Om ett formellt avgörande saknas, 
skall myndigheten ange att behandlingen har 
avslutats på något annat sätt. 

sekretessbelagda handlingar skall registre
ras och arkiveras så att utomstående inte kan 
få del av dem. Detta får dock inte påverka 
tillgången på offentliga handlingar. En data
bas som innehåller såväl offentliga som sek
retessbelagda uppgifter skall planeras så att 
de offentliga uppgifterna kan lämnas ut. 

Enligt den föreslagna lagen är myndighe
terna inte skyldiga att registrera de sekre
tessbelagda handlingarna i ett särskilt dia
rium, vilket föreskrivs i 24 § i lagen om 
allmänna handlingars offentlighet. Eftersom 
diadeanteckningar inte är offentliga till den 
del de innehåller sekretessbelagda uppgifter, 
får ett diarium inte röja sekretessbelagda 

uppgifter. I lagen förutsätts att uppgifterna 
skyddas på ett sakligt sätt. 

Enligt 2 punkten skall myndigheterna upp
göra och tillhandahålla beskrivningar av de 
datasystem de upprätthåller och de offentliga 
uppgifter som kan tas fram ur dessa. Bes
tämmelsen tryggar möjligheten att ta del inte 
bara av traditionella handlingar utan också 
av annat material som beskriver en myndig
hets verksamhet. Punkten är subsidiär i för
hållande till den i personregisterlagen före
skrivna skyldigheten att göra upp en regis
terbeskrivning. 

I 3 punkten ingår bestämmelser om myn
digheternas skyldighet att i sin planerings
verksamhet utreda och beakta rätten att få 
information. Införandet av datasystem samt 
administrativa och lagstiftningsmässiga re
former kan påverka tillgången till myndig
heternas handlingar. 

Det har visat sig att myndigheterna, när de 
planerar förvaltningsreformer och datasystem 
som skall användas för genomförande av 
reformerna, inte alltid tar reda på exakt vilka 
bestämmelser som gäller för användningen 
av och tillgången på handlingar och inte 
heller beaktar de konsekvenser omställning
arna har för rätten att ta del av en handling. 
Det har i praktiken medfört vissa problem. 
Administrativa reformer, såsom bolagisering 
av verksamhet och införande av ett nytt lö
nesystem, kan i praktiken leda till att hand
lingar hamnar utanför offentlighetsprincipens 
tillämpningsområde utan att offentlighetslag
stiftningen ändrats på något sätt. Bristfällig 
planering är orsaken till att man till exempel 
inte i alla diarier gör skillnad på offentliga 
handlingar och sekretessbelagda handlingar, 
vilket försvårar diarieanvändningen vid ge
nomförandet av offentlighetsprincipen. 

Eftersom det nuvarande systemet inte har 
fungerat helt tillfredsställande, har det an
setts viktigt att myndigheterna, när de bere
der lagstiftnings- och förvaltningsreformer 
eller planerar nya datasystem, i lagförslaget 
åläggs att utreda och beakta konsekvenserna 
av utvecklingsåtgärderna för rätten till in
formation. 

Med rätt till information avses inte enbart 
rätt att ta del av en handling med stöd av 
offentlighetsprincipen, partsoffentligheten 
och den registrerades rätt till insyn. Rättig
heten inbegriper nämligen även rätt till 
skydd för privatlivet och skydd för person
uppgifter vid databehandling. 

När en myndighet bereder en utvecklings-
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åtgärd, skall den utreda om den planerade 
reformen kommer att leda till att rätten att ta 
del av en handling begränsas utan grund 
eller till att sekretessbelagda handlingar blir 
offentliga. Myndigheten skall också utreda 
om den gällande lagen tillåter det planerade 
datasystemet. På basis av utredningen kan 
myndigheten sedan ta ställning till behovet 
av vidare åtgärder, till exempel behovet av 
ny lagstiftning, nivån på skyddet samt sä
kerhetsåtgärderna samt behovet av och inne
hållet i interna anvisningar om utlämnande 
av en handling. 

För att informationsförsörjningen skall 
utvecklas i en saklig riktning, är det viktigt 
att myndigheterna fäster uppmärksamhet vid 
planeringen. En hållbar planering är viktig 
också för genomförandet av offentlig
hetsprincipen och för uppfyllandet av de för 
Finland bindande internationella förpliktel
serna. 

Enligt momentets 4 punkt skall myndighe
terna planera och sköta informationshante
ringen samt datasystemen och databehand
lingarna så att handlingsoffentlighet behän
digt kan iakttas och så att handlingama och 
datasystemen och de uppgifter de innehåller 
kan arkiveras eller förstöras som sig bör och 
så att skyddet, integriteten och kvaliteten 
hos handlingama och de uppgifter de inne
håller tryggas med ändamålsenliga metoder 
och datasäkerhetsarrangemang med hänsyn 
tagen till upp~ifternas betydelse och använd
ningssyfte. Nagon motsvarande bestämmelse 
finns inte i den gällande lagen. 

En god offentlighets- och sekretesstruktur 
hos handlingama och datasystemen ingår i 
god informationshantering. En myndighet 
skall planera och genomföra sin admini
strering av handlingar och information lik
som de datasystem den använder så att han
dlingamas offentlighet smidigt kan förverkli
gas och så att de sekretessbelagda uppgifter
na skyddas och utplånas som sig bör. Be
handlingen av de sekretessbelagda handling
ama skall planeras och genomgående skötas 
så att utomstående inte kan få del av dem. 
Såsom framgår av 26 § 3 mom. i lagför
slaget skall tillgången till sekretessbelagda 
uppgifter minimeras också i förhållande till 
parter som myndigheten står i uppdragsrela
tion till. 

Eftersom det har hänt att sekretessbelagda 
handlingar inte har utplånats ordentligt, före
skriver punkten särskilt att sekretessbelagda 
handlingar skall utplånas på behörigt sätt. 

Detta innebär bland annat att de vederhäftiga 
förstörelsesätten täcker hela produktionspro
cessen och omfattar vederhäftig förstöring 
av sekretessbelagda utkast och utskrifter som 
uppkommer under hela sakbehandlingen. 

En myndighet skall enligt förslaget också 
dra försorg om skyddet, integriteten och 
kvaliteten hos handlingama och de uppgifter 
som ingår i dem tryggas med tillförlitliga 
metoder och datasäkerhetsarrangemang med 
hänsyn tagen till uppgiftemas betydelse och 
användningssyfte. skyldigheten förutsätter 
att myndigheten utreder bland annat att upp
gifterna i dess besittning är tillgängliga, kan 
användas och är av god kvalitet, de risker 
som kan hota datasystemen samt de kostna
der som föranleds av datasäkerhetsåtgärder
na samt planerar och genomför sina datasä
kerhetsåtgärder på grundval av denna basut
redning. A v sikten är att preciserande bes
tämmelser skall intas i en förordning som 
avses bli given med stöd av lagen, såsom 
framgår av det utkast till förordning som 
ingår i bilaga 2 till propositionen. 

Enligt 5 punkten skall myndigheterna se 
till att de anställda har den behövliga kun
skapen om offentligheten för de handlingar 
som de behandlar, om utlämnande och be
handling av data samt om de förfaranden, 
säkerhetsarrangemang och den uppgiftsför
delning som skall användas vid skyddet av 
uppgifterna, handlingama och datasystemen. 
Myndigheterna skall också se till de bestäm
melser, föreskrifter och anvisningar som god 
informationshantering kräver iakttas. Den 
föreslagna bestämmelsen är ny. 

Offentlighetsprincipen innebär att kundbe
tjäningen skall fungera, det vill säga att de 
anställda får tillräcklig information om de av 
myndigheten behandlade handlingamas of
fentlighet, om förfarandet vid utlämnandet 
av en handling och om uppgiftsfördelningen. 
Om myndigheten inte har gett sin personal 
ti11räckliga interna anvisningar om när och 
hur till exempel en halvfärdig handling kan 
lämnas ut, kan det vara svårt att få del av 
den, även om den är offentlig. Om en begä
ran om utlämnande då skjuts över från en 
tjänsteman till en annan, kan det innebära 
oskälig an§trängning för den som framställt 
begäran. A ven oklara ansvarsförhållanden 
kan leda till att ärenden hemlighålls utan 
orsak. Syftet med bestämmelsen är att ga
rantera att de som vill ta del av myndighe
temas handlingar betjänas så effektivt och 
snabbt som möjligt. Myndigheterna skall 



80 RP 30/1998 rd 

registrera och ordna sina handlingar så att 
man snabbt hittar de efterfrågade handlingar
na. En fungerande kundbetjäning förutsätter 
att de anställda känner till reglerna för hand
lingars offentlighet och att det finns ett väl
planerat system för hur man skall behandla 
en begäran om utlämnande av en handling. 
Intern styrning och kontroll hos en myndig
het är behövliga även för att de förfaranden 
och datasäkerhetsarrangemang som skall 
iakttas för att skydda handlingar och data
system skall kunna genomföras. 

Enligt 2 mom. utfärdas närmare bestäm
melser om de åtgärder som behövs för att 
uppfylla förpliktelserna enligt l mom. samt 
om de omständigheter som påverkar dem 
genom förordning. A v sikten är att genom 
förordning utfärda bestämmelser om hur 
myndigheterna skall ordna och bedöma sitt 
handlingsmaterial och sina datasystem och 
de intressen som är knutna till dem samt om 
vad som bör beaktas då datasäkerheten pla
neras. I förordningen intas även bestämmel
ser som preciserar övriga myndigheters skyl
digheter. Ett preliminärt utkast till förord
ning har bifogats propositionen som bilaga 
2. 

Genom förordning kan det bestämmas att 
statsrådet har rätt att utfärda närmare före
skrifter och anvisningar om genomförandet 
av skydd, integritet och kvalitet beträffande 
datasystem och handlingar och uppgifterna i 
dem samt beträffande kraven på tekniska da
tasäkerhetsåtgärder och förfaranden som bör 
iakttas vid dataöverföring över datanät, 
ävensom om definieringen av den tekniska 
kravnivån när det gäller den klassificering 
som skall användas inom statsförvaltningen 
för handlingar och datasystem och de upp
gifter som in~år i dem. 

Som framgar av 7 § i förordningsutkastet i 
bilaga 2 skall en myndighet själv kunna 
klassificera sina handlingar och datasystem 
och de uppgifter som ingår i dem i syfte att 
beakta olika behandlings- och skyddskrav 
och för att genomföra datasäkerhetsan·ange
mangen. I 8 § i förordningsutkastet ingår 
generella bestämmelser om datasäkerhetsåt
gärderna när det gäller uppgifter som har 
klassificerats som skyddsobjekt Med hjälp 
av föreskrifter och anvisningar av statsradet 
kan den klassificering som skall följas fören
hetligas och i enlighet med dem också ex
empelvis behandlings-, skydds- och datasä
kerhetsåtgärderna i fråga om datasystemen 
och uppgifterna i dem. Enhetliga förfaranden 

är behövliga bland annat med hänsyn till 
uppgiftsutbytet myndigheterna emellan. 

I 3 mom. ingår en hänvisning till de för
pliktelser gällande arkivfunktionen som föl
jer av arkivlagstiftningen. Bestämmelsen har 
ansetts vara nödvändig av tydlighetsskäl, 
eftersom god informationshantering enligt 
paragrafen även innebär att handlingarna kan 
användas och förvaras, vilket är viktiga upp
gifter för myndigheternas arkivfunktion. 

19 §. Myndighetemas skyldighet att lämna 
ut uppgifter i ett ärende som ännu be
handlas. Paragrafen gäller myndigheternas 
skyldighet att lämna ut uppgifter om ärenden 
som ännu behandlas. 

I l mom. anges att myndigheterna skall 
tillhandahålla handlingar med anknytning till 
vissa ärenden som bereds. Någon motsva
rande bestämmelse finns det inte i den gäl
lande lagen. Bestämmelsen syftar till att öka 
beredningsoffentligheten, vilket är ett av 
propositionens mål. 

skyldigheten att tillhandahålla handlingar 
skiljer sig från den traditionella handlingsof
fentligheten såtillvida att myndigheten inte 
nödvändigtvis är skyldig att lämna ut till 
exempel en kopia av ett halvfärdigt författ
ningsutkast som ännu inte har överlämnats 
ens till den beredande tjänstemannens chef. 
Däremot skall myndigheten på det sätt som 
anges i bestämmelsen tillhandahålla hand
lingar av vilka de viktigaste uppgifterna om 
ärendet framgår. Förpliktelsen gäller lagbe
redningsprojekt (l punkten) och allmänt be
tydande planer, utredningar och avgöranden 
(2 punkten). 

Enligt l punkten skall myndigheterna till
handahålla handlingar av vilka det framgår 
att en lagstiftningsreform kommer att inledas 
och av vilka up{>draget, tidsfristen och de 
beredningsansvariga framgår. Detta är moti
verat, eftersom lagstiftningen till sin verkan 
är en av samhällets mest betydande besluts
former, som starkt påverkar medborgarnas 
intressen och rättigheter. Lagstiftningen av
speglar samtidigt värderingar, och eftersom 
vi lever i ett demokratiskt samhälle, bör de 
motsvara medborgarnas värderingar. Förplik
telsen kan enkelt uppfyllas till exempel ge
nom att ministerierna börjar göra upp för
t.c:ckningar över sina författningsprojekt 
A ven de ärenden som kommer att utmynna i 
en norm inom Europeiska gemenskapen re
gistreras hos det ministerium som beredning
en ankommer på. I statsrådets offentliga pro
jektregister, som är tillgängligt via ett all-
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mänt datanät, skall uppgifter införas om de 
lagstiftningsprojekt, utvecklings- och re
formprojekt och undersökningsprojekt som 
har initierats av regeringen, riksdagen och 
ministerierna. 

Enligt 2 punkten skall en myndighets skyl
dighet att uppgöra och tillhandahålla hand
lingar gälla också pågående beredning av 
planer, utredningar och avgöranden som 
hänför sig till allmänt betydande frågor. Pla
ner, utredningar och avgöranden som har en 
betydande inverkan på ett stort område eller 
för ett stort antal människor är allmänt be
tydande på det sätt som avses i momentet. 
Det kan vara fråga om planer som gäller till 
exempel inkomstfördelning, socialskydd el
ler användning och skyddande av miljön. 
Utredningar och planer kan vara allmänt be
tydande även i nagot annat avseende. 

skyldigheten gäller inte i fråga om sekre
tessbelagda handlingar. En myndi&het behö
ver med andra ord inte tillhandaballa en ut
redning som gäller till exempel beredning av 
ett finanspolitiskt ärende, om det skulle 
äventyra genomförandet av beslutets syfte 
eller skötseln av statens finanspolitik (24 § l 
mom. 11 punkten). 

skyldigheten gäller inte heller i fråga om 
ett förvaltnings- eller lagskipningsärende 
eller -mål som uteslutande avser en enskild 
persons eller ett visst samfunds intressen och 
rättigheter. Beslutsförutsättningarna anges 
nämligen i lag, och utomstående har vanli
gen inga som helst möjligheter att påverka 
avgörandet. 

I fråga om allmänt betydande ärenden, till 
exempel tillståndsärenden rörande miljöan
vändning, tillämpas dessutom specialbestäm
melserna om kungörande samt om hörande 
av parter och allmänheten. Till exempel en 
ansökan om beviljande av tillstånd i enlighet 
w ed vattenlagen (264/ 1961) skall kungöras. 
Ar det fråga om ett större ärende, skall myn
digheterna ordna ett särskilt synesammanträ
de som allmänheten kan delta i. 

Enligt 2 mom. skall en myndighet på be
gäran muntligen eller J?å något annat lämp
ligt sätt meddela hur langt behandlingen av 
ett ärende som nämns i l mom. har fram
skridit, vilka de föreliggande alternativen är 
och vilka deras effekter bedöms vara samt 
hur de individer och samfund som ärendet 
gäller kan påverka behandlingen. Syftet med 
bestämmelsen är att betona öppenheten i 
myndigheternas verksamhet och planering 
och att göra det möjligt att följa med hur 
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ärendena avancerar. Besked om när ett lag
beredningsprojekt kommer att skickas på re
miss är ett exempel på en uppgift om hur de 
individer och samfund som ett ärende gäller 
kan påverka behandlingen. 

20 §. Myndigheternas skyldighet att pro
ducera och sprida infonnation. I paragrafen 
betonas att myndigheterna skall främja infor
mationstillgången om deras verksamhet med 
hjälp av publikationer och information samt 
genom att använda sig av sådana informa
tionskanaler som är lättillgängliga för med
borgarna. 

Enligt l m om. skall en myndighet iaktta 
öppenhet i sin verksamhet och i detta syfte 
vid behov sammanställa handböcker, statis
tik och andra publikationer och information
smaterial om sin service, om praxis beträf
fande avgörandena samt om utvecklingen på 
verksamhetsområdet. Vid bedömning av be
hovet av att sammanställa information bör 
myndigheten beakta i vilken mån informa
tion om dess verksamhet står att som en 
följd av handlingsoffentligheten och på basis 
av den allmänna statistikproduktionen. 

Momentet, som alltså ålägger myndighe
terna att iaktta öppenhet i sin verksamhet, 
syftar till att effektivera genomförandet av 
offentlighetsprincipen - i bestämmelsen beto
nas myndigheternas verksamhet som infor
mationsproducenter och -distributörer. Ju 
öppnare myndighetsverksamheten är, desto 
bättre möjligheter har medborgarna att över
vaka den och påverka beslut i allmänna 
ärenden. statistik, beslutsregister och publi
kationer ger en allmän och ofta rätt mangsi
dig bild av myndighetsverksamheten, sam
hällsförhållandena och den inverkan det of
fentliga samfundets åtgärder har på sam
hällsförhållandena. Om de flesta handlingar 
som gäller enskilda ärenden är sekretessbe
lagda till följd av verksamhetsområdets ka
raktär - vilket är fallet till exempel i fråga 
om socialvård, socialskydd och företagsstöd 
är handlingsoffentligheten inte tillräcklig. 
Enligt momentet korrelerar myndighetens 
skyldighet att sammanställa material som 
beskriver dess verksamhet med andelen sek
retessbelagda handlingar - ju fler sekretess
belagda handlingar, desto större skyldighet. 
Vid bedömningen av skyldighetens omfatt
ning skall också beaktas i vilken utsträck
ning uppgifter finns att tillgå redan på basis 
av den allmänna statistikproduktionen, d. v .s. 
publikationer från statistikcentralen och and
ra statistikproducerande myndigheter. 
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Enligt 2 mom. skall en myndighet infor
mera om sin verksamhet och service samt 
om individers och samfunds rättigheter och 
skyldigheter i fråga om ärendena på verk
samhetsområdet. Aktiv information är ägnad 
att öka medborgarnas kännedom om sina 
rättigheter och skyldigheter. Bestämmelser 
om de kommunala myndigheternas informa
tionsplikt finns i kommunallagen. Noggran
nare bestämmelser om den kommunala in
formationen kan alltså inte utfärdas med 
stöd av paragrafen. 

När en myndighet informerar om sin verk
samhet, bör den ta sikte på lagens syfte -
information är ett sätt att uppnå syftet. In
formationsplikten åsidosätter dock inte be
stämmelserna om sekretess och tystnads
plikt. Den innebär inte heller en automatisk 
rätt att ta del av en handling som inte ännu 
är offentlig. Paragrafen innehåller inte några 
detaljerade anvisningar om hur informatio
nen skall skötas eller när en myndighet skall 
informera om sin verksamhet. Bestämmelser 
om myndigheternas skyldighet att fastställa 
principer för den externa informationen och 
bland annat informationsförfarandet utfärdas 
genom förordning. 

I 3 mom. avses ingå en bestämmelse om 
distribution av myndighetsinformation. En
ligt momentet skall myndigheterna se till att 
de handlingar eller förteckningar över hand
lingar som är centrala för allmänhetens rätt 
att ta del av en handling vid behov finns att 
tillgå på bibliotek, i allmänna datanät eller 
på något annat för allmänheten lättillgängligt 
sätt. Momentet ålägger myndigheterna att 
beakta de tillgängliga informationskanalerna 
och ta ställning till deras lämplighet för dis
tribution av ett visst slags information. De 
allmänna datanätens betydelse för informa
tionsförmedlingen torde öka, eftersom allt
fler hushåll upprättar datakommunikations
förbindelser. Allmänna bibliotek är ett natur
ligt distributionsställe också för myndighets
information. 

21 §. Myndighetemas infonnationstjänst. I 
paragrafen anges under vilka omständigheter 
en myndighet på begäran kan lämna ut ma
terial som den sammanställt ur sina adb-re
gister. Bestämmelsen skall främja använd
ningen av myndighetsmaterial, när det inte 
finns några särskilda intressen att skydda. 

Av motiveringen till 5 § framgår att rätten 
att ta del av en handling med stöd av offent
lighetsprincipen gäller bland annat sådana 
adb-meddelanden som består av logiskt sam-

manhängande uppgifter. Däremot är det inte 
helt entydigt om myndigheten kan lämna ut 
datamaterial med uppgifter som den sam
manställt ur flera olika datasystem. 

Enligt l mom. kan en myndighet på begä
ran lämna ut datamaterial som den samman
ställt genom samkörning eller någon annan 
behandling av tecken ur ett eller flera data
system som den upprätthåller för olika ända
mål. Det förutsätter att utlämnande till följd 
av de använda sökgrunderna, uppgiftsmäng
den, kvaliteten på uppgifterna eller använd
ningssyftet inte strider mot bestämmelserna 
om handlingssekretess eller skydd för per
sonuppgifter. 

Enligt 2 mom. kan datamaterial-med till
stånd av vederbörande myndigheter och un
der de förutsättningar som nämns i l mom. -
sammanställas även ur datasystem som upp
rätthålls av olika myndigheter. En myndig
het kan alltså ur ett flertal basregister, till 
exempel befolknings- och fastighetsdataregi
stret, sammanställa och lämna ut uppgifter 
om en viss person. Det förutsätter att den 
som begär uppgifterna har rätt att registrera 
och använda dem enligt bestämmelserna om 
skJdd för personuppgifter. Det kan också bli 
fraga om större material till exempel för sta
tistik, forskning eller marknadsföring. 

6 kap. Skyldighet att iaktta sekretess 

I 6 kap. finns bestämmelser om grunderna 
för sekretess och tystnadsplikt, om förhållan
det mellan sekretess och tystnadsplikt, om 
anteckning om sekretess och om förbud mot 
utnyttjande av sekretessbelagda handlingar. 

Handlingssekretess innebär att varken en 
handling eller en kopia av en handling får 
företes för en utomstående. Tystnadsplikten 
gäller främst tjänstemännens beteende. Den 
innebär ett förbud mot att yppa en uppgift, 
oavsett om uppgiften har bevarats eller inte. 
En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller 
kan härröra sig från en handling eller till 
exempel från en muntlig källa. Tystnads
plikten är alltså något mera omfattande än 
handlingssekretessen. 

22 §. Handlingssekretess. I paragrafens l 
mom. ingår de grundläggande bestämmel
serna om grunderna för och innebörden av 
sekretess. 

Enligt l mom. är en myndighetshandling 
sekretessbelagd, om den föreslagna lagen 
eller någon annan lag föreskriver det. Hand
lingssekretess förutsätter alltså en bestäm-
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melse på lagnivå. Eftersom lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet stiftas i 
vanlig lagstiftningsordning, går det inte att 
förhindra att sekretessbestämmelser intas i 
någon annan lag. Därför konstateras i mo
mentet att handlingssekretess kan grunda sig 
också på någon annan lag. Ett av målen för 
revideringen har dock varit att minska be
hovet av sekretessbestämmelser i specialla
garna. 

Enligt momentet kan också ett myndig
hetsförordnande ligga till grund för hand
lingssekretess. Det finns dock ingen bestäm
melse i lagförslaget som skulle motsvara 9 § 
3 mom. lagen om allmänna handlingars of
fentlighet, enligt vilket republikens president 
och statsrådet i enskilda fall kan förordna att 
en handling skall hållas hemlig. Den före
slagna bestämmelsen avser alltså endast så
dana fall då en myndighet med stöd av en 
speciallag har rätt att i enskilda fall förordna 
om sekretess. Bestämmelser som tillåter sek
retessförordnanden finns bland annat i 9 § 2 
mom. lagen om offentlighet vid rättegång, 
60 § lagen om republikens presidents kansli 
och 54 f § riksdagsordningen. Bestämmel
serna förblir i kraft. I något skede kan det 
rentav behövas nya sådana specialbestäm
melser. Därför nämns också ett förordnande 
bland sekretessgrunderna i momentet. Med 
förordnande avses dock inte en tolkning av 
en sekretessbestämmelse, det vill säga att en 
myndighet med stöd av en sekretessbestäm
melse i en lag konstaterar att en handling är 
sekretessbelagd. 

För det tredje kan sekretess enligt förslaget 
bero på att handlingen innehåller uppgifter 
för vilka tystnadsplikt föreskrivs i lag. Det 
faktum att handlingssekretessen delvis fast
ställs genom bestämmelserna om tystnads
plikt beror på att sekretessfrågan i praktiken 
inte kan regleras koncentrerat endast i en 
lag. Det går inte heller alltid att i praktiken 
skilja på bestämmelserna om handlingssek
retess och bestämmelserna om tystnadsplikt. 
Den gällande lagstiftningen har kritiserats 
för att tystnadsplikten är inexakt och vagt 
reglerad, vilket kan leda till att handlingsof
fentligheten begränsas utan grund. Förslaget 
syftar till att rätta till detta. Grunderna för 
tystnadsplikt anges i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet och de förenhet
ligas med grunderna för avsteg från hand
lingsoffentligheten. 

I 2 m om. definieras begreppet sekretess. 
En sekretessbelagd myndighetshandling eller 

en kopia av en sådan handling får inte före
tes för eller lämnas ut åt en utomstående 
eller med hjälp av en teknisk anslutning el
ler på något annat sätt tillhandahållas en 
utomstående. Med kopia avses även en ko
pia till exempel av en elektronisk handling 
som bevarats på en adb-diskett och en mik
rofilmkopia. 

23 §. Tystnadsplikt och förbud mot utnytt
jande. I paragrafen finns bestämmelser om 
grunderna för tystnadsplikt, om dem som 
har tystnadsplikt och om förbud mot utnytt
jande. Under beredningen av lagen överväg
des ett flertal alternativ för reglering av för
hållandet mellan handlingssekretess och tyst
nadsplikt. Man diskuterade också i vilken 
lag de allmänna bestämmelserna om tyst
nadsplikt helst borde intas. 

Regleringen av tystnadsplikten kan betrak
tas som en fråga som har central betydelse 
först och främst för offentlighetsprincipen. 
Därmed borde tystnadspliJeten regleras i of
fentlighetslagstiftningen. A andra sidan pre
ciserar tystnadsplikten tjänstemannens för
hållande till myndigheten som arbetsgivare, 
vilket talar för att den precis som nu borde 
regleras i statstjänstemannalagen. Lagen gäl
ler dock endast statstjänstemän, vilket inne
bär att tystnadsplikten för förtroendevalda, 
kommunala tjänsteinnehavare och andra som 
arbetar hos eller för en myndighet då måste 
regleras särskilt. 

Tystnadsplikten har ett nära samband med 
handlingssekretessen. Detta tar sig uttryck 
bland annat i den svenska sekretesslagen, 
som innehåller bestämmelser om såväl tyst
nadsplikt som handlingssekretess. Det var 
detta samband som avgjorde frågan: de 
grundläggande bestämmelserna om tystnads
plikt föreslås bli intagna i den föreslagna la
gen om offentlighet i myndighetemas verk
samhet. 

Av denna lösning följer att de flesta av de 
gällande bestämmelser om tystnadsplikt som 
motsvarar sekretessbestämmelserna i den 
föreslagna lagen föreslås bli upphävda. 
statstjänstemannalagen kan dock med fog 
betraktas som en så central och allmänt 
tillämplig författning att det är motiverat att 
där nämna även tystnadsplikten. Därför före
slås att bestämmelsen i 17 § statstjänsteman
nalagen om tystnadsplikt för tjänstemän än
dras så att bestämmelsen hänvisar till lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. De övriga specialbestämmelser som sak
nar självständigt innehåll föreslås bli upp-
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hävda i enlighet med avsnitt 1.4. i detaljmo
tiveringen. Bestämmelserna om sekretess
brott i 40 kap. strafflagen om tjänstebrott 
föreslås bli ändrade. 

Enligt l mom. kan tystnadsplikt basera sig 
endast på lagreglering. Den som är anställd 
hos en myndighet eller innehar ett förtroen
deuppdrag får inte röja en handlings sekre
tessbelagda innehåll, en uppgift som vore 
sekretessbela~d, om den ingick i en hand
ling, eller nagon annan omständighet som 
han har fått kännedom om i samband med 
sin verksamhet hos myndigheten och för 
vilken tystnadsplikt föreskrivs i lag. En upp
gift för vilken tystnadsplikt gäller får inte 
röjas ens efter det att verksamheten hos 
myndigheten har upphört eller det uppdrag 
som utförts för myndighetens räkning har 
avslutats. 

Tystnadsplikt innebär alltså ett förbud mot 
att ~ppa en handlings sekretessbelagda in
nehall. Det kan förutom muntligt yppande 
dock också vara fråga om ett mera passivt 
röjande, till exempel genom att en sekretess
belagd handling lämnas liggande där den är 
tillgänglig för utomstående. 

Tystnadsplikt kan naturligtvis bero på en 
särskild bestämmelse i en annan lag. Någon 
uttömmande beskrivning av tystnadspliktens 
innehåll eftersträvas inte i momentet, liksom 
inte heller i den nuvarande 17 § statstjänste
mannalagen eller 40 kap. 5 § strafflagen. 
Momentet skall framför allt förstärka tyst
nadspliktens rättsliga grund så att den mot
svarar grunden för handlingssekretess. Tyst
nadst>liktens detaljerade innehåll beror alltså 
ocksa på särskilda bestämmelser - både gäl
lande och senare tillkommande - i andra la
gar. 

Förslaget innebär i princip en viktig 
kringskärning av tystnadsplikten, eftersom 
det inte längre är ärendets beskaffenhet som 
avgör om den myndighetsanställda har tyst
nadsplikt eller inte. Trots det är tystnads
plikten något mera omfattande än handlings
sekretessen, eftersom tystnadsplikt gäller 
även för uppgifter som inte lagrats. 

Bestämmelsen hänvisar inte till ett förord
nande om tystnadsplikt som meddelats med 
stöd av en annan lag. Det beror på att det 
med undantag av 48 § 4 mom. riksdagsord
ningen inte längre finns några sådana be
stämmelser. Enligt 48 § 4 mom. riksdags
ordningen bör medlemmarna i riksdagens 
utrikesutskott iaktta den förtegenhet som 
regeringen finner att ärendets beskaffenhet 

kräver. Eftersom specialbestämmelserna i 
vilket fall som helst åsidosätter lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
har det inte ansetts nödvändigt att i momen
tet hänvisa till ett förordnande som medde
lats med stöd av någon annan lag. 

Enligt momentet upphör tystnadsplikten 
ingalunda tillika med anställningsförhållan
det, förtroendeuppdraget, uppgiften eller den 
övriga verksamheten hos en myndighet. 
Tystnadsplikten är dock inte heller evig. Ef
tersom bestämmelserna om upphörande av 
handlingssekretess enligt förslaget är til
lämpliga, upphör tystnadsplikten i enlighet 
med dem. 

Någon bestämmelse som skulle ange hur 
långt tystnadsplikten sträcker sig i fråga om 
en handling som inte ännu är offentlig har 
inte intagits i lagförslaget. Under beredning
en utgick man från att utlämnande av en 
sådan handling i strid med ett uttryckligt 
myndighetsförbud kunde, under de förutsätt
ningar som nämns i 40 kap. l O och 11 § 
strafflagen, bestraffas som underlåtelse att 
uppfylla tjänsteplikt. Det är alltså inte tillåtet 
att lämna ut en halvfärdig handling, om 
myndigheten med stöd av en lag uttryckli
gen har förbjudit det. Om myndigheterna 
inte hade rätt att koncentrera utlämnandet av 
handlingar till vissa personer (som till exem
pel skall svara på journalisternas förfrågnin
gar), kunde det leda till att inexakta uppgif
ter kommer i omlopp, vilket vore ett prob
lem. Dessutom går det inte alltid att placera 
en order beträffande utlämnande av en han
dling i en annan kategori än chefens andra 
order beträffande tjänsteutövningen. Den 
föreslagna 18 § l mom. 5 punkten syftar till 
att stärka offentlighetsprincipen, eftersom 
myndigheterna enligt punkten skall dra upp 
tydliga riktlinjer för informationen och ut
lämnandet av handlingar samt dessutom utse 
de funktionsansvariga. En myndighet bör 
precis som en näringsidkare ha rätt att för
dela arbetsuppgifterna inom organisationen, 
vilket i praktiken innebär ett förbud för vissa 
tjänstemän att lämna ut en handling. 

En myndighet kan dock inte förbjuda 
yppande av en uppgift hur som helst utan 
yppandet kan förbjudas endast på i lag an
givna grunder. Enligt lagförslaget får offent
li&heten inte begränsas utan grund, inte ens i 
fraga om halvfärdiga handlingar. Dessutom 
skall myndigheten lämna ut handlingar i 
ärenden som nämns i 19 §. Också informa
tionsplikten enligt 20 § 2 mom. påverkar 
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laglighetsprövningen av ett förbud. En tjäns
teman är alltså inte skyldig att iaktta ett to
talt förbud mot utlämnande av en lagbered
ningshandling, om inte sekretessbestämmel
serna talar för något annat. 

De som har tystnadsplikt anges i lagför
slaget så noggrant som möjligt. Tystnads
plikt har för det första personer som är an
ställda hos en myndighet i tjänste- eller ar
betsförhållande eller som innehar ett förtro
endeuppdrag hos en myndighet. Tystnads
plikt har enligt 2 mom. även praktikanter 
och andra som de facto verkar hos en myn
dighet samt de som utför ett myndighetsupp
drag eller som är anställda hos en sådan. En 
civiltjänstgörare som är verksam hos en 
myndighet och en hälsovårdsstuderande som 
praktiserar på ett sjukhus har alltså tystnads
plikt. En jurisstuderande som fått närvara 
vid en intern domstolsdiskussion får enligt 
bestämmelserna inte yppa vad han fått veta. 
Allt fler frivilliga jobbar hos myndigheterna 
med social- och hälsovård samt medling i 
brottmål - även de har enligt bestämmelser
na tystnadsplikt. Tystnadsplikt har dessutom 
de som tagit del av en handling med stöd av 
en lag eller ett tillstånd som utfärdats med 
stöd av en lag, om inte lagen eller tillståndet 
talar för något annat. 

I momentet föreskrivs om tystnadsplikt 
också för en part, hans företrädare och biträ
de. Tystnadsplikten föreslås också gälla sek
retessbelagda uppgifter som en part har er
hållit i denna egenskap, men som gäller and
ra än parten själv. En företrädares och ett 
biträdes tystnadsplikt i fråga om uppgifter 
gällande en part som är deras huvudman 
definieras enligt annan lagstiftning. Vid jus
titieministeriet bereds en reform av förmyn
derskapslagstiftningen. I den nya förmynder
skapslagen avses intas bestämmelser om 
tystnadsplikt för en godeman och undantag 
från denna. Om en advokats skyldighet att 
hemlighålla uppgifter om klienter bestäms i 
5 b § lagen om advokater. 

Enligt 3 m om. får den som har tystnads
plikt inte utnyttja sekretessbelagda uppgifter. 
Sårlana är bl.a. uppgifter i sekretessbelagda 
handlingar och uppgifter som inte lagrats för 
vilka tystnadsplikt föreskrivs i lag eller med 
stöd av en lag. Förbudet gäller alla dem som 
enligt lagen skall iaktta sekretess, och det 
gäller även efter det att anställningsförhål
landet eller förtroendeuppdraget har upphört 
eller avslutats. Förbudet mot utnyttjande gäl
ler sålunda även sådana uppgifter, för vilka 

sekretesskyldigheten föreskrivs i någon an
nan lag. 

I den gällande lagen finns det inte någon 
motsvarande bestämmelse. Utnyttjande av en 
sekretessbelagd uppgift till nytta för sig själv 
eller någon annan kriminaliseras i 40 kap. 5 
och 6 § strafflagen om tjänstebrott Ett för
bud mot utnyttjande finns också i vissa nya 
specialbestämmelser om sekretess. 

Förbudet mot utnyttjande har en väsentlig 
anknytning till skyldigheten att iaktta sekre
tess. Med beaktande även av de ovannämn
da nya specialbestämmelserna föreslås att en 
bestämmelse om förbud mot utnyttjande in
tas i lagen. 

I momentet görs ett undantag i fråga om 
parter. En part, hans företrädare och hans 
biträde får använda uppgifter om andra än 
parten själv, när det är fråga om att se till 
den rätt, det intresse eller den skyldighet 
som partens rätt att ta del av en handling har 
baserat sig på. Bestämmelsen innebär att 
uppgifterna får användas inte bara när 
samma ärende behandlas i olika besvärsin
stanser, utan även för ett ärende som anhän
giggörs hos en annan myndighet, om det i 
det sistnämnda fallet är fråga om samma 
rätt, skyldighet eller intresse. Sålunda kan 
t.ex. den som ansöker om utsökning använ
da uppgifter som han fått i egenskap av part 
i ett utsökningsärende i ett återvinnings- el
ler konkursärende om det är fråga om in
drivning av samma fordran. 

24 §. sekretessbelagda myndighetshand
lingar. I paragrafen finns i form av en för
teckning bestämmelser om de viktigaste sek
retessgrunderna. Målet har varit att minska 
behovet av specialbestämmelser i andra la
gar. 

Bestämmelserna om grundläggande fri
och rättigheter i regeringsformen är allt an
nat än ovidkommande för sekretessgrunder
na, eftersom en sekretessnorm innebär en 
begränsning av en grundläggande fri- och 
rättighet, det vill säga rätten att ta del av en 
handling. Offentlighetens omfattning påver
kas dock också av det konstitutionella skyd
det för privatlivet och personuppgifter samt 
av individens självbestämmanderätt. 

Enligt l O § 2 m om. regeringsformen kan 
myndighetshandlingars offentlighet begrän
sas endast genom lag och endast av nödvän
diga orsaker. I regeringens proposition gjor
des i momentet ett så kallat lagförbehåll en
ligt vilket rätten att ta del av en myndighets
handling regleras närmare i lag. Det moment 
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som grundlagsutskottet föreslog i sitt betän
kande (GrUB 2511994 rd) motsvarar i hu
vudsak regeringens proposition. Begränsnin
gar som det föreskrivs särskilt om i lag kun
de enligt betänkandet såsom nu betyda att 
handlingar och andra upptagningar skall hål
las hemliga eller att de är offentliga enligt 
tillstånd. Man torde inte kunna dra den slut
satsen att grundlagsutskottet i sitt betänkan
de avsåg att väsentligen ändra de nuvarande 
kraven på sekretessgrunder. 

Regeringsformen anger inte hur de grund
läggande fri- och rättigheterna förhåller sig 
till varandra eller under vilka förutsättningar 
de överhuvudtaget kan begränsas (förutom 
att det skall ske genom lag). Frågan avgörs 
därför dels på basis av de allmänna lärosat
serna om de grundläggande fri- och rättig
heterna, dels på basis av de restriktiva klau
suler som fogats till vissa grundläggande fri
och rättigheter. En grundläggande fri- och 
rättighet kan begränsas endast genom lag. 
Enligt grundlagsutskottets betänkande skall 
en avgränsning göras exakt och noggrant, 
och dess väsentliga innehåll skall framgå 
direkt av lagen. Lagen skall ange bland an
nat omfattningen av och de exakta förutsätt
ningarna för en begränsning. En grundläg
gande fri- och rättighet kan begränsas endast 
på godtagbara grunder. Kravet på nödvän
dighet syftar till att så exakt och strikt som 
möjligt ange när och hur en begränsning kan 
ske - bemyndigandet i grundlagen om beg
ränsning av grundläggande fri- och rättighe
ter genom lag får inte vara öppnare än vad 
som är absolut nödvändigt. 

sekretessgrunderna brukar ofta grupperas 
enligt skyddsintresse, enskilt eller allmänt. 
Statens säkerhet och skötseln av de interna
tionella förhållandena betraktas som allmän
na intressen. Bland de enskilda intressena 
kan bland annat skyddet för privatlivet samt 
för en affärs- och yrkeshemlighet nämnas. 
De enskilda sekretessbestämmelserna kan 
dock inte nödvändigtvis hänföras till endera 
kategorin. Till exempel skyddet för en af
färs- och yrkeshemlighet kan anses ha all
män betydelse för skyddande av den interna
tionella handeln och det ekonomiska syste
met. 

sekretessbestämmelserna i lagförslaget har 
beretts med beaktande av bestämmelserna i 
regeringsformen. De föreslagna sekretessbe
stämmelserna har studerats ur ett antal syn
vinklar, som presenteras nedan. På detta sätt 
har man velat försäkra sig om att de faktiskt 

är nödvändiga för skyddande av enskilda 
eller allmänna intressen och att lagen där
med kan stiftas i vanli& lagstiftningsordning. 

Beredningen har utgatt från att de skydds
intressen (det vill säga de intressen som be
gränsar rätten att ta del av en handling) som 
hör till de grundläggande fri- och rättigheter
na eller de mänskliga rättigheterna bör grup
peras skilt för sig. I detta sammanhang har 
särskilt 8 § l mom. regeringsformen om 
skydd för privatlivet ansetts vara av betydel
se. 

Godtagbarheten i fråga om en begränsning 
bör enligt grundlagsutskottets betänkande 
bedömas till exemr.el med hänsyn till be
stämmelserna om liknande rättigheter i Eu
roparådskonventionen om mänskliga rättig
heter, åtminstone till den del de innehåller 
en uttömmande förteckning över godtagbara 
grunder för begränsning av de mänskliga 
rättigheterna. Eftersom skyddet för privat
livet är både en grundläggande fri- och rät
tighet och en rättighet som skyddas i kon
ventionen om mänskliga rättigheter, bör han
dlingsoffentligheten studeras också som ett 
ingrepp i denna rättighet. Beredningen har 
utgått från att behovet av att skydda uppgif
ter som hör till privatlivet är en sådan nöd
vändig orsak att begränsa rätten att ta del av 
en handling som avses i l O § 2 m om. rege
ringsformen, eftersom privatlivet skyddas 
både som en grundläggande fri- och rättighet 
och som en mänsklig rättighet. 

När regleringen samtidigt gäller två fakto
rer som påverkar olika grundläggande fri
och rättigheter, har beredningen utgått från 
att godtagbarheten inte kan bedömas endast 
på basis av en intressejämförelse. I stället 
har man i bestämmelserna försökt beakta 
vardera grundläggande fri- och rättigheter 
och deras syfte. 

sekretessbestämmelserna i lagförslaget har 
formulerats så att deras tillämpningsområde 
är allmänt ( sekretessgrundernas allmängiltig
het). I regel räknar man alltså inte längre 
upp de myndigheter vilkas handlingar är 
sekretessbelagda. Förslaget är ägnat att för
tydliga definitionen på sekretess och främja 
tillkomsten av en enhetlig sekretesslagstift
ning. Förvaltningen förändras tämligen 
snabbt. Dessutom har till exempel kommu
nerna nu friare händer än tidigare att organi
sera skötseln av sina uppgifter. Om hand
lingssekretessen knyts samman med vissa 
myndigheter, tvingas man jämt ändra sekre
tessbestämmelserna. 
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Allmängiltigheten har dock frångåtts i vis
sa bestämmelser som gäller skyddet för den 
personliga integriteten. Om bestämmelserna 
hade gällt alla handlingar, skulle offentlig
heten nämligen bli alltför mycket begränsad. 
Handlingar som gäller en brottslig gärning 
är därmed sekretessbelagda hos en förvalt
ningsmyndighet men inte hos en domstol. 

Enhetliga sekretessgrunder har eftersträ
vats, eftersom behovet av sekretessbestäm
melser i de nya speciallagarna då minskar. 
Vid behov kompletteras i första hand den 
allmänna lagen. Eftersom sekretess enligt 
förslaget är en fråga som kan regleras endast 
genom lag, har sekretessbestämmelserna i 
förordningen innefattade vissa undantag i 
fråga om allmänna handlingars offentlighet 
(nedan sekretessförordningen) intagits i para
grafen. 

Inom vissa förvaltningsgrenar utgör sekre
tessbestämmelserna och de bestämmelser 
som reglerar myndighetens rättighet eller 
skyldighet att lämna ut sekretessbelagda 
handlingar en tydlig helhet. Speciallagsbe
stämmelserna är formulerade med tanke på 
skötseln av en viss uppgift som ankommer 
på en viss myndighet, och som sådana kan 
de inte tillämpas på andra myndigheter. Där
för har man i den föreslagna lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet inte 
intagit samtliga speciallagsbestämmelser om 
sekretess. 

De omständigheter som kan hänföras till 
samma substantiella sekretessgrund har sam
manförts i punkter. Punkterna är således inte 
ömsesidigt uteslutande, och i samma hand
ling kan ingå delar som är sekretessbelagda 
enligt olika punkter. 

sekretessgrunderna kan i enlighet med 
den ordning som följs i förslaget grupperas 
på följande sätt: internationella relationer, 
förebyggande av brott samt åtal, vidtagande 
av skyddsarrangemang, beredskap inför un
dantagsförhållanden, statens säkerhet, in
komst-, finans-, penning- och valutapolitik, 
finans- och försäkringssystemens tillförlit
lighet och funktionsduglighet, kapital- och 
finansmarknadens tillförlitlighet och funk
tion, skydd för naturvärden, effektivitet i frå
ga om tillsyn och övervakning som an
kommer på en myndighet, skydd för en upp
giftslämnares förtroende, ett offentligekono
miskt intresse, ett privatekonomiskt intresse, 
ett intresse som hänför sig till forskning, ut
veckling eller undervisning, en asylsökandes 
säkerhet, och skydd för den personliga in-

tegriteten. Punktindelningen ger inte uttryck 
för någon inbördes rangordning mellan 
skyddsintressena. 

I grupperingen av bestämmelserna har man 
strävat till att skapa sakhelheter samt att 
gruppera sekretessgrunderna så att i början 
av paragrafen har placerats bestämmelser 
som i första hand reglerar skyddet för all
männa intressen och i slutet av paragrafen 
de som gäller enskilda intressen. De allmän
na intressena kan hänföras till värden som är 
betydande för samhällsfunktionerna. Till 
Finlands nationella intressen hör goda inter
nationella förhållanden och ett fungerande 
försvar (utrikes- och säkerhetspolitik) samt 
goda statsfinanser och en fungerande na
tionalekonomi (finans-, penning- och valuta
politik). Aven marknadens funktion kan be
traktas som ett allmänt intresse, eftersom 
den förutsätter att man kan lita på att alla är 
i samma situation bl.a. när det gäller att ut
nyttja uppgifter. Genom sekretessbestämmel
serna tryggas även medborgarnas säkerhet, 
rättsordningen, informationsproduktionen i 
samhället och skyddet för naturvärden. 
Bland de enskilda intressena kan skyddet för 
privatlivet, skyddet för en affärs- och yr
keshemlighet och de privatekonomiska in
tressena nämnas. 

Punkterna 1 och 2 i 1 mom. i paragrafen 
hänför sig till de utrikespolitiska intressena. 
Bestämmelserna i 3 - 5 punkten skyddar de 
allmänna intressena i samband med brottsut
redning och annan polisiär verksamhet. Be
stämmelserna i 7 punkten skyddar vidtagan
det av skyddsarrangemang. Bestämmelserna 
i 8 - l O punkten skyddar statens säkerhet 
och befolkningsskyddet Syftet med bestäm
melserna i 11 punkten är att trygga skötseln 
av statens inkomst-, finans-, penning- och 
valutapolitik, 12 punkten finans- och försäk
ringssystemens tillförlitlighet och funktion 
och 13 punkten förtroendet för en opartisk 
kapital- och finansmarknad. Bestämmelserna 
i 6 och 15 punkten i momentet tryggar för
utsättningarna för tillsyn som ankommer på 
myndigheter. Bestämmelserna i 14 punkten 
skyddar naturskyddsvärden. Bestämmelserna 
i 16 punkten skyddar intressen som hänför 
sig till statistikföringen. Bestämmelserna i 
17 - 20 punkten skyddar ekonomiska intres
sen. Bestämmelserna i 21 punkten skyddar 
sådana yrkesmässiga forsknings- och utveck
lingsintressen som kan jämföras med affärs
och yrkeshemligheter. Bestämmelserna i 22 
punkten skyddar utbildningsintressen. Be-
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stämruelserna i 23 - 32 punkten skyddar pri
vatlivets integritet. 

Vissa av de bestämmelser som sekre
tesskyldigheten föreslås bygga på är sådana 
att nagra ytterligare förutsättningar för sekre
tess inte behövs. Sådana bestämmelser före
slås i de fall där en handlings offentlighet 
regelmässigt kan anses äventyra den fördel 
som sekretessen ger. Till och med den min
sta prövningsmån har ansetts äventyra den 
skyddade fördelen. Sådana bestämmelser är 
till exempel de bestämmelser gällande integ
ritetsskydd som ingår i 23 - 32 punkten. I 
dessa fall är det mestadels fråga om hand
lingar som hänför sig till faktisk verksamhet 
- de avslöjar alltså ingenting om den offent
liga maktutövningen. 

Absolut sekretess på grund av handlingens 
beskaffenhet har dock inte ansetts nödvän
digt på alla punkter, eftersom ett sådant för
farande lätt kunde medföra onödig sekretess 
i ärenden där den offentliga maktutövningen 
bör kunna övervakas. Därför skall myndig
heten enligt flertalet punkter från fall till fall 
pröva om utlämnande av en viss handling 
skulle medföra olägenhet (skada). I punkten 
finns då ett så kallat skaderekvisit. Rekvi
sitet anger antingen att en handling är sekre
tessbelagd, om utlämnande av den skulle 
äventyra skyddsintresset, eller att en hand
ling skall lämnas ut, om det är uppenbart att 
det inte medför olägenhet för skyddsintres
set I det förra fallet är presumtionen offent
lighet, i det senare sekretess. 

Handhavandet av statens internationella 
relationer och det nationella intresset är sek
retessgrunderna i l mom. l och 2 punkten. 
De ingår också i den gällande lagen. Statens 
förhållande till främmande makter nämns 
som ett skyddsintresse i 9 § lagen om all
männa handlingars offentlighet. 

Enligt de bestämmelser som var i kraft till 
utgången av år 1994 var de allra flesta hand
lingar som gällde landets internationella för
hållanden strängt sekretessbelagda. För att 
trygga mer omfattande offentlighet under 
tiden av medlemskap i Europeiska unionen 
ändrades l § i förordningen innefattande 
vissa undantag i fråga om allmänna handlin
gars offentlighet, genom en förordning som 
trädde i kraft den l januari 1995. Beskärnin
gen av sekretesskyldigheten för handlingar 
rörande Finlands internationella relationer 
genomfördes genom föreskrifter separat för 
handlingar som tillhör det centrala området 
för den traditionella utrikespolitiken (l § l 

mom. 2 punkten) och för övriga handlingar 
som tillhör skötseln av de internationella 
förhållandena (l mom. 2 a punkten). 

De bestämmelser som har trätt i kraft ge
nom reformen vid 1995 års ingång har i hu
vudsak intagits i lagförslaget i befintlig 
form. De utrikesförvaltningshandlingar som 
avses i l mom. l punkten är i regel sekre
tessbelagda. sekretessen i fråga om de i l 
mom. 2 punkten nämnda handlingarna rö
rande internationella relationer har uttryckts 
genom ett skaderekvisit. sekretessfrågan 
skall alltså avgöras från fall till fall - absolut 
sekretess iakttas inte. 

sekretessbelagda är enligt l punkten hand
lingar som innehas av det statsrådsutskott 
som behandlar utrikespolitiska ärenden, om 
inte utskottet beslutar något annat, politiska 
lägesbedömningar som utarbetats av utrikes
ministeriet eller en finsk beskickning, hand
lingar som gäller underhandlingar som förts 
med en främmande stat om de politiska eller 
ekonomiska förhållandena och chiffermed
delanden som hör till området för utrikes
förvaltningen, om inte utrikesministeriet be
slutar något annat. Handlingarna hänför sig 
alltså till den traditionella utrikespolitikens 
centrala verksamhetsområde, och de är i re
gel sekretessbelagda. statsrådsutskottet eller 
utrikesministeriet kan dock lämna ut en så
dan handling. I stället för utrikesutskottet 
används i punkten benämningen det statsråd
sutskott som behandlar utrikespolitiska ären
den, eftersom det inte är ändamålsenligt att 
förutsätta att lagen ändras, om statsrådet be
slutar ändra sitt utskottssystem. 

Bestämmelserna i 2 punkten gäller andra 
än i l mom. nämnda handlin~ar som hänför 
sig till de internationella förhallandena. sek
retessbelagda är enligt punkten handlingar 
som gäller Finlands förhållande till andra 
stater eller internationella organisationer, 
handlingar som gäller ärenden som behand
las i ett internationellt la&skipnings- eller 
undersökningsorgan eller nagot annat inter
nationellt organ och handlingar som gäller 
förhållandet mellan finska staten, finska 
medborgare, personer som vistas i Finland 
eller sammanslutningar som verkar i landet 
samt myndigheter eller personer eller sam
manslutningar i en främmande stat, om ut
lämnande av en sådan handling skulle med
föra skada eller olägenhet för Finlands in
ternationella förhållanden eller förutsättning
ar att delta i det internationella samarbetet. 

Handlingarna i punkten hänför sig alltså 
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inte till det egentliga kärnområdet för den 
traditionella utrikespolitiken. Ministerierna 
och de övriga myndigheterna ansvarar nu
mera själva för det internationella samarbetet 
på sitt verksamhetsområde, och de innehar 
samarbetshandlingarna. Punkten anger inga 
begränsningar beträffande den myndighet 
som innehar en handling. Därmed fastställer 
den offentligheten till exempel i fråga om 
ministeriernas BU-handlingar. 

I punkten finns ett skaderekvisit. Hand
lingarna är sekretessbelagda, om utlämnande 
av dem skulle medföra skada eller olägenhet 
för Finlands internationella förhållanden el
ler förutsättningar att delta i det internatio
nella samarbetet. Presumtionen är alltså of
fentlighet. 

Offentlighetsprincipen tillämpas endast i 
ett fåtal länder. Det är internationell praxis 
att förhandlingsparternas ställningstaganden 
och förhandlingspositioner inte yppas utan 
vederbörande lands samtycke. Dessutom 
brukar staterna respektera varandras sekre
tessbestämmelser. En handling som upprät
tats hos ett internationellt samfund eller or
gan kan enligt förslaget vara sekretessbe
lagd, om den är sekretessbelagd också hos 
det internationella samfundet eller organet. 
Bestämmelsen innebär dock inte att interna
tionella normer kommer att tillämpas i Fin
land som sådana, utan offentligheten skall 
avgöras från fall till fall. Punkten kan bli 
tillämplig på offentligheten också i fråga om 
handlingar som finska myndigheter har upp
rättat för de internationella relationerna. Om 
handlingar med detaljerade uppgifter om 
Finlands förhandlingspositioner och -mål var 
offentliga, skulle landets möjligheter att upp
nå ett gott förhandlingsresultat kunna för
sämras. Enligt förslaget är en handling sek
retessbelagd, om utlämnande av den skulle 
försämra Finlands förutsättningar att delta i 
det internationella samarbetet. 

Också handlingar som är konfidentiella på 
basis av en överenskommelse mellan en 
främmande stat och Finland eller ett interna
tionellt samfund och Finland kan med stöd 
av speciallagstiftningen vara sekretessbelag
da för skyddande av de internationella för
hållandena. 

Förebyggande och utredning av brott är 
sekretessgrunden i 3 - 5 punkten. Den 
nämns också i den gällande lagen. 

Bestämmelserna i 3 punkten gäller till po
lisen, tullen eller andra förundersöknings
myndigheter, till allmän åklagare eller ins-

380085S 

pektions- och övervakningsmyndigheter 
gjorda anmälningar om brott, handlingar 
som erhållits eller uppgjorts för förundersök
ning eller åtalsprövning samt stämningsan
sökan, stämning och svaromål i brottmål. 
Bestämmelsen är avsedd att trygga förunder
sökningen, att förhindra att en alltför tidig 
offentlighet medför skada för den för brottet 
misstänkta samt tillförsäkra domstolen möj
lighet att utöva den rätt att sekretessbelägga 
handlingar som tillkommer den enligt lagen 
om offentlighet vid rättegång. 

Enligt 4 § i lagen om allmänna hand
lingars offentlighet är förundersökningshand
lingar icke offentliga, det vill säga inte hel
ler sekretessbelagda. Bestämmelser om sek
retess i fråga om handlin~ar som gäller före
byggande av brott samt atal finns också i l 
§ l mom. 4 punkten sekretessförordningen. 
Enligt 48 § l mom. förundersökningslagen 
( 449/ 1987) kan undersökningsledaren förbju
da en som är närvarande vid en förundersök
ning att röja förundersökningsuppgifterna för 
en utomstående medan förundersökningen 
pågår. 

En anmälan om brott skall hållas hemlig 
oberoende av vilken myndighet som har 
t.ex. kopia av anmälan. På motsvarande sätt 
kan en handling som har uppgjorts för för
undersökningen finnas hos en annan myn
dighet än förundersökningsmyndigheten. 
Således hör exempelvis handlingar i utrikes
ministeriets eller beskickningarnas besitt
ning, som gäller förundersökning av brott 
som begåtts utomlands, till dem som skall 
hållas hemliga. 

Myndigheter som företar förundersök
ningar är utom i polislagen nämnda polis
myndigheterna också t.ex. militär-, gränsbe
vaknings- och tullmyndigheterna, som enligt 
gällande lag har rätt att göra förundersök
ning av vissa brott. De högsta åklagarupp
gifterna handhas av riksåklagaren. Enligt 15 
§ 2 mom. förundersökningslagen skall poli
sen på åklagarens begäran göra förundersök
ning eller ytterligare undersökningar i brott
mål. Enligt 8 § polislagen kan inrikesminis
teriet ge en tjänsteman befogenhet att göra 
förundersökning för undersökning av brott 
som har anknytning till hans eget förvalt
ningsområde. Med stöd av detta lagrum har 
vissa tjänstemän inom post-, järnvägs- och 
skatteförvaltningen befogenhet att göra för
undersökning av brott som har anknytning 
till deras eget förvaltningsområde. 

sekretessen när det gäller uppgifter om 
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brott och förundersökning samt stämnings
ansökan för brott och stämning och sva
romål upphör enligt presumtionen i försla
get, då målet har varit före vid domstolens 
sammanträde eller förundersökningen annars 
avslutats. Bestämmelsen motsvarar alltså i 
sak 4 § lagen om allmänna handlingars of
fentli&het. Om förundersökningsmaterialet 
inneballer känsliga uppgifter som omfattas 
av skyddet för privatlivet, kan det dock i 
enlighet med den föreslagna 26 punkten vara 
sekretessbelagt också efter att förundersök
ningen har avslutats. På motsvarande sätt 
skall en stämningsansökan, som innehåller 
sådana i 9 punkten avsedda uppgifter som 
rör statens säkerhet, vara sekretessbelagd 
även efter att målet har varit före vid dom
stolen. 

Enligt lagen om rättegång i brottmål 
( 689/1997) inleds en rättegång i allmänhet 
med en huvudförhandling. I undantagsfall 
kan huvudförhandlingen föregås av en munt
lig förberedelse, som skall trygga en kon
centrerad huvudförhandling. Eftersom be
stämmelserna om rättegångsoffentlighet till
lämpas såväl på den muntliga förberedelsen 
som på huvudförhandlingen, är det motiverat 
att låta förundersökningshandlingarna bli 
offentliga när förberedelsen eller huvudför
handlingen inleds. sekretess i fråga om för
undersökningshandlingar upphör därmed 
vanligen när huvudförhandlingen i ett brott
mål inleds. Om muntlig förberedelse hålls, 
blir handlingama offentliga när den inleds. 

Om åklagaren beslutar om åtalseftergift, 
blir förundersökningshandlingarna offentliga 
vid denna tidpunkt. Förundersökningsmyn
digheten kan dock avsluta en förundersök
ning utan att ärendet blir föremål för åtals
prövning, och en tillsyns- eller övervak
ningsmyndighet kan lämna en anmälan om 
ett brottmål därhän. Handlingarna blir då i 
regel offentliga när myndigheten har beslutat 
avsluta behandlingen av ärendet. 

Presumtionen i skaderekvisitet är sekretess. 
Absolut sekretess iakttas dock inte. Förun
dersökningsmyndighetema, åklagaren och 
domstolen föreslås kunna lämna ut uppgifter 
ur handlingar, om det är uppenbart att detta 
inte äventyrar förundersökningens syften, 
domstolens möjligheter att sekretessbelägga 
rättegångshandlingarna eller den brottsmiss
tänktas intressen. 

En förundersökning syftar till att utreda ett 
brott. Om förundersökningshandlingarna blir 
offentliga alltför tidigt, kan syftet äventyras. 

Det kan bli svårt att utreda till exempel and
ras andel i brottet eller andra brott i samma 
brottshärva. För den för brottet misstänkta 
kan en alltför tidig offentlighet innebära att 
han stämplas som skyldig, trots att förunder
sökningen ännu pågar och något beslut om 
väckande av åtal inte har fattats. stämpling 
av det här slaget kan medföra stor skada 
både för honom och hans familj såväl i pri
vatlivet som utanför privatlivet. 

sekretessbelagda avses enligt 4 punkten 
vissa register och handlingar. Enligt försla
get skall register som upprätthålls av polisen 
och andra förundersökningsmyndigheter 
samt utredningar som har utarbetats och an
skaffats för förebyggande av brott liksom 
även fotografier och övriga signalement som 
erhållits eller tagits av en person i förvalt
ningsärenden som gäller identifiering och 
bekräftelse av identitet och reserättighet 
samt särskilda signum som givits personer 
och handlingar. 

Register som polisen upprätthåller i syfte 
att förhindra och utreda brott är t.ex. register 
över gärningsmetoder och fingeravtrycksre
gister. De i punkten avsedda utredningar 
som utarbetats eller anskaffats för förhin
drande av brott behöver inte hänföra sig till 
en anhängig förundersökning, utan det kan 
vara fråga om mera allmänna utredningar 
eller gälla misstanke om uppsåt till brott. 
Punkten innehåller alltså inte till dessa delar 
någon skaderekvisitklausul, varför dessa 
uppgifter således omfattas av den absoluta 
sekretesskyldigheten. De handlingar som 
avses i punkten är för närvarande sekre
tessbelagda med stöd av l § l mom. 4 
punkten i den s.k. sekretessförordningen. 
Med undantag av vapenregistret är handling
arna för närvarande sekretessbelagda med 
stöd av l § l mom. 4 punkten sekretessför
ordningen. Om sekretess för vapenregistret 
och de till detta anslutna handlingama före
skrivs i skjutvapenlagen (1/1998). 

sekretessbelagda enligt punkten skall en
ligt förslaget också vara personfotografier 
och övriga signalement som myndigheter i 
förvaltningsärenden som gäller för verifie
ring och bekräftelse av identitet eller reserätt 
har erhållit eller tagit samt särskilda igen
känningstecken (signum) som givits personer 
och handlingar. Syftet med sekretessen när 
det gäller personers identitet är att förhindra 
förfalskning av identitetshandlingar. Punkten 
föreslås gälla datasystemen och handlingama 
inom polisens tillståndsförvaltning, såsom de 
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uppgifter som ingår i pass-, personkorts-, 
väktar- och ordningsmannaregistren. 

Punkten avses bli tillämpad inte endast på 
polisen, utan också på personkännetecken 
och särskilda signum för personer eller han
dlingar som gäller verifiering och bekräftelse 
av identitet och reserätt som erhållits vid be
handling av förvaltningsärenden hos andra 
myndigheter, såsom signalementsuppgifter 
som har erhållits vid behandling av passä
renden inom utrikesförvaltningen. Utöver 
personkännetecken avses sekretesskyldighe
ten också ~älla särskilda givna signum. Som 
exempel pa sådana kan nämnas uppgifter om 
en hemlig nyckel för elektronisk underskrift 
samt uppgifter om passnummer. Punkten 
avses inte gälla personbeteckningen, som 
bör betraktas som en allmän identifikation
suppgift för en person. 

sekretessbelagda är enligt 5 punkten hand
lingar som gäller polisens taktiska och tek
niska metoder och planer, om utlämnande av 
en sådan handling skulle äventyra förebyg
gande och utredning av brott och upp
rätthållandet av den allmänna säkerheten. 
Skaderekvisitet innebär en presumtion om 
att handlingarna är offentliga. Polisen kan 
dock inte trygga säkerheten eller utreda 
brott, om dess beredskapsplaner inför olika 
situationer och dess tekniska och taktiska 
verksamhetsmetoder är offentliga in i minsta 
detalj. Offentlighet skulle bland annat inne
bära att yrkesbrottslingar på förhand kunde 
ta reda på hur de kan försvåra eller förhin
dra polisens arbete. 

sekretessbelagda är enligt 6 punkten 
klagohandlingar, innan ärendet har avgjorts, 
om utlämnande av en sådan handling skulle 
försvåra ärendets utredning eller leda till att 
den som klagan gäller stämplas utan grund. 
Också här är presumtionen offentlighet. Be
stämmelsen motsvarar bland annat praxis vid 
riksdagens justitieombudsmans kansli. Ut
redningstekniska skäl talar för att sekretess 
skall iakttas i fråga om klagoskrifter medan 
ärendet är anhängigt. Om klagan genast blev 
offentlig, skulle det kunna leda till att klaga
objektet stämplas utan grund. 

Vidtagande av skyddsarrangemang är sek
retessgrunden i 7 punkten. sekretessbelagda 
är enligt punkten handlingar som gäller och 
påverkar vidtagandet av skyddsarrangemang 
för personer, byggnader, inrättningar samt 
data- och kommunikationssystem. Enligt 
skaderekvisitet är presumtionen sekretess. 
En handling kan alltså lämnas ut, om det är 

uppenbart att det inte äventyrar skyddsar
rangemangens syfte. 

Handlingar som avslöjar hur man kan ta 
sig in i ett skyddsobjekt eller på vilken nivå 
skyddet har konstruerats är exempel på han
dlingar som gäller och påverkar vidtagandet 
av skyddsarrangemang för byggnader och 
inrättningar. Till skyddsarrangemangen för 
datasystem hör förutom uppgifter om det 
fysiska skyddet också uppgifter om skydds
teknik, lösenord och loggsystem som regi
strerar användningen. Beskrivningarna av 
datasystem kan påverka skyddsarrangemang
en. Detaljerade tekniska beskrivningar är 
således i regel hemliga. Punkten gäller även 
personsäkerhetshandlingar, till exempel 
skyddspolisens utlåtande till en myndighet 
om någons tillförlitlighet. 

sekretessbelagda är enligt 8 punkten hand
lingar som gäller beredskap inför eller utred
ning av olyckor o<;.h handlingar som gäller 
befolkningsskydd. A ven statens och kommu
nernas befolkningsskyddsplaner kan enligt 
punkten vara sekretessbelagda. Enligt skade
rekvisitet är ~resumtionen dock offentlighet. 
sekretess i fraga om befolkningsskyddshand
lingar innebär naturligtvis inte att handling
arna inte får lämnas ut åt dem som skall 
sköta beredskapen. Handlingar som gäller 
utredningen av en olycka föreslås kunna 
sekretessbeläggas, om utlämnande av infor
mation ur dem skulle kunna orsaka skada 
för olyckans utredande eller kränka offrens 
rättigheter eller minnet av dem eller de an
höriga. Att enskilda handlingar, t.ex. en för
hörsberättelse eller ett laboratorieutlåtande, 
blir offentliga omedelbart, d.v.s. avsevärt in
nan undersökningsrapporten har färdigställts, 
kan detta vara till förfång för utredningsar
betet och vilseledande med tanke på all
mänheten. 

Tryggande av statens säkerhet är sekre
tessgrunden i 9 och l O punkten. Med statens 
säkerhet avses både den inre och den yttre 
säkerheten. sekretessgrunden är inte ny. 
Skaderekvisitet i punkterna tillåter i viss 
mån flexibel tillämpning. Presumtionen är 
dock sekretess. 

sekretessbelagda är enligt 9 punkten 
skyddspolisens och andra myndigheters han
dlingar som gäller bevarande av statens sä
kerhet, till exempel skyddspolisens datasys
tem. 

sekretessbelagda är enligt JO punkten han
dlingar som gäller försvarsmaktens ut
rustande, sammansättning, förläggning eller 
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användning. Bestämmelser om sekretess i 
undantagsförhållanden finns dessutom i be
redskapslagen (l 080/1991 ). 

sekretess gäller även för handlingar som 
hänför sig till uppfinningar, konstruktioner, 
anläggningar eller andra objekt och system 
som tjänar försvaret eller som annars är be
tydande för försvaret. T .ex. uppgifter om 
förläggningen av radarstationer, missilvärns
system och fasta försvarsanläggningar är 
sekretessbelagda med stöd av den föreslagna 
l O punkten. Exempel på uppgifter som an
nars är betydelsefulla för försvaret och där
med sekretessbelagda är uppgifter om objekt 
som är centrala till exempel för trafikförbin
delserna, såsom brokonstruktioner. Uppgifter 
om brokonstruktionerna i landet kan alltså 
inte lämnas ut som informationstjänst hos en 
myndighet enligt 20 §. 

Också andra handlingar som gäller för
svarsberedskapen eller beredskapen inför 
undantagsförhållanden är sekretessbelagda. 
Bestämmelser om försvarstillstånd finns i 
lagen om försvarstillstånd (1083/1991). La
gen bringas i kraft genom förordning på det 
sätt som framgår av l kap. i lagen. För tryg
gande av rikets säkerhet kan handlingsof
fentligheten i undantagsförhållanden begrän
sas ytterligare. Handlingar som gäller folk
försörjningen och den materiella försörj
ningsberedskapen kan vara sekretessbelagda 
med stöd av punkten. 

Enligt skaderekvisitet i punkten är presum
tionen sekretess. Handlingar som gäller till 
exempel försvarsmaktens dagligvaruförsörj
ning är dock inte nödvändigtvis sekretessbe
lagda med stöd av punkten, eftersom det 
vanligen är uppenbart att utlämnande av en 
sådan handling inte skadar eller äventyrar 
rikets försvar. 

En bestämmelse om sekretess för tryggan
de av statens säkerhet finns i l § l mom. 3 
punkten sekretessförordningen. 

Skötseln av inkomst-, finans-, penning
och valutapolitiken är sekretessgrunden i 11 
punkten. Grunden är delvis ny. Som förebild 
har motsvarande bestämmelse i den svenska 
sekretesslagen (3: l) tjänat. sekretessbelagda 
är enligt förslaget handlingar som gäller be
redningen av inkomst-, finans-, penning- och 
valutapolitiska beslut eller åtgärder eller som 
gäller utredning av behovet av sådana beslut 
eller åtgärder, om utlämnande av en sådan 
handling skulle äventyra beslutens eller åt
gärdernas syfte eller försvåra skötseln av 
inkomst-, finans-, penning- och valutapoliti-

k en. 
Skötseln av rikets centrala inkomst-, fi

nans- penning- och valutapolitik kan förut
sätta att handlingsoffentligheten begränsas 
och att sekretess iakttas i fråga om vissa 
handlingar också efter det att behandlingen 
av ärendet har avslutats. Eftersom finans
marknaden inte längre regleras, påverkas de 
av statsrådets och Finlands Banks åtgärder 
och bedömningar. Därför kan diskussioner 
om pågående beredning, den finanspolitiska 
ledningens lägesbedömningar och Finlands 
Banks interna lägesbedömningar inte vara 
offentliga på samma sätt som till exempel 
vanliga lagberedningsprojekt 

Särskilt till stora inkomstavtal kan ansluta 
sig reformer och beskattningsändringar som 
genomförs av staten. De handlingar som rör 
de statliga åtgärderna bör kunna hållas utan
för offentligheten på det sätt som förhand
lingsläget kräver. Handhavandet av in
komstpolitiken kan sålunda innebära att en 
handling, som enligt den generella presum
tionen i 7 § l mom. annars redan kunde ha 
blivit offentlig, skall hållas hemlig. 

Bestämmelsen behövs också med tanke på 
de finanspolitiska åtgärder som förutsätter 
ett moment av överraskning, till exempel 
Finlands Banks strategiska och operativa 
planer beträffande penning- och valutapoliti
ken. Om handlingarna var offentliga, skulle 
centralbanken lamslås, eftersom marknader
na på förhand skulle veta hur Finlands Bank 
kommer att reagera i ett visst marknadsläge. 
Handlingar som upprättats i samband med 
beredningen av åtgärder i enlighet med la
gen om prisstopp (71711988) kan vara sekre
tessbelagda med stöd av den föreslagna 11 
punkten. Också beredningen av skattepolitis
ka åtgärder kan beläggas med sekretess, om 
utlämnande av en handling har en påföljd 
som nämns i lagrummet. 

Presumtionen i skaderekvisitet är offentlig
het. Sekretess förutsätter alltså att skötseln 
av inkomst-, finans-, penning- och valutapo
litiken försvåras konkret antingen genast 
eller senare. 

Bestämmelserna i 12 punkten tryggar fi
nans- och försäkringssystemens tillförlitlig
het och funktionsduglighet. Punkten gäller 
handlingar som till skillnad från sekretess
grundernas allmängiltighet är upprättade 
med tanke på de myndigheter som utövar 
tillsynen över finansmarknaden och försäk
ringsverksamheten och ansvarar för finans
marknadens eller försäkringssystemets funk-
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tionsduglighet. Sådana myndigheter är för 
närvarande Finlands Bank och Finansinspek
tionen som finns i anslutning till banken, fi
nansministeriet och social- och hälsovårds
ministeriets försäkringsavdelning. Tystnads
plikten skall omfatta utredningar som inne
håller uppgifter om finansmarknaden, finans
och kreditinstituten samt pensions- och för
säkringsanstalterna eller deras kunder, om 
utlämnandet av en handling kan skada eller 
störa finans- och försäkringssystemets till
förlitlighet och funktionsduglighet. Funktio
nen innebär att systemen skall vara både ef
fektiva och stabila. Ovan nämnda myndig
heter gör analyser och prognoser bl.a. gäl
lande finansinstitutens och försäkringsanstal
temas verksamhet salll,t de risker som är för
knippade med dem. Atgärder som vidtas i 
syfte att hantera iakttagna risker kan miss
lyckas om uppgifterna alltid till alla delar 
skulle vara offentliga. Finlands Bank kan 
t.ex. vidta specialåtgärder i syfte att bibehål
la finanssystemets stabilitet om svårigheterna 
i större utsträckning hotar finanssystemets 
funktion. I förslaget ingår ett skaderekvisit 
där presumtionen är handlingamas offentlig
het. Bestämmelsen gör det möjligt att upp
häva 36 § lagen om Finlands Bank 
(719/1997). 

Bestämmelserna i 13 punkten tryggar kapi
tal- och finansmarknadens funktionsduglig
het och förtroendet för att den är opartisk. 
Bestämmelsen hindrar att uppgifter som 
myndigheterna innehar och som påverkar 
marknaden används på obehörigt sätt. Enligt 
förslaget skall uppgifter som kan påverka 
kapital- och finansmarknaden hemlighållas 
till dess de blivit allmänt offentliga. Sådana 
ul?pgifter som avses i punkten och som kan 
paverka finansmarknaden är bl.a. penning
politiska beslut samt viktig statistik över den 
ekonomiska utvecklingen liksom andra han
dlingar, t.ex. handlingar som beskriver den 
totala produktionen, utrikeshandeln, syssel
sättningens utveckling och statsekonomin. 
Penningmarknaden är en del av finansmark
naden och den berörs av mera kortsiktiga åt
gärder, t.ex. statens skuldförbindelser. 

Bestämmelserna i 14 punkten syftar till 
att skydda naturvärden. sekretessgrunden 
nämns i den gällande lagen. sekretessbelag
da är enligt punkten handlingar som gäller 
utrotningshotade djur- eller växtarter eller 
skydd för värdefulla naturområden, om ut
lämnande av en sådan handling skulle även
tyra skyddet för djur- eller växtarten eller 

naturområdet Enligt 9 § lagen om allmänna 
handlingars offentlighet kan genom förord
ning bestämmas att en sådan handling skall 
hemlighållas. Syftet med den föreslagna be
stämmelsen är att en handling som gäller ut
rotningshotade djurs häcknings- eller boplat
ser eller spridningsområde inte skall lämnas 
ut, om det finns anledning att befara att den 
kommer att missbrukas. Presumtionen i ska
derekvisitet är offentlighet. 

Bestämmelserna i 15 punkten tryggar ef
fektiviteten i fråga om tillsyn och övervak
ning. Bestämmelser som motsvarar sekre
tessgrunderna finns i gällande lag. sekretess
belagda är enligt l?unkten handlingar som 
gäller tillsyn eller nagon annan omständighet 
som har samband med en övervak
ningsåtgärd, om utlämnande av en sådan 
handling skulle äventyra övervakningen eller 
dess syfte eller leda .till att tillsynsobjektet 
stämplas utan grund. A ven här är presumtio
nen i skaderekvisitet offentlighet. Behovet 
av en allmän sekretessbestämmelse beror 
bland annat på förslaget om en större bered
ningsoffentlighet Bestämmelsen skall trygga 
såväl de allmänna förutsättningarna för över
vakning som de enskilda övervakningsåtgär
dema. 

De allmänna förutsättningarna för övervak
ning kan förbättras till exempel genom att 
identiteten på den som gjort en anmälan el
ler tagit något annat slags initiativ till över
vakning beläggs med sekretess. Om identi
tetsuppgifterna inte behandlas konfidentiellt, 
kan villigheten att anhängiggöra laglighets
övervakning bland annat på dataskyddets 
och arbetarskyddets område äventyras. För 
tryggande av enskilda tillsynsåtgärder bör 
myndigheterna ha möjlighet att företa över
raskande tillsyn. 

Bestämmelserna i 16 punkten gäller skyd
det för en uppgiftslämnares förtroende. Den
na sekretessgrund nämns särskilt i statistik
författningarna. skyldigheten att iaktta sek
retess skall trygga myndigheternas möjlig
heter att få uppgifter för statistik och forsk
ning. sekretessbelagda är enligt punkten så
dant basmaterial för forskning och statistik 
som frivilligt lämnats in till en myndighet. 
För sådana uppgifter gäller absolut sekretess. 

Ett offentligekonomiskt intresse är sekre
tessgrunden i 17 punkten. Grunden är delvis 
ny. I den gällande lagen nämns statens en
skilda affärsverksamhet som ett skyddsint
resse. Den föreslagna sekretessgrunden är 
dock mera omfattande, eftersom lagen gäller 
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också statens och kommunernas affärsverk 
samt i begränsad utsträckning också de i 4 § 
2 mom. avsedda samfunden, inrättningarna 
och stiftelserna. Behovet av sekretess på 
denna grund ökar också därför att det inter
na beredningsmaterialet blir offentligt när ett 
beslut har fattats. 

Handlingar som gäller låne-, ränte- eller 
valutaväxlingsvillkor, villkor i andra skydds
avtal eller placeringsvillkor kan vara sekre
tessbela~da med stöd av punkten. Innan sta
ten tar lan, fattar den rambeslut om maximi
lån, emissionskurser, maximiräntor och 
maximilånetid. Motsvarande rambeslut fattas 
också i samband med till exempel ränte- och 
valutaväxlingsavtaL Dessutom fattas detalje
rade låne-, ränte- och valutaväxlingsbeslut 
Offentlighet i fråga om sådana beslut kunde 
ha menlig påföljd för villkoren för de lån 
staten tar upp. 

Den offentliga upphandlingen regleras 
bland annat i rådets direktiv 71/305/EEG om 
harmonisering av förfarandet när det gäller 
ingående av avtal om byggnadsentreprenader 
och rådets direktiv 77/62/EEG om harmoni
sering av förfarandet när det gäller ingående 
av avtal om offentlig upphandling. Alla de i 
direktiven definierade anbudsbegärandena 
om offentlig upphandling och avtal skall 
publiceras i bilagsdelen till Europeiska ge
menskapernas officiella tidning. Direktiven 
ålägger inte myndigheterna att publicera 
själva anbuden. 

Enligt punkten iakttas absolut sekretess i 
fråga om en handling som omfattas av af
färs- och yrkeshemligheten. sekretess i fråga 
om andra handlingar som gäller affärsverk
samhet, till exempel villkor för låneupptag
ning, låneskötsel eller placering, beror på 
skaderekvisitet. Handlingen är enligt försla
get sekretessbelagd, om utlämnande av den 
skulle medföra ekonomisk skada för de 
nämnda sammanslutningarna, inrättningarna 
eller stiftelserna eller ge ett annat offentligt 
samfund eller en enskild som bedriver lik
nande eller annars konkurrerande verk
samhet en konkurrensfördel eller försämra 
möjligheterna för det offentliga samfundet 
eller en i 4 § 2 mom. avsedd sammanslut
ning, inrättning eller stiftelse till förmånlig 
upphandling, placering, finansiering eller 
laneskötselreglering. 

I sådana situationer kunde offentlighet des
sutom förorsaka det offentliga samfundet 
och dess medlemmar ogrundade förluster. 
Samtidigt skulle den konkurrerande parten få 

en ogrundad fördel, vilket den inte skulle få 
om konkurrenten var en enskild. Därför jäm
ställs offentligekonomiska och privatekono
miska intressen i förslaget. Enligt skadere
kvisitet förutsätter sekretess att skyddsintres
set äventyras konkret. Presumtionen är alltså 
offentlighet. 

Detaljerade bestämmelser om statens en
skilda affärsverksamhet finns i l § l mom. 
8 punkten sekretessförordningen. Bestäm
melser om handlingssekretess för tryggande 
av ett offentligekonomiskt intresse finns 
också i ett flertal specialförfattningar. Med 
anledning av den föreslagna punkten föreslås 
att 6 § lagen om statliga ämbetsverks och 
inrättningars deltagande i utvecklingssamar
bete (382/1989) upphävs. 

De i 18 punkten avsedda sekretessbelagda 
handlingarna ansluter sig till ett offentligt 
samfunds intressebevakning som avtalspart. 
De syften som vanligen eftersträvas genom 
offentlighet, är inte i högre grad aktuella i 
dylika situationer. 

En av grunderna för definitionen av myn
dighetshandlingars offentlighet har varit att 
säkerställa, att en myndighet inte en sådan 
roll, där den är att jämställa med en enskild 
verksamhetsutövare försätts i en sämre ställ
ning än denne. Sådana situationer är då en 
myndighet fungerar som avtalspart, förhand
lingspart eller part i en arbetskonflikt. I 
punkten definieras som sekretessbelagda 
också handlingar som gäller ett offentligt 
samfund som arbetsmarknadspart Offentlig
het för dessa handlingar kunde äventyra det 
offentliga samfundets ställning som part i en 
förhandling eller en arbetskonflikt. 

Bestämmelsen i 19 punkten skyddar ett of
fentligt samfunds intresse inför en rättegång. 
sekretessbelagda är enligt punkten handling
ar som har upprättats samt skaffats av en 
myndighet i egenskap av rättegångspart inför 
en rättegång, om utlämnande av en sådan 
handling skulle strida mot det offentliga 
samfundets eller en i 4 § 2 mom. avsedd 
sammanslutnings, inrättnings, stiftelses eller 
persons intresse inför en rättegång. Enheter 
inom ett offentligt samfund bör i fred kunna 
förbereda sig för en rättegång utan att hand
lingarna rörande förberedelsen alltid skulle 
vara offentliga. Offentligheten hos de hand
lingar som har ingivits till domstolen be
stäms enligt de regler som gäller för detta. 
Punkten ansluter sig till den även i övrigt i 
lagförslaget upprätthållna neutralitetsprinci
pen, enligt vilken ett offentligt samfund inte 
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skall få försättas i ett sämre läge än en en
skild på grund av offentlighetsbestämmelser
na i sådana situationer, där det är att jäm
ställa med en enskild. Presumtionen är alltså 
offentlighet. 

En enskilds affärs- eller yrkeshemlighet 
samt en näringsidkares ekonomiska intresse 
är sekretessgrunden i 20 punkten. Den ingår 
även i gällande lag. 

sekretess skall enligt ett flertal nu gällande 
sekretessbestämmelser iakttas i fråga om en 
handling som gäller en enskild affärs- eller 
yrkeshemlighet. Begreppet har inte defini
erats närmare i lag. Med affärshemlighet 
avses vanligen ett företags merkantila hem
ligheter av ekonomisk natur. Begreppet av
ser även ett företags erfarenhet, "know
how", det vill säga .färdighet att omsätta 
kunskap i praktiken. Aven en teknisk hem
lighet kan vara en affärshemlighet. Med yr
keshemlighet avses närmast praktiska färdig
heter som kan innehas också av fria yr
kesutövare, till exempel läkare och advo
kater, även om de inte bedriver affärsverk
samhet. Affärs- och yrkeshemligheter skall 
enligt förslaget vara sekretessbelagda utan 
ytterligare villkor. 

I 30 kap. 11 § strafflagen förekommer be
greppet företagshemlighet Med företags
hemlighet avses i strafflagen en affärs- eller 
yrkeshemlighet eller någon motsvarande in
formation om näringsverksamhet som en 
näringsidkare håller hemlig och vars röjande 
är ägnat att medföra ekonomisk skada för 
honom eller någon annan näringsidkare som 
har anförtrott honom informationen. Känne
tecknande för en företagshemlighet är att 
den gäller näringsverksamhet Affärs- och 
yrkeshemligheter är enligt definitionen un
derbegrepp till företagshemlighet Förutom 
produktframställning och -utveckling kan en 
företagshemlighet gälla även merkantil-eko
nomisk, administrativ-organisatorisk och 
samhällelig information. I strafflagen anges 
dessutom att informationsinnehavaren skall 
ha sekretessvilja, att det skall finnas ett sek
retessintresse och att informationen de facto 
hålls hemlig. 

I stadgandet föreslås inte intaget det i 
strafflagen använda begreppet företagshem
lighet, därför att sekretessen enligt den i 
strafflagen ingående definitionen skulle krä
va utredning av företagarens sekretessvilja. 
Punkten 18 motsvarar som helhet med dessa 
reservationer området för begreppet företags
hemlighet. 

Affärs- och yrkeshemligheter är i regel 
inte offentliga, men särskilt i miljövårdsför
fattningarna föreskrivs att vissa handlingar 
är offentliga och sålunda indirekt begränsar 
affärs- eller yrkeshemlighetens utsträckning. 
Sådana bestämmelser finns också i kemikali
elagen (744/1989), som i propositionen före
slås bli ändrad. 

Bestämmelsen om affärs- och yrkeshem
ligheter är tillämplig också på ärenden som 
gäller godkännande och återkallande av ett 
godkännande av en advokat eller en revisor. 
Finlands Advokatförbunds handlingar som 
gäller disciplinärt förfarande och som röjer 
uppgifter om advokatens klient är därmed 
sekretessbelagda. 

Enligt förslaget skall också handlingar, 
som innehåller uppgifter om omständigheter 
rörande en enskilds näringsverksamhet, vara 
sekretessbelagda, om utlämnande av dem 
skulle leda till konkret ekonomisk skada. 
Detta framgår av skaderekvisitet i bestäm
melsen, som innebär att presumtionen är of
fentlighet för uppgifterna. Skyddet viker 
dock, om handlingen är betydelsefull för 
skyddande av konsumenters hälsa eller en 
hälsosam miljö eller för bevakande av de av 
verksamheten skada lidandes rättigheter eller 
om handlingen gäller näringsidkarens skyl
digheter och fullgörande av dessa. En hand
ling som gäller miljökonsekvenserna av nä
ringsidkarens verksamhet eller en betalnings
underlåtelse är alltså inte sekretessbelagd. 

Enligt lagförslaget skall verksamhetsutöva
rens sekretessvilja inte ensam vara avgöran
de, utan myndigheten skall värdera de med 
ärendet sammanhängande sekretessintressena 
i deras helhet. Det är dock ändamålsenligt 
om myndigheten särskilt i oklara fall hör 
företagaren och vid sin bedömning beaktar 
företagarens sekretessviijaa och de utred
ningar som företagaren framlägger om verk
ningarna av uppgiftsutlämnandet 

En central bestämmelse om affärs- och 
yrkeshemligheter finns i l § l mom. 9 
punkten sekretessförordningen. Därutöver 
finns det rätt många specialbestämmelser. 
Med anledning av punkten föreslås att bland 
annat 13 § lagen om statsgaranticentralen 
(11111989) och 33 § lagen om företagsstöd 
(1136/1993) skall upphävas i enlighet med 
vad som anges senare. 

Bestämmelserna i 21 punkten syftar till att 
skydda forskning och utvecklingsarbete och 
bedömning av dessa. sekretessgrunden är i 
huvudsak ny. sekretessbelagda är enligt 
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punkten handlingar som gäller planer på 
lärdomsprov eller vetenskaplig forskning, 
handlingar med basmaterial för forskning 
och handlingar som gäller teknologiskt eller 
annat utvecklingsarbete eller bedömning av 
sådant, om inte det är uppenbart att utläm
nande inte orsakar lärdomsprovet, forskning
sarbetet eller utvecklingsarbetet eller bedöm
ning av dessa skada eller medför besvär för 
forskaren. Presumtionen i skaderekvisitet är 
alltså sekretess. En forskningsplan kan in
nehålla sådan know-how som orättmätigt 
kan tas i bruk. Om handlingarna är offent
liga, kan forskarens arbete, vetenskapliga 
projekt och yrkesverksamhet försvåras. Te
knologiskt utvecklingsarbete kan gälla till 
exempel en produkt som senare patenteras. 
Eftersom staten beviljar bidrag för vetenska
plig forskning och teknologiskt utvecklings
arbete genom ett flertal organisationer, har 
förekomsten av sådana handlingar hos myn
digheterna ökat. 

Bestämmelserna i 22 punkten gäller under
visningsintressen. sekretessbelagda är enligt 
punkten handlingar som gäller inträdesprov 
eller andra prov eller test, om utlämnande av 
en sådan handling skulle äventyra testets 
eller provets syfte eller dess framtida an
vändning. Presumtionen är alltså offentlig
het. Det är dock självklart att till exempel 
provfrågor inte kan bli offentliga före själva 
provet. Tillförlitligheten i fråga om psykolo
giska test lider, om testhandlingar är offent
liga. De i lagrummet avsedda handlingarna 
kan enligt den gällande lagen närmast be
tecknas som offentliga enligt prövning. Ef
tersom bestämmelserna föreslas bli ändrade 
till denna del, bör handlingama skyddas ge
nom en särskild sekretessnorm. 

Skyddet för den personliga integriteten är 
sekretessgrunden i 23 - 32 punkten. Med det 
avses en del av skyddet för privatlivet, den 
del som skyddar uppgifter om individen. 
sekretessgrunden är inte ny. Ett viktigt per
sonligt intresse nämns bland skyddsintresse
na i 9 § lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. sekretessgrunden nämns också i 
ett flertal speciallagar. I 59 § kemikalielagen 
föreskrivs att handlingar som gäller "någons 
personliga förhållanden" skall hållas hem
liga. I 57 § socialvårdslagen (710/1982) an
ges att "enskild eller familjs hemlighet" skall 
hållas hemlig. I 28 § lagen om yrkeshögsko
lestudier (255/1995) föreskrivs om sekretess 
i fråga om "ett ärende som på grund av sin 
natur skall hållas hemligt". 

Den enskilda individen bör ha rätt att leva 
utan ogrundad inblandning från myndighe
temas eller andra utomståendes sida. Därför 
nämns skyddet för privatlivet som en grund
läggande fri- och rättighet i 8 § l mom. re
geringsformen. Om skyddet för personupp
gifter bestäms enligt momentet närmare i 
lag. skyldigheter när det gäller att organise
ra skydd för personuppgifter ingår även i di
rektivet om skydd för personuppgifter. 

sekretessbelagda är enli~t 23 punkten han
dlingar som beskriver nagons ekonomiska 
ställning. Något skaderekvisit finns det inte, 
och därför iakttas absolut sekretess. 

Sekretess för skyddande av uppgifter som 
beskriver någons ekonomiska ställning är 
något mycket vanligt i den gällande lagstift
ningen. De offentligt anställdas löneuppgif
ter är dock offentliga i den utsträckning som 
nämns i matrikellagen (1010/1989), liksom 
de offentliga uppgifterna om den slutliga 
beskattningen i enlighet med skattelagstift
ningen. 

Med ekonomisk ställning avses den per
sonliga ekonomin i sin helhet, till exempel 
uppgifter om lön av huvudsyssla och.. om 
den sammanlagda förmögenheten. A ven 
uppgifter om betalningsförmåga kan beskri
va den ekonomiska ställningen på det sätt 
som avses i lagen. Alla inkomstuppgifter är 
dock inte sekretessbelagda. sekretess förut
sätter nämligen att uppgifterna beskriver den 
ekonomiska ställningen i ett vidare perspek
tiv. En uppgift om det mötesarvode som 
betalas åt en förtroendevald i en kommun är 
alltså inte en i lagen avsedd sekretessbelagd 
uppgift. Offentligheten i fråga om handling
ar som beskriver någons ekonomiska ställ
ning påverkas som sagt av specialbestäm
melsema. Därmed är uppgifterna om de stat
liga och kommunala tjänstemännens, tjänste
innehavamas och arbetstagamas lön alltså 
också i framtiden offentliga enligt matrikel
lagen. På motsvarande sätt är även skat
teuppgifterna offentliga i enlighet med skat
telagstiftningen. I propositionen föreslås en 
särskild ändring av matrikellagen så att upp
gifter om de ledande tjänstemännens löner 
blir offentliga. · 

Utsökningslagen kompletterades nyligen 
med bestämmelser om sekretess och lämnan
de av uppgifter ( 1711 1997). Det är skäl att i 
sak ta in utsökningslagens sekretessbes
tämmelser i den allmänna lagen. Eftersom 
utmätningsmannens beslut och förrättningar 
innehåller uppgifter om en persons ekona-
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miska ställning bör dessa handlingar för 
klarhetens skull särskilt nämnas i punkten. 
Enligt förslaget skall utsökningsansökan, 
utmätningsmannens beslut och protokollen 
över förrättningen med undantag för utsök
ningsutredningen alltjämt vara offentliga. 

Bestämmelserna i 24 punkten skyddar sä
kerheten för flyktingar och sådana som sö
ker asyl, uppehållstillstånd eller visum. sek
retessbelagda är enligt punkten handlingar 
som gäller en flykting, en asylsökande, en 
som söker uppehållstillstånd eller en visum
sökande om det inte är uppenbart att utläm
nande av en sådan handling äventyrar hans 
egen eller hans närståendes säkerhet. En 
motsvarande bestämmelse om sekretess för 
uppgifter om asylsökande finns i 65 § utlän
ningslagen (378/1991), som föreslås bli upp
hävda. Skaderekvisitet har dock omformule
rats så att presumtionen är sekretess. sekre
tessen föreslås utvidgad till att gälla även 
uppgifter om flyktingar samt sökande av 
uppehållstillstånd och visum. Punkten avses 
därigenom inverka på offentligheten för han
dlingar t.ex. rörande flyktingars placering i 
kommunerna. 

sekretessbelagda är enligt 25 punkten han
dlingar som innehåller uppgifter om en kli
ent hos socialvården och om förmåner, stö
dåtgärder och socialvårdsservice för honom 
samt om en persons hälsotillstånd eller han
dikapp, om hälsovårds- eller rehabiliterings
service en person har mottagit, om vidtagna 
vårdåtgärder och om en persons sexuella be
teende eller inriktning. Absolut sekretess 
skall iakttas beträffande sådana handlingar. 
De handlingar som avses i punkten är i stor 
utsträckning sekretessbelagda redan nu. 

Bestämmelserna om sekretess för social
vårdsmyndigheter samt om uppgiftsinhäm
tande och uppgiftsutlämnande skall revideras 
genom en i särskild ordning given proposi
tion om socialvårdens klienters ställning och 
rättigheter. I detta sammanhang avses också 
56 § och andra motsvarande specialstadgan
den i socialvårdslagen bli upphävda. Trots 
denna reform har det för att skapa en riktig 
bild av sekretessens omfattning ansetts vik
tigt att inta en sekretessbestämmelse om so
cialvårdsklienten och de förmåner, stödåtgär
der och socialvårdstjänster han blir delaktig 
av även i den allmänna lagen. Eftersom re
dan vetskap om att en person är klient hos 
socialvården kan avslöja en känslig omstän
dighet, föreslås sekretessen omfatta alla upp
gifter rörande klienten. Vid socialvårdsservi-
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ce är det också fråga om sådant beslutsfat
tande och faktisk verksamhet, som en utom
stående inte har rätt till delaktighet i. 

Punkten gäller inte enbart handlingar som 
innehas av socialvårds- och hälsovårdsenhe
terna utan även sådana, som innehåller i 
punkten uppräknade uppgifter, men innehas 
av någon annan myndighet, till exempel ett 
läkarintyg och obduktionsprotokoll. Med 
vidtagna vårdåtgärder avses även till exem
pel att en patient har förts till eller hämtats 
för vård. Handlingar som gäller sådana sjuk
domsfall som beskickningarna handlagt som 
konsulatsärenden samt polisens handräck
ningshandlingar som gäller hämtande för 
tvångsvård är alltså sekretessbelagda. Enligt 
12 § befolkningsdatalagen skall vårdinrätt
ningar och straffanstalter i januari för kon
troll av de intagnas hemkommun och bostad 
där göra en anmälan till registerbyrån om 
dem som vid anmälningstidpunkten har varit 
intagna längre än tre månader. Dessa uppgif
ter får enligt 25 § 3 mom. befolkningsdata
lagen utlämnas endast till behöriga myndig
heter. Befolkningsdatalagens bestämmelser 
utgör specialbestämmelser i förhållande till 
bestämmelserna i 24 och 25 punkten. 

sekretessbelagda är enligt 26 punkten han
dlingar som innehåller känsliga uppgifter be
träffande en för brott misstänkts, en målsä
gandes eller någon annan till ett brottmål an
knuten persons privatliv eller uppgifter om 
brottsoffer, om utlämnandet av uppgifter 
kränker offrets rättigheter eller minnet av 
honom eller anhöriga. Någon motsvarande 
bestämmelse ingår inte i gällande lag, och 
den har ansetts viktig på grund av de miss
förhållanden som har uppdagats i praktiken. 

Förundersökningsmaterialet blir offentligt 
vanligen när rättegången inleds eller, om 
ärendet inte förs vidare till domstol, när för
undersökningen har avslutats. När ett åtal 
går till rättegång, kan domstolen med stöd 
av 5 § lagen om offentlighet vid rättegång 
på yrkande av en part eller av något annat 
särskilt skäl besluta att den muntliga förhan
dlingen helt eller delvis skall ske inom 
stängda dörrar. Enligt lagen kan det då vara 
fråga om handläggning till exempel av ett 
brottmål som gäller en sådan omständighet i 
någons privatliv som är av synnerligen öm
tålig natur. Om handläggningen sker utan att 
allmänheten är närvarande, kan domstolen 
med stöd av 9 § lagen om offentlighet vid 
rättegång besluta att rättegångsmaterialet till 
behövliga delar skall hållas hemligt. Annars 
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tillämpas lagen om allmänna handlingars 
offentlighet. Detta innebär för närvarande att 
även känsliga handlingar som hör till ett 
rättegångsmaterial är offentliga, om inte nå
got annat föreskrivs särskilt. 

sekretessfrågan blir något mer problema
tisk, om åklagaren beslutar om åtalseftergift 
eller om behandlingen av ett ärende som 
undersökts som ett brott avslutas utan att 
ärendet blir föremål för åtalsprövning. Lagen 
om offentlighet vid rättegång är då inte till
lämplig, vilket innebär att behovet av sekre
tess i fråga om förundersökningsmaterialet 
inte tas upp till särskild prövning. Därmed 
kan synnerligen känsliga uppgifter bli of
fentliga tillika med förundersökningsmateria
let 

I vissa fall har förundersökningsmaterialets 
offentlighet efter avslutad förundersökning 
lett till problem. Till exempel i fråga om 
sexualbrott kan offentlighet medföra olägen
het för .. den misstänkta även om åtal inte 
väcks. A ven för den som blivit utsatt för ett 
sådant brott kan offentlighet medföra oskäli
ga påföljder. Ett förundersökningsprotokoll 
kan dessutom innehålla känsliga uppgifter 
också om sådana personer som inte har nå
gon andel i det misstänkta brottet eller som 
är offer för brottet. I ett incestfall kaQ of
fentlighet äventyra barnets intresse. A ven 
bilder av brottsoffer som in~år i förunder
sökningsmaterial kan inneballa i punkten 
avsedda uppgifter av ömtålig natur som gäl
ler någons privatliv. 

Därför föreslås att förundersökningshand
lingar som innehåller känsliga omständighe
ter beträffande privatlivet skall vara sekre
tessbelagda också efter det att förundersök
ningen har avslutats. Bestämmelsen innebär 
samtidigt sekretess i fråga om ett rättegångs
material till den del det innehåller känsliga 
uppgifter beträffande privatlivet - även efter 
det att behandlingen har avslutats. I punkten 
ingår inte till ovan avsedda delar någon ska
derekvisitklausul, varför dessa uppgifter är 
absolut sekretessbelagda. 

sekretessbelagda enligt punkten avses ock
så vara sådana handlingar som innehåller 
uppgifter om brottsoffer, om utlämnande av 
uppgifter kränker brottsoffrets rättigheter 
eller hans minne eller anhöriga. Syftet med 
bestämmelsen är att ge möjlighet att vägra 
utlämna exempelvis fotografier av vålds
brottsoffer. Skaderekvisitklausulen är ut
formad som presumtion om handlingsof
fentlighet 

sekretessbelagda är enligt 27 punkten han
dlingar som gäller rättspsykiatrisk sinnesun
dersökning av en åtalad, personundersökning 
av en ung förbrytare eller lämplighetsutred
ning i samband med samhällstjänst som av
tjänas i stället för fängelsestraff. 

En domstol kan med stöd av 17 kap. 45 § 
l mom. rättegångsbalken förordna att en för 
brott åtalad skall sinnesundersökas. I l § 
förordningen angående unga förbrytare 
(l 00 111942) nämns vilka omständigheter 
som skall utredas vid förundersökningen, om 
en 15 - 20-åring är misstänkt för ett brott. 
Enligt 2 § l mom. förordningen om sam
hällstjänst ( 1259/ 1990) skall Kriminalvårds
föreningen på begäran av åklagaren inhämta 
utredning om den misstänktes lämplighet att 
avtjäna ett ovillkorligt fängelsestraff som 
samhällstjänst 

För närvarande blir handlingarna i regel 
offentliga tillika med det övriga rättegångs
materialet. De blir offentliga även om dom
stolen med stöd av lagen om offentlighet vid 
rättegång har beslutat att handläggningen 
skall ske inom stängda dörrar, om inte dom
stolen särskilt beslutar att de skall hållas 
hemliga. 

En sinnesundersökning är en synnerligen 
grundlig undersökning av den åtalades livs
skeden och psykiska tillstånd såväl vid gär
nings- som vid undersökningstidpunkten. 
Undersökningen innehåller ofta uppgifter 
också om hans närstående. En personunder
sökning av en ung förbrytare är en kartlägg
ning av den ungas sociala situation, bland 
annat familjeförhållanden, utbildning och 
hälsotillstånd. I samband med en lämplig
hetsutredning för samhällstjänst samlar myn
digheterna in uppgifter om den åtalades ut
komst, hälsotillstånd, rusmedelsanvändning, 
arbetserfarenhet och fullgörande av värn
plikt. På basis av uppgifterna bedömer myn
digheten sedan om den åtalade klarar av 
samhällstjänst eller inte. 

Det säger sig självt att handlingar som 
gäller sinnesundersökning, personundersök
ning eller lämplighetsutredning innehåller 
synnerliga känsliga uppgifter som kan hän
föras till den personliga integriteten. I 25 
punkten föreskrivs om sekretess i fråga om 
hälsovårdshandlinj?ar, vilket innebär att upp
gifterna om den atalades hälsotillstånd i en 
sinnesundersökningshandling är sekretessbe
lagda. I en sinnesundersökning ingår 
dock även information vars tillhörighet till 
tillämpningsområdet för punkten kan bli un-
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derkastad tolkning. Därför föreslås en sär
skild bestämmelse om sekretess i fråga om 
handlingar som gäller rättspsykiatrisk sinnes
undersökningar, personundersökningar eller 
lämplighetsutredningar. Eftersom det inte 
finns något skaderekvisit i punkten, skall 
absolut sekretess iakttas. 

Bestämmelsen innebär inte i sig att den 
rättegång vid vilken en i bestämmelsen av
sedd handling företes skall hållas inom 
stängda dörrar. Enligt 5 § 2 mom. lagen om 
offentlighet vid rättegång kan domstolen 
däremot besluta att den muntliga förhand
lingen till behövliga delar skall ske utan att 
allmänheten är närvarande, då en sekretess
belagd handling företes eller en omständig
het yppas om vilken tystnadsplikt föreskrivs. 
Om domstolen inte särskilt beslutar att sek
retess skall iakttas i fråga om rättegångsma
terialet, beror offentligheten enligt 9 § lagen 
om offentlighet vid rättegång på lagen om 
allmänna handlingars offentlighet. Hädanef
ter föreslås detta innebära att handlingar som 
gäller sinnesundersökning, personundersök
ning eller lämplighetsutredning inte kan fo
gas till ett annat rättegångsmaterial, som blir 
offentligt. 

sekretessbelagda är enligt 28 punkten en 
förvaltningsmyndighets handlingar som gäl
ler en dömd, om inte det är uppenbart att 
utlämnande av uppgifter inte äventyrar hans 
framtida utkomst, möjligheter att anpassa sig 
i samhället eller säkerhet. Presumtionen i 
skaderekvisitet är sekretess. En bestämmelse 
om sekretess inom fångvården finns i l § I 
mom. 6 punkten sekretessförordningen. En
li~t lagrummet har överdirektören för fång
vardsväsendet rätt att i enskilda fall ge till
stånd till utlämnande av en handling. Den 
föreslagna bestämmelsen gäller förutom 
fångvårdens och kriminalvårdens handlingar 
även till exempel uppgifter som är införda i 
justitieministeriets domslutsdatasystem. 

sekretessbelagda är enligt 29 punkten han
dlingar som gäller psykologiska test eller 
andra lämplighetsprov som utförts eller re
sultatet av dem och handlingar som gäller en 
bedömning för placering av en beväring, val 
av en anställd eller fastställande av avlö
ningsgrund. Absolut sekretess skall iakttas. 
sekretessgrunden är ny, och den kan moti
veras med introduktionen av resultatstyrning, 
motivationstillägg och lämplighetstester i 
förvaltningen. Eftersom ett test kan ge en 
tämligen täckande bild av personligheten, 
skulle offentlighet strida mot skyddet för 

den personliga integriteten, som är en 
mänsklig rättighet. I sista hand vore offent
lighet i strid också med den offentliga för
valtningens intresse som arbetsgivare. 

Bestämmelserna i 30 punkten skyddar 
elevhandlingar och arbetsron för dem som 
av studentexamensnämnden har förordnats 
<l.tt bedöma provsvaren för studentexamen. 
A ven om den föreslagna 32 punkten kan 
tillämpas på handlingar som gäller eleven 
och hans familj, har den föreslagna punkten 
ansetts behövlig av tydlighetsskäL Absolut 
sekretess skall enligt punkten iakttas i fråga 
om handlingar som gäller elevvård eller be
friande av en elev från undervisning, hand
lingar som gäller provsvar samt sådana av 
en läroanstalt utfärdade betyg och andra 
handlingar i vilka en elevs personliga egen
skaper bedöms verbalt. Verbala betyg an
vänds i första hand endast i kommunikatio
nen mellan skolan och hemmet i grundsko
lans lågstadium och i det klasslösa högstadi
et. I lågstadierna används betyg som beskri
ver bland annat elevens anpassning i skolan 
och förmåga att sköta sina angelägenheter. I 
de klasslösa högstadierna kan lärarna verbalt 
beskriva elevens framsteg och inställning till 
skolgången. Sådana betyg är enligt punkten 
sekretessbelagda. Däremot är betyg med sif
ferbedömning som utfärdats av en läroanstalt 
offentliga. 

sekretessbelagda är enligt punkten också 
handlingar av vilka det framgar vem som av 
studentexamensnämnden har förordnats att 
bedöma provsvaren för studentexamen i en 
viss skola, tills ett år har förflutit sedan ex
amen. sekretessgrunden är ny. Bestämmel
sen kan motiveras med att kategorin av han
dlingar som är offentliga enligt prövning 
krymper. sekretess behövs också för att 
trygga arbetsron för dem som skall bedöma 
provsvaren för studentexamen. 

Ett hemligt telefonnummer, en adress samt 
övriga kontaktuppgifter är enligt 31 punkten 
i vissa fall sekretessbelagd information. 
Punkten motiveras bland annat med behovet 
av vittnesskydd. Om effekten på informa
tionsutbytet mellan myndigheterna av att 
uppgifterna beläggs med sekretess föreslås 
en bestämmelse intas i 29 § 2 mom. 

Till individens självbestämmanderätt hör 
att hålla sitt telefonnummer hemligt och att 
ge upplysning om det till en myndi~het får 
inte leda till att det blir offentligt tillgäng
ligt. På begäran av en person skall enligt 
förslaget uppgifterna om hans hemkommun 
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och adress där eller hans tillfälliga adress 
liksom telefonnummer och övriga kontak
tuppgifter hållas hemliga, om personen har 
grundad anledning att misstänka att hans 
egen eller hans familjs hälsa eller säkerhet 
kan bli hotad. 

I punkten förutsätts ingen bedömning från 
fall till fall av verkningarna av ett utläm
nande av en upplysning. Myndigheten bör 
klarlägga, huruvida den i punkten avsedda 
grundade anledningen för hemlighållande 
föreligger. Avsikten är i samband med re
formen av befolkningsdatalagen utreda huru
vida den i punkten avsedda utlämningsbe
gränsningen skall kunna förmedlas till myn
digheterna via befolkningsdatasystemet, lik
som huruvida det är av behovet att be
stämma om beslutsfattandet rörande god
kännande av utlämningsbegränsningen samt 
om kontroll av en utlämningsbegränsnings 
giltighet. En proposition med förslag till lag 
om ändring av befolkningsdatalagen föreslås 
avlåtas senare i särskild ordning. 

Absolut sekretess skall enligt 32 punkten 
iakttas i fråga om handlingar som gäller nå
gons politiska övertygelse, om inte han in
nehar eller kandiderar för ett politiskt förtro
endeuppdrag, handlingar som gäller åsikter 
som har uttalats i privatlivet och handlingar 
som gäller någons levnadssätt, fritidssyssel
sättningar, familjeliv och andra personliga 
förhållanden. 

Den offentliga förvaltningen har fler upp
gifter än någonsin tidigare. Myndigheterna 
fattar inte enbart förvaltningsbeslut, utan de 
erbjuder också olika slags service och bedri
ver annan faktisk verksamhet. I samband 
med detta får de detaljerad information om 
individer och familjer. Bibliotekens låntagar
register är - för att nämna ett exempel - för 
närvarande offentliga enligt prövning, trots 
att offentlighet inte kan tänkas tjäna offent
lighetsprincipens syfte. Eftersom kommuner
na understöder fritidssysselsättningar, kan 
myndigheterna inneha handlingar om till 
exempel medlemmarna i en politisk organi
sation. 

Det grundlagsenliga skyddet för privatlivet 
kan tryggas endast genom sekretess i fråga 
om handlingar som gäller individens egen 
livssfär. Punkten tillämpas inte på handling
ar som gäller en politisk övertygelse, om ve
derbörande innehar en offentlig tjänst, utför 
en offentlig uppgift eller kandiderar för ett 
politiskt uppdrag. Punkten tillämpas inte 
heller på handlingar som gäller en åsikt som 

någon har uttalat i en ovannämnd egenskap. 
Handlingar av det här slaget kan innehas av 
serviceerbjudande myndigheter till exempel 
inom fritids- eller rättshjälpsväsendet såda
na uppgifter samlas in också för myndighe
ternas forskning och statistik. Med handling 
som gäller familjelivet avses särskilt en så
dan handling som beskriver förhållandet 
mellan personer som bor i samma hushåll. 
Handlingar av detta slag upprättas bland an
nat i samband med konsulatärenden inom ut
rikesförvaltningen. De är i regel sekretessbe
lagda. Till uppgifter som beskriver lev
nadsvanor hör bl.a. uppgifter rörande an
vändning av rusmedel. Därför avses t.ex. 
uppgifter om anhållanden av polisen på 
grund av berusning vara sekretessbelagda. 

I 2 mom. anges att sekretess skall iakttas 
också i fråga om sådana av en tjänsteman 
gjorda minnesanteckningar som lagen inte 
annars gäller samt i fråga om andra handlin
gar som avses i 5 § 3 mom. 2 punkten och 
4mom. 

25 §. Anteckning om sekretess och klassi
ficering. Enligt paragrafen kan en anteck
ning om sekretess och datasäkerhetsåtgärder 
göras i en sekretessbelagd handling. 

Enligt l m om. är sekretessanteckningen 
alltid en frivillig åtgärd. Enligt 15 § lagen 
om allmänna handlingars offentlighet skall 
en hemlig handling, när den sänds eller ges 
in till en annan myndighet, förses med en 
anteckning om att den bör hemlighållas. 

Trots att anteckningen inte medför sekre
tess, avslöjar den hur den myndighet vars 
verksamhet handlingen har upprättats för 
förhåller sig till sekretessfrågan. Allmängil
tighet beträffande sekretessgrunderna har ju 
även i övrigt eftersträvats i förslaget, och 
dessutom betonas i enlighet med kanalise
ringsprincipen att den myndighet vars hand
ling det gäller är behörig i sekretessfrågor. 
En sekretessanteckning kan därför anses va
ra behövlig t.ex. när handlingen överförs till 
en arkivmyndighet för att underlätta denna 
myndighets arbete. En anteckning om sekre
tess kan rekommenderas också när en myn
dighet lämnar ut en handling åt en annan 
myndighet, till exempel en domstol, som 
den kommunicerar med endast sporadiskt. 

Enligt paragrafen skall det av anteck
niogen framgå till vilka delar handlingen är 
sekretessbelagd. Bestämmelsen syftar till att 
förebygga felaktiga och ogrundade anteck
ningar, eftersom den som skall göra anteck
ningen åläggs att först noggrant pröva hand-
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lingens rättsliga beskaffenhet. En anteckning 
om sekretess kan göras också genom en 
hänvisning till den bestämmelse som sekre
tessen grundar sig på. 

I 2 mom. föreslås bestämmas att en an
teckning om datasäkerhet skall göras i en 
handling, vilket ansluter sig till genom
förandet av god datahantering i förvaltning
en. Enligt 18 § 2 mom. i den föreslagna la
gen skall statsrådet kunna ges rätt att utfärda 
föreskrifter och anvisningar om datasäker
hetsåtgärder inom statsförvaltningen, bl.a. 
om klassificering av handlingar och datasys
tem och upp~ifter i dem genom definiering 
av deras niva. Enligt förslaget skall en an
teckning göras på en handling utvisande 
dess nivå av datasäkerhet, om så bestäms i 
de av statsrådet givna föreskrifterna. Genom 
anvisningar av statsrådet skall en motsvaran
de skyldighet ej kunna tillskapas. Görande 
av en anteckning i de situationer som avses i 
momentet kan betraktas som så centralt när 
det gäller genomförandet av enhetliga data
säkerhetsåtgärder inom statsförvaltningen, att 
införandet av anteckningen inte kan lämnas 
beroende av frivillighet. 

7 kap. Undantag från och upphörande av 
sekretess 

I kapitlet ingår bestämmelser om de all
männa grunderna för utlämnande av en sek
retessbelagd handling, om utlämnande av en 
handling som överförts till ett arkiv, om till
stånd av en myndighet att ta del av en sek
retessbelagd handling, om utlämnande av 
uppgifter till en annan myndighet och till 
utländska myndigheter och internationella 
organ samt om upphörande av sekretess vid 
utgången av sekretesstiden. 

26 §.Allmänna grunder för utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter. I paragrafen an
ges de allmänna grunderna för utlämnande 
av en sekretessbelagd myndighetshandling. 

I J mom. J punkten nämns den i tolkning
en av den gällande lagen vedertagna prin
cipen om att en sekretessbelagd handling får 
lämnas ut endast om det är tillåtet enligt lag. 
Myndighetemas rätt att ta del av en handling 
beror alltså också i framtiden huvudsakligen 
på speciallagstiftningen. Bestämmelsen för
utsätter att det i speciallagen finns en uttryc
klig bestämmelse om rätten eller skyldighe
ten att lämna ut en sekretessbelagd handling 
eller om rätten att ta del av en sekretessbe
lagd handling. Det innebär att det av bes-

tämmelsen bör framgå att en handling kan 
lämnas ut oberoende av sekretessbestämmel
serna. Bestämmelsen bör dessutom ange vil
ka sekretessgrunder den åsidosätter. 

De gällande speciallagsbestämmelser som 
uppfyller dessa krav förblir i kraft. Alla spe
cialbestämmelser anger dock inte klart och 
tydligt om en myndighets rätt att ta del av 
en handling avser även sekretessbelagda 
handlingar. Därför bör man från fall till fall 
avgöra om specialbestämmelserna kan anses 
gälla även sekretessbelagda handlingar. I 
propositionen föreslås att bestämmelserna 
om utlämnande av en handling ändras i ca 
40 lagar så att de uppfyller kraven i den för
eslagna lagen. I fraga om till exempel soci
alvården kommer propositioner med förslag 
till specialbestämmelser om rätten att ta del 
av en handling och om utlämnande av en 
handling att avlåtas särskilt, vilket nämndes 
i den allmänna motiveringen. 

Enligt förslaget skall både sekretessgrun
den och utlämnandet av en sekretessbelagd 
handling regleras i lag. I lagförslaget finns 
sådana allmänt tillämpliga bestämmelser. I 
enskilda fall kan en handling lämnas ut med 
myndighetens tillstånd, och i vissa fall kan 
en handling lämnas ut åt en annan myndig
het. Skyldi~heten att iaktta sekretess viker 
dessutom sasom nu för en parts rätt att ta 
del av en handling. 

Det ankommer i regel på myndigheten att 
avgöra om en handling är offentlig eller inte 
och om den kan lämnas ut eller inte. Efter
som sekretess har föreskrivits för skyddande 
av ett privatekonomiskt intresse eller något 
annat enskilt intresse, såsom en affärs- eller 
yrkeshemlighet eller den personliga integri
teten, kan den, för skyddande av vars rätt 
sekretesskyldigheten är föreskriven, ge sitt 
samtycke till att handligen utlämnas, även 
om det är fråga om en myndighetshandling. 
En bestämmelse om detta föreslås ingå i l 
mom. 2 punkten. I den gällande lagen finns 
det inte någon motsvarande bestämmelse, 
men så här har man vanligen gått tillväga 
med stöd av en utvidgad tolkning av 17 § 
lagen om allmänna handlingars offentlighet. 
För klarhetens skull föreslås en uttrycklig 
bestämmelse om detta bli intagen i lagen. 

Myndigheterna innehar mängder av hand
lingar som har upprättats av enskilda eller 
som annars hänför sig till enskilda eller 
sammanslutningar. Många av dessa hand
lingar är sekretessbelagda för skyddande av 
den personliga integriteten. Handlingar som 
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gäller någons hälsotillstånd, till exempel lä
karintyg, eller ekonomiska ställning, till ex
empel skattehandlingar, kan nämnas i sam
manhanget. Ur dessa har uppgifter utläm
nats med samtycke av den person, om vil
ken sekretessbelagda uppgifter ingår i hand
lingen. På motsvarande sätt kan en sekre
tessbestämmelse som skyddar ett privateko
nomiskt intresse eller en affärs- eller yr
keshemlighet frångås med samtycke av den 
till skydd av vars intressen sekretess har 
föreskrivits. Samtycke kan ges även av ett 
offentligt samfund, om en sekretessbe
stämmelse skyddar till exempel dess ekono
miska intresse. Om en handling är sekretess
belagd också av någon annan anledning, kan 
den enskilda besluta om sekretess endast till 
den del handlingen gäller honom själv. 

Paragrafen anger inte hur samtycke skall 
lämnas. Förfarandet är alltså formfritt Ett 
samtycke skall dock vara uttryckligt, vilket i 
praktiken kan förutsätta ett skriftligt förfa
rande. Enligt 18 § personregisterförordning
en ( 476/ 1987) skall den registrerades sam
tycke till att lämna ut känsliga personuppgif
ter lämnas skriftligen. Bestämmelsen gäller 
utlämnande av en känslig eller sekretessbe
lagd uppgift ur ett personregister som förs 
av en myndighet. Det kan anses klart att den 
som handlingen gäller kan samtycka till ut
lämnande av den endast om han själv kan ta 
del av den. Detsamma gäller sammanslut
ningar. Av den föreslagna 11 § framgår att 
en begäran om utlämnande av en handling 
kan avslås i vissa lagstadgade fall, även om 
begäran har framställts av den som hand
lingen gäller. Bestämmelsen har alltså sam
band med bestämmelserna om partsoffent
lighet och den enskildas rätt att ta del av en 
handling samt med bestämmelserna i person
registerla?en om den registrerades rätt till 
insyn. Pa dessa bestämmelser beror även 
den enskildas rätt att ta del av en sådan 
handling som belagts med sekretess för att 
skydda honom själv. När ett ärende i den 
mening som avses ovan inte är eller ens har 
varit anhängigt, kan bestämmelserna i 12 § 
tillämpas. En enskild har alltså rätt att be
stämma över en handling som gäller honom 
själv också när handlingen gäller endast fak
tisk verksamhet, såsom omvårdnad, anstalt
svård eller registrering av personuppgifter. 

Förslaget innehåller inte bestämmelser som 
anger vem det ankommer på att inhämta 
samtycke. I ett fall inom rättspraxis ansåg 
man att detta var myndighetens skyldighet. 

Samtycke kunde inte inhämtas av den som 
begärde uppgifterna, eftersom han inte visste 
vem sekretessbestämmelserna skyddade och 
denna uppgift till följd av tystnadsplikten 
inte heller kunde lämnas ut åt honom (HFD 
1980 A II 3). 

Bestämmelserna i 2 mom. tillåter avsteg 
från skyldigheten att iaktta sekretess i fråga 
om någon annans ekonomiska ställning eller 
affärs- och yrkeshemlighet och en klientre
lation inom hälsovården och socialvården 
samt en i 24 § l mom. 32 punkten avsedd 
persons privatliv. 

Enligt l punkten får en myndighet lämna 
ut en sådan handling, om den behövs för att 
en enskild eller en annan myndighet skall 
kunna uppfylla en i lag föreskriven upplys
ningsplikt En disr.onents skyldighet att läm
na in uppgifter ttll skatteförvaltningen kan 
nämnas som ett exempel. För fullgörande av 
denna skyldighet skickar skatteförvaltningen 
en förhandsifylld blankett till honom. 

Enligt 2 punkten kan uppgifter utlämnas 
för att en ersättning eller något annat yrkan
de som skall handhas av den myndighet 
som lämnar ut uppgiften skall kunna ge
nomföras. Begreppet yrkande har i punkten 
ett vidsträckt innehåll och omfattar både pri
vaträttsliga och offentligträttsliga fordringar 
och andra prestationer. Enligt stadgandet 
skall uppgifter i praktiken närmast få ges till 
verkställande myndigheter, domstolar och 
skiljedomstolar. 

Enligt punkten skall uppgifter kunna ut
lämnas för utredning och avgörande av ska
deståndskrav. Om offentliga samfunds ska
deståndsansvar bestäms i 3 kap. skadestånd
slagen ( 412/197 4). Ett offentligt samfund är 
enligt dessa bestämmelser ansvarigt bl.a. för 
skada som åstadkoms i arbete under vård av 
en person som vårdas på en vårdanstalt. Ett 
offentligt samfund kan vara ersättnings
skyldigt eller berättigat till ersättning även 
på basis av ett avtal. 

Med i punkten avsedd verkställighet av 
yrkande kan det också vara fråga om avtals
rättsliga åtgärder, t.ex. ogiltigförklarande av 
ett avtal. 

Vid indrivning av skatt, avgift eller annan 
fordran av ett offentligt samfund kan olika 
medel användas, såsom utsöknin~, konkurs
förfarande och som del av det atervinning, 
samt kvittning. Enligt lagen om återvinning 
till konkursbo (75811991) kan återvinning 
från konkursbo krävas av en borgenär, som 
har bevakat sina fordringar i konkursen. 
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T.ex. en skattemyndighet kan som borgenär 
i ett konkursbo kräva återgång av rättshand
ling för att trygga sina fordringar och med 
stöd av punkten för återvinningstalan ge sek
retessbelagda uppgifter rörande gäldenären 
eller någon person som stått t.ex. i avtalsför
hållande med gäldenären. 

Rätt att lämna ut sekretessbelagda upp
gifter kan anses speciellt behövlig när det 
gäller uppbörden av klientavgifter i social
vården och hälsovården samt när det gäller 
återkrävande av förmåner, eftersom bes
tämmelsen skulle eliminera den oklarhet 
som råder i saken. sekretessbestämmelserna 
skall enligt förslaget inte hindra en myndig
het att för indrivningen utlämna uppgifter, 
även om detta skulle leda till att uppgiften 
om att en person t.ex. har vårdats på sjukhus 
skulle röjas. På samma sätt är det vid be
handlingen av ett återkravsärende nödvän
di~t att röja uppgiften om en beviljad för
man samt om sådana personliga förhållan
den, om vilka förmånstagaren har givit en 
myndighet felaktig information. 

I 3 mom. anges att en sekretessbelagd 
handling får lämnas ut för skötseln av ett 
handräckningsuppdrag eller något annat upp
drag som myndigheten givit eller någon 
uppgift som i övrigt handhas för myndighe
tens räkning. Bestämmelsen är motiverad 
bland annat med tanke på den allt större an
vändningen av köptjänster. 

Utlämnande är enligt huvudregeln tillåtet, 
om det är nödvändigt för att det i momentet 
nämnda uppdraget skall kunna utföras. Så
lunda skall t.ex., då handlingar utlämnas till 
en sakkunnig för avgivande av utlåtande, ur 
dem primärt avlägsnas identifikationsuppgif
ter för en person eller en sammanslutning, 
om inte avgivaodet av utlåtandet nödvändigt 
förutsätter identifierbarhet Enligt momentet 
skall det dock vara tillåtet att utlämna sekre
tessbelagda uppgifter, om avlägsnaodet av 
de sekretessbelagda uppgifterna på grund av 
dessas stora mängd eller något annat jämför
bart skäl uppenbart inte är ändamålsenligt. 
Identifikationsuppgifterna kan sålunda få 
kvarstå, om avlägsnaodet är mödosamt eller 
försvårar förståelsen av saken. 

En myndighet skall enligt förslaget vid 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter för 
utförande av ett uppdrag i förväg försäkra 
sig om, att sekretessen och skyddet handhas 
som sig bör. I praktiken är det att re
kommendera att uppdraget ges skriftligt. I 
lagstiftningen om skydd för personuppgifter 

är avsikten att bestämma att ett uppdrag, 
som ges för behandling av personuppgifter, 
skall ges skriftligt. 

27 §. Utlämnande av uppgifter ur en hand
ling som öveiförts till ett arkiv. Bestämmel
sen motsvarar i stort 17 § 2 mom. lagen om 
allmänna handlingars offentlighet. Enligt pa
ragrafens l mom. får en sekretessbelagd 
handling som har överförts till ett arkiv i 
den ordning som föreskrivs i arkivlagen 
lämnas ut åt forskare. Riksarkivet, landsarki
ven och Krigsarkivet är de arkiv som avses i 
bestämmelsen. Förslaget innebär större för
utsättningar för utlämnande av en handling, 
eftersom myndigheterna kan lämna ut också 
andra sekretessbelagda handlingar än sådana 
som belagts med sekretess för att skydda 
privatlivet, om inte den myndighet som 
överfört handlingen till arkivet har förordnat 
något annat. En handling får lämnas ut för 
forskning eller något annat godtagbart ända
mål, om inte den myndighet som överfört 
handlingen har förordnat något annat. Målet 
är ett ändamålsenligt och flexibelt system 
för avgörande av arkivmaterialärenden an
passat till olika situationer och behov. 

Den som tar emot en handling skall enligt 
2 mom. ingå en skriftlig förbindelse om att 
han inte kommer att använda handlingen för 
att skada eller förringa den som handlingen 
gäller eller hans närstående eller för att 
kränka andra intressen till vilkas skydd 
sekretess har föreskrivits. Om påföljderna av 
brott mot en sådan förbindelse föreskrivs i 
35 §. 

28 §. Tillstånd av en myndighet att ta del 
av en sekretessbelagd handling. I paragrafen 
anges när sekretess kan frångås med tillstånd 
av en myndighet. En bestämmelse om till
ståndsförfarandet ingår nu i 20 § 2 mom. 
lagen om allmänna handlingars offentlighet. 
Där anges att tillstånd utfärdas av det behör
iga ministeriet. 

Enligt l mom. utfärdas tillstånd i regel av 
den myndighet som innehar den begärda 
handlingen. Utrikesministeriet skall kunna 
bevilja tillstånd enligt paragrafen även för 
handlingar hos det regeringsutskott som be
handlar utrikespolitiska frågor. Tillstånd 
skall kunna beviljas såväl andra myndighe
ter som enskilda. 

Offentlighetskommissionen föreslog att 
tillstånd skulle utfärdas av datasekretess
nämnden, när en handling begärs för något 
annat ändamål än för vetenskaplig forskning 
och statistik. Förslaget kritiserades dock i 
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utlåtandena. Förfarandet ansågs bland annat 
invecklat och datasekretessnämndens exper
tis upplevdes som snäv. Därför har man i 
la~förslaget överfört beslutanderätten i till
standsärenden till den myndighet vars hand
ling det gäller. Genom den föreslagna till
ståndsordningen och det därtill anslutna för
farandet för ändringssökande eftersträvas att 
tillstånden skall avgöras i den lägsta myn
dighetsinstans som har tillräckligt goda för
utsättningar att handlägga ansökningarna 
sakkunnigt. Eftersom syftet för ett utläm
nande är begränsat och villkoren för bevil
jande av tillstånd i övrigt avsedda att vara 
strikta, har det ansetts möjligt att anförtro 
beslutsfattandet i första instans till den myn
dighet som innehar handlingen. Eventuella 
missförhållanden, till exempel oenhetlig pra
xis, föreslås motverkas bl.a. med utbildning. 

Om tillstånd att få uppgifter avser ett fler
tal myndighetshandlingar och de ifrågava
rande myndigheterna är underställda samma 
ministerium, är det enligt förslaget ministeri
et som skall fatta beslut om beviljande av 
tillstånd efter att vid behov ha hört myndig
heterna. Undantagsbestämmelsen har ansetts 
nödvändigt med tanke på den som begär en 
handling. Ett koncentrerat förfarande är för
nuftigt också med tanke på den totala arbets
bördan inom förvaltningen. 

Individens självbestämmanderätt framgår 
av regeringsformen. När en myndighet sam
lar in uppgifter om individer och samman
slutningar med deras samtycke, kan det med 
tanke på självbestämmanderätten inte anses 
acceptabelt att uppgifterna senare används i 
strid med villkoren för användning och ut
lämnande. Därför föreslås att tillstånd inte 
får utfärdas i strid med de villkor för an
vändning och utlämnande som uppställts 
i samtycket. I ikraftträdelsebestämmelsen 
finns en specialbestämmelse om uppgifter 
som samlats in innan lagen har trätt i kraft. 

Tillstånd kan utfärdas för vetenskaplig 
forskning eller statistik eller för sådan plane
ring eller utredning som kommer att utföras 
av en myndighet, om det är uppenbart att 
utlämnande av handlingen inte kränker de 
intressen till vilkas skydd sekretess har före
skrivits. Tillståndsprövningen består alltså 
dels av en rättslig prövning, dels av en än
damålsenlighetsprövning. 

Frågan huruvida utlämnande av en hand
ling uppenbart kränker eller inte kränker de 
intressen till vilkas skydd sekretess har före
skrivits skall avgöras genom en rättslig 

prövning. Till de juridiska förutsättningarna 
hör även att utreda huruvida forskningspro
jektet uppfyller kraven på vetenskaplig 
forskning eller om uppgifterna verkligen 
kommer att användas för statistiska ändamål. 
Juridiska förutsättningar saknas, om det till 
exempel finns grundad anledning att miss
tänka att den som begär en handling inte 
kan skydda den. Vid den här beskrivna till
ståndsprövningen skall myndigheten även 
beakta följderna av de föreskrifter som kan 
bi{pgas tillståndet. 

A ven den övriga lagstiftningen skall be
aktas. Myndigheten bör särskilt försäkra sig 
om att utlämnande av den begärda handling
en inte leder till registerföring eller använd
ning av uppgifter i strid med personregister
lagen. I l § personregisterförordningen finns 
närmare bestämmelser om register för forsk
ning och i 2 § om statistikregister. Om det 
är fråga om utlämnande av personuppgifter 
ur ett personregister som förs av en myndig
het eller om de begärda uppgifterna kommer 
att införas i ett personregister, skulle det ur 
datasyddsynvinkel vara ändamålsenligt om 
dataombudsmannen reserverades tillfälle att 
bli hörd innan tillstånd utfärdas. 

Ä ven en ändamålsenlighetsprövning skall 
göras. Avslag på denna grund kommer dock 
antagligen att bli något tämligen ovanligt. 
En handling skall nämligen i regel lämnas 
ut, om begäran har motiverats ordentligt och 
de praktiska frågorna, särskilt datasekretes
sen, kan ordnas så att åtgärden objektivt sett 
inte kan leda till att ett sekretessbelagt in
tresse kränks eller till registerverksamhet i 
strid med personregisterlagstiftningen. 

Om myndigheten inte beviljar tillstånd, 
skall den fatta beslut om det. Andring i ett 
sådant myndighetsbeslut får sökas i samma 
ordning som i övriga ärenden enligt denna 
lag, i sista hand genom besvär till högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Enligt 2 m om. kan tillstånd utfärdas för en 
viss tid. Till tillståndet bifogas de föreskrif
ter som behövs för skyddande av allmänna 
och enskilda intressen. Dessa villkor kan ha 
betydelse för prövningen av de juridiska 
förutsättningarna för beviljande av tillstånd. 
Det kan nämligen hända att de juridiska kra
ven uppfylls endast om det till tillståndet 
bifogas stränga föreskrifter. Ett tillstånd kan 
återkallas, om myndigheten anser att det 
finns anledning till det. 

Enligt 23 § 2 mom. har den som med till
stånd av en myndighet har fått kännedom 
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om en sekretessbelagd uppgift tystnadsplikt. 
skyldigheten att iaktta sekretess är i princip 
densamma såväl för den som fått en sekre
tessbelagd uppgift som för den myndighet 
som har lämnat ut den. När handlingar läm
nas ut för forskning, bör myndigheten dock 
ha rätt att besluta att vissa uppgifter får pub
liceras tillsammans med forskningsresultatet. 
Det kan då närmast bli fråga om uppgifter 
vilkas sekretesstid snart går ut och som det 
inte längre finns något större intresse av att 
hemlighålla. 

29 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter till en annan myndighet. I paragra
fen skall bestämmas om en myndighets rätt 
att låta en annan myndighet ta del av upp
gifter i en sekretessbelagd handling. Den 
andra myndighetens informationsbehov krä
ver inte alltid att hela den sekretessbelagda 
handlingen utlämnas. Paragrafens rubrik har 
i förslaget formulerats så att den framhäver 
denna synpunkt. 

Enligt l mom. l punkten kan en myndig
het utlämna en uppgift ur en sekretessbelagd 
handling, om det uttryckligen har före
skrivits i lag om rätten eller skydligheten att 
lämna ut en sådan uppgift eller om rätten att 
ta del av en sådan uppgift. En myndighets -
rätt att utlämna uppgifter till en annan myn
dighet kan således bygga på specialstadgan
den i andra lagar. Bestämmelserna i lagför
slagets 26 § 2 mom. skall tillämpas även vid 
informationsutbyte mellan myndigheter, var
jämte ett i 28 § avsett tillstånd att få del av -
sekretessbelagda uppgifter kan ges även till 
en annan myndighet. Myndigheterna skall 
enligt lagförslaget ha rätt att med samma be
gränsningar som andra ta del av uppgifter ur 
offentliga myndighetshandlingar. 

Enligt 2 punkten kan en uppgift lämnas ut, 
om den vars intressen till vilkas skydd sek
retess har föreskrivits samtycker. Punkten 
motsvarar 26 § l mom. 2 punkten. 

Enligt 3 punkten kan en uppgift i en hand
ling lämnas ut,om uppgiften eller handlingen 
behövs vid behandlingen av en förhandsupp
gift, ett förhandsavgörande, sökande av änd
ring i ett myndi~hetsbeslut, en klagan med 
anledning av en atgärd, ett underställt ärende 
eller ett hos ett internationellt lagskip
ningsorgan anfört besvär. 

I bestämmelsen ingår en självklar princip 
om utlämnande av förhandsuppgifter och 
förhandsavgöranden samt om tryggande av 
en saklig behandling av ändringssökande, 
klagan och underställda ärenden. Bestäm-
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melsen skall garantera att den myndighet 
som behandlar ett ärende har samma kun
skapsunderlag för sitt beslut som den som 
behandlade ärendet i första instans. Med 
ändringssökande avses förutom rättelseyr
kande och besvär även extraordinära rätts
medel. Med klagan avses förvaltningsklagan 
hos en högre myndighet, hos justitiekanslern 
i statsrådet eller hos riksdagens justitieom
budsman. 

En sekretessbelagd uppgift kan lämnas ut 
också för behandling av ett besvär hos ett 
internationellt lagskipnings- eller undersök
ningsorgan. Bland annat behandlingen av 
besvär med stöd av konventionerna om 
mänskliga rättigheter förutsätter att handling
ar lämnas ut, inte enbart tiii de internationel
la organ som behandlar ärendet utan också 
till utrikesministeriet och de inhemska myn
digheter som deltar i behandlingen. 

Bestämmelserna i 4 punkten skall trygga 
myndigheternas övervaknings- och tillsyns
uppdrag. Det är inte meningen att en myn
dighet med stöd av bestämmelsen skall kun
na kräva att den myndighet som övervak
ningen eller tillsynen riktar sig mot skall 
lämna ut alla handlingar av ett visst slag. En 
handling kan lämnas ut, om den behövs för 
att ett enskilt övervaknings- eller tillsyns
uppdrag skall kunna utföras. 

Enligt 2 mom. har en myndighet rätt att åt 
en annan myndighet lämna ut sådana adress
och andra kontaktuppgifter som enligt 24 § 
l mom. 31 punkten är sekretessbelagda. 

Enligt 3 m om. får en myndighet för en 
annan myndighet öppna en teknisk anslut
ning till sådana uppgifter i ett personregister 
som den andra myndigheten enligt en sär
skild förpliktelse i lag skall beakta när den 
fattar beslut. 

Paragrafen syftar till att minska behovet av 
specialbestämmelser, när utlämnande av en 
handling kan anses acceptabelt och det sker 
med stöd av en specialbestämmelse. Som i 
momentet avsedda P-under för utlämnande 
kan nämnas t.ex. sadana bestämmelser om 
beviljande av en förmån, där det definieras 
vilka slags andra förmåner som utgör hinder 
för att bevilja ifrågavarande förmån. Som 
exempel på detta kan nämnas i 6 § lagen om 
studiestöd (65/1994) - ingående bestämmel
serna om beviljande av studiestöd. 

Enligt förslaget kan sekretessbelagda upp
gifter sökas med hjälp av en teknisk anslut
ning endast om den som uppgifterna hänför 
sig till har samtyckt, om inte något annat ut-
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trycktigen föreskrivs särskilt om utlämnande 
av sekretessbelagda uppgifter. Denna extra 
förutsättning behövs med tanke på det kon
stitutionella skyddet för den personliga in
tegriteten. Dessutom vägleder bestämmelsen 
myndigheterna i riktning mot att förbättra 
den registrerades möjligheter att få informa
tion om behandlingen av personuppgifter 
som gäller honom själv sasom förutsätts 
bland annat i direktivet om skydd för per
sonuppgifter. 

Under beredningen av lagen övervägde 
man att föreslå en bestämmelse om att en 
sekretessbelagd handling i enskilda fall får 
lämnas ut, om den är synnerligen viktig för 
skötseln av en myndighetsuppgift och det är 
uppenbart att utlämnande av den inte medför 
väsentlig olägenhet för de intressen till vil
kas skydd sekretess har föreskrivits. Fördel 
skulle alltså ha vägts mot nackdel. Med be
aktande av utgångspunktema för reformen 
av de grundläggande fri- och rättigheterna, 
bland annat kravet på att skyddet för person
uppgifter skall regleras i lag, ansag man 
dock att en bestämmelse som tillåter utläm
nande av en handling på basis av en intres
se~ämförelse inte behövs eller ens är ända
malsenlig. Om det är viktigt för behandling
en av ett visst slags ärenden att en myndig
het kan ta del av en handling som innehas 
av en annan myndighet, kan frågan i prakti
ken inte prövas skilt från fall till fall, utan 
det behövs en uttrycklig bestämmelse. Be
stämmelsen skulle ha överfört en del av 
riksdagens beslutanderätt till förvaltningen. 
Den omfattande förfrågan som offentlighets
kommissionen gjorde bland myndigheterna 
visade dessutom att speciallagstiftningen har 
utvecklats så pass mycket under de senaste 
åren att det inte finns några allmänna prob
lem som skulle tala för att en bestämmelse 
som kan tillämpas på enskilda fall intas i 
lagen. Utvecklingen av bestämmelserna om 
rätten att ta del av en handling ankommer på 
ministerierna, vilket ytterligare accentuerar 
planeringsskyldigheten enligt 18 § l mom. 4 
punkten. 

30 §. Rätt att lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter till utländska myndigheter och 
internationella organ. Enligt paragrafen kan 
sekretessbelagda uppgifter med tillstånd av 
en myndighet lämnas ut till en utländsk 
myndighet eller ett internationellt organ, om 
motsvarande finska myndi~het har rätt att ta 
del av sådana uppgifter. Da skall samarbetet 
mellan utlandet och Finland regleras i en för 

Finland bindande internationell överenskom
melse eller någon annan författning, till ex
empel en EG-rättsakt 

31 §. Upphörande av sekretess i fråga om 
en myndighetshandling. I paragrafen anges 
huvudreglerna för upphörande av sekretess. 

Enligt l mom. blir en myndighetshandling 
offentlig, när sekretesstiden har gått ut. Mo
mentet motsvarar i stort 21 § l mom. lagen 
om allmänna handlingars offentlighet. Be
stämmelser om sekretesstiderna finns i det 
föreslagna 2 mom. sekretesstiderna kan vis
serligen regleras också särskilt. Paragrafen 
gäller även sådana handlingar som är sekre
tessbelagda med stöd av någon annan bes
tämmelse, till exempel beskattnin~shandlin
gar. Om det i en speciallag på nagot annat 
sätt anges att en handling blir offentlig än 
det som föreskrivs i den föreslagna lagen, 
tillämpas speciallagen. 

När sekretess beror på ett särskilt förord
nande, upphör den när den tid som anges i 
förordnandet har förflutit eller när den myn
dighet som förordnat om sekretess återkallar 
förordnandet. Bestämmelser som tillåter sek
retessförordnanden finns i ett flertal special
lagar, till exempel 60 § lagen om republi
kens presidents kansli. På de grunder som 
nämns i 9 § 2 mom. lagen om offentlighet 
vid rättegång kan domstolen besluta att rät
tegångsmaterialet med undantag av tillämpa
de lagrum och domslutet till behövliga delar 
skall hållas hemligt en viss tid, högst 40 år 
från det utslaget gavs. 

Enligt 2 mom. är den allmänna sekretessti
den 25 år, precis som nu. För jämförelsens 
skull kan här nämnas att sekretesstiden i 
Sverige är 2 - 70 år (sekretesslagen). Enligt 
den allmänna principen i arkivlagstiftningen 
i vissa västeuropeiska länder blir en hand
ling som förvaras i ett allmänt arkiv tillgän
glig för allmänheten 30 år efter upprättandet. 
Principen saknar visserligen inte undantag. 

För att förebygga tolkningssvårigheter har 
så enhetliga och entydiga sekretesstider som 
möjligt eftersträvats. Den allmänna sekre
tesstiden har inget samband med skyddsin
tresset Myndigheterna kan dock i vissa fall 
tillåta att en sekretessbelagd handling lämnas 
ut, vilket innebär en viss flexibilitet. Större 
flexibilitet uppnås också genom skaderekvi
siten särskilt i de sekretessbestämmelser som 
är avsedda att skydda ett allmänt intresse. 
Ett skaderekvisit innebär nämligen att sekre
tess i fråga om en handling beror på den 
olägenhet som utlämnande av handlingen 
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skulle medföra, och därför är handlingen 
sekretessbelagd endast den tid sekretess be
hövs för att förhindra olägenhet. sekretess
tiden kan alltså med stöd av ett skaderekvisit 
bli betydligt kortare än den allmänna sekre
tesstid som anges i lagförslaget. 

En handling som belagts med sekretess för 
att skydda den personliga integriteten är sek
retessbelagd betydligt längre än 25 år. Skyd
dande av den personliga integriteten innebär 
i detta sammanhang att till exempel en upp
gift om någons hälsotillstånd eller en oms
tändighet som hänför sig till privatlivet 
skyddas från offentligheten. De viktigaste 
sekretessbestämmelserna i detta hänseende 
finns i 24 § l mom. 24 - 32 punkten, men 
den personliga integriteten kan skyddas ock
så i specialbestämmelser. Förslaget innebär 
att sekretesstiden förlängs. För en handling 
som är sekretessbelagd för skyddande av 
privatlivet gäller sekretess i 50 år räknat från 
den dag den person som handlingen gäller 
avled. 

På den grund som nämns i 3 m om. kan 
statsrådet förlänga den normala sekretessti
den med högst 30 år. Bestämmelsen kan 
motiveras särskilt med skyddet för den per
sonliga integriteten, men också med de in
tressen som hänför sig till statens säkerhet 
och skötseln av de internationella relationer
na. Det kan vara motiverat att undantagsvis 
förlänga sekretesstiden från den tid som 
nämns i l och 2 mom. också i vissa andra 
fall. 

statsrådet har med stöd av 22 § lagen om 
allmänna handlingars offentlighet förlängt 
sekretesstiden i fråga om handlingar som 
hänför sig bland annat till utrikesförvaltning
en, utrikeshandeln och polisväsendet med 
15, 25 eller 35 år. I praktiken har sekretess
tiden inte förlängts med 50 år, trots att lag
rummet medger det. I förslaget har maximi
tiden sänkts till högst 30 år. Om längre sek
retesstider behövs, skall frågan regleras i en 
speciallag. 

Enligt förslaget kan sekretesstiden förlän
gas endast om det är uppenbart att en hand
ling, när den vid utgången av sekretesstiden 
blir offentlig, kommer att medföra betydan
de olägenhet för de intressen till vilkas 
skydd sekretess har föreskrivits. Bestämmel
sen är alltså strängare än 22 § lagen om all
männa handlingars offentlighet, enligt vilken 
sekretesstiden kan förlängas när det är skäl 
till det. Eftersom det trots allt är fråga om 
en exceptionell åtgärd, anges förutsättningar-

na noggrannare i förslaget än i den gällande 
lagen. 

statsrådet kan återkalla ett beslut om 
förlängning av sekretesstid eller förkorta en 
förlängd sekretesstid. Fastän man strävat till 
att minska statsrådets uppgifter som en myn
dighet som fattar enskilda beslut, föreslås att 
beslut om förlängning av sekretesstid skall 
fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. 
Det är trots allt fråga om viktiga och täm
ligen ovanliga beslut. Ett beslut om förläng
ning av sekretesstid skall fattas innan sek
retesstiden har gått ut. 

I 4 mom. anges hur sekretesstiden fast
ställs. sekretesstiden för en handling räknas 
från den dag handlingen daterades. Om han
dlingen inte har daterats, räknas sekretessti
den från den dag handlingen blev färdig. 
Färdigställandet kan fastställas i tid i enlig
het med 6 och 7 §. sekretesstiden i fråga 
om ett register räknas alltså från den dag 
anteckningen infördes. För att bestämmelsen 
skall fungera i praktiken, bör sekretessbela~
da handlingar och registeranteckningar i man 
av möjlighet dateras. sekretesstiden för en 
handling som en enskild har lämnat in till en 
myndighet räknas från den dag myndigheten 
fick handlingen. 

32 §. Undantag i fråga om tystnadsplikt 
och upphörande av tystnadsplikt. Bestäm
melserna i 26 - 31 § gäller till formuleringen 
endast sekretessbelagda handlingar. Enligt 
lagförslaget täcker handlingssekretessen och 
tystnadsplikten dock varandra praktiskt taget 
helt. Det som sägs om handlingssekretess 
gäller därför vanligen också i fråga om tyst
nadsplikten. Tystnadsplikten kan dock i vis
sa fall gå ett steg längre än handlingssekre
tessen, eftersom tystnadsplikt gäller också 
för olagrade uppgifter. Med hänsyn till dessa 
situationer - och för tydlighetens skull - fö
reslås att det i lagen intas en bestämmelse 
om att det som sägs om sekretessbelagda 
handlingar i tillämpliga delar gäller även 
uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller. Be
stämmelsen har praktisk betydelse bland an
nat för upphöraodet av tystnadsplikt. 

8 kap. Särskilda bestämmelser 

I kapitlet ingår bestämmelser om ändrings
sökande, bestämmelser om avgifter för ut
lämnande av en handling, straffbestämmel
ser, bestämmelser om givande av förordning, 
bestämmelser om ikraftträdande och över
gångsbestämmelser. 
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33 §. Ä ndringssökande. Paragrafen inne
håller grundbestämmelserna om ändringssö
kande. Enligt paragrafen får ändring i ett 
myndighetsbeslut genom vilket en begäran 
om utlämnande av en handling har avslagits 
sökas genom besvär i enlighet med förvalt
ningsprocesslagen. 

Enligt förslaget går det alltså inte söka 
ändring i ett positivt myndighetsbeslut En 
enskild kan dock ha intresse av att överkla
ga ett beslut genom vilket en sekretessbe
lagd handling som gäller honom själv har 
lämnats ut. En sådan situation kan uppstå till 
exempel när en handling lämnats ut med 
stöd av 28 §. Behov av rättsskydd kan upp
stå även när myndigheten i ett oklart läge 
tvingas avgöra om en begärd handling är 
sekretessbelagd enligt denna lag eller inte. 
En myndighet kan till exempel i strid med 
en näringsidkares vilja lämna ut en handling 
som gäller hans näringsverksamhet, om 
myndigheten anser att det inte medför eko
nomisk skada för honom (24 § l mom. 20 
punkten). 

Det som talar emot besvärsrätt är att be
svär i praktiken fördröjer verkställaodet av 
ett beslut om utlämnande av en handling. 
Besvärstiden börjar först när beslutet jämte 
besvärsanvisningen har getts samtliga parter 
för kännedom. Antalet parter kan vara stort -
särskilt när det är fråga om massutlämnande 
av personuppgifter - och kretsen svår att av
gränsa. Eftersom detta skulle fördröja utläm
nandet av en handling, föreslås att ändring 
precis som nu kan sökas endast i negativa 
beslut. En enskild som anser att en viss han
dling inte borde ha lämnats ut kan anföra 
förvaltningsklagan och göra anspråk på ska
destånd. 

Eftersom det i förslaget inte nämns vem 
som har besvärsrätt, avgörs frågan enligt de 
allmäm1a principerna om rätt att söka änd
ring. Andring har vanligen sökts endast av 
sådana som fått avslag på en begäran om 
utlämnande av en handling. I enstaka fall 
har ändring sökts av en myndighet på vilken 
en tillsynsuppgift ankommer, om besvärs
myndigheten har ålagt den att lämna ut en 
handling. 

I fullföljdsärenden iakttas förvaltningspro
cesslagen. Bland annat bestämmelserna om 
besvärstid, anförande av besvär och besvärs
anvisning är tillämpliga. 

Om beslutet har fattats av ett statligt affär
sverk eller en i 4 § 2 mom. avsedd som ut
för en offentlig uppgift, kan besvär anföras 

hos den behöriga re~ionala förvaltnings
domstolen, som framgar av förvaltningspro
cesslagen. 

34 §. A v gifter. I paragrafen anges när ut
lämnande av en handling med stöd av den 
föreslagna lagen kan beläggas med avgift. I 
den gällande lagen finns det inte någon mot
svarande bestämmelse. 

A v gift får uppbäras för en kopia av en 
handling. Med kopia avses även till exempel 
en elektronisk kopia av en handling som 
upprättats med hjälp av automatisk databe
handling. A v gift får uppbäras också när en 
handling lämnas ut i form av en utskrift el
ler med hjälp av en teknisk anslutning. 

A v gift kan dock i dessa fall uppbäras en
dast om en lag eller en förordning särskilt 
tillåter det. statsmyndigheternas prestationer 
är avgiftsbelagda i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992) 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den. A v gifterna kan fastställas också i 
enlighet med en lag om en viss myndighet 
eller en avgiftsförordning som utfärdats med 
stöd av den. Avgifterna för den service som 
produceras av statens affärsverk fastställs i 
enlighet med lagen och bestämmelserna om 
affärsverket. Enligt 13 § 2 mom. 4 punkten 
kommunallagen är det fullmäktige som be
slutar om de allmänna grunderna för de av
gifter som skall tas ut för kommunens tjäns
ter och andra prestationer. 

Avgift får inte uppbäras för muntligt ut
lämnande av en handling eller för framläg
gande av en handling för läsning och kopie
ring hos myndigheten, om det sker med stöd 
av den föreslagna lagen. 

35 §. Straffbestämmelser. straffbestämmel
sen i lagförslaget är en hänvisning. De lag
ändringar som gjordes i samband med det 
andra skedet av totalrevideringen av straffla
gen har beaktats. 

I paragrafens l mom. hänvisas först till 
bestämmelserna i 40 kap. strafflagen, efter
som den föreslagna lagen primärt skall till
lämpas av tjänstemän och anställda vid of
fentliga samfund. 

En bestämmelse om sekretessbrott be
gånget av en tjänsteman eller en anställd vid 
ett offentligt samfund finns i 40 kap. 5 § 
strafflagen. Olovligt röjande av en handling 
vars offentlighet beror på prövning krimina
liseras i 40 kap. 6 § strafflagen. 

I denna proposition föreslås att 40 kap. 6 
§ strafflagen skall upphävas. I paragrafen 
föreskrivs om straff för den som olovligen 
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röjer en uppgift i eller om en handling som 
inte är offentlig. Mildrandet av straffen till 
denna del beror på de lösningar som man 
kom fram till under beredningen och som 
syftar till att öka beredningsoffentligheten. 
När beredningsoffentligheten ökar, är det 
naturligt att straffen samtidigt lindras. Till 
denna del hänvisas även till detaljmotiverin
gen till ändringen av 40 kap. strafflagen. 

I momentet föreslås också en hänvisning 
till 38 kap. l och 2 §, som gäller sekretess
brott och sekretessförseelser begångna av 
enskilda. Tillämpningsområdet för dessa pa
ragrafer avse närmast omfatta de situationer, 
där en enskild med tillstånd av en myndig
het eller på grund av uppdragsrelation till en 
myndighet har fått tillgång till sekretessbe
lagda uppgifter och bryter mot skyldigheten 
att hemlighålla handlingen eller mot tyst
nadsplikten. De som verkar vid en myndig
het utan anställningsförhållande, t.ex. prakti
kanter och sådana som utför frivilligt arbete 
har enligt lagens 23 § tystnadsplikt. Brott 
mot tystnadsplikten och förbudet mot utnytt
jande i ovannämnda fall avses vara straffba
ra enligt bestämmelserna i 38 kap. straffla
gen. 

Med brott mot tystnadsplikten jämställs 
enligt paragrafens 2 m om. brott mot den i 
lagförslagets 27 § avsedda förbindelsen och 
den i 28 § 2 mom. avsedda föreskriften. 

36 §. Utfärdande av förordning. Närmare 
bestämmelser om verkställigheten av den fö
reslagna lagen utfärdas enligt bestämmelsen 
genom förordning. 

Om de sekretessbestämmelser som utfär
dats genom förordning upphävdes genom en 
allmän bestämmelse i lagens ikraftträdelse
bestämmelse, skulle vissa tolkningssvårighe
ter uppstå. Det skulle nämligen inte vara 
helt klart vilka bestämmelser som fortfaran
de är i kraft och vilka som hade upphävts. 
Därför är det klokast att upphäva dem ge
nom en särskild förordning. Ett särskilt be
myndigande om utfärdande av förordning 
behövs för att samtliga förordningsbestäm
melser som överlappar sekretessbestämmel
serna i den nya lagen skall kunna upphävas 
utan att man först utreder om de har utfär
dats med stöd av lagen om allmänna hand
lingars offentlighet eller möjligen med stöd 
av någon annan lag. 

Närmare bestämmelser om klassificeringen 
och behandlingen av sekretessbelagda hand
lingar samt om den övriga verkställigheten 
av lagen kan utfärdas med stöd av 18 § 2 

mom. Utkast till förordningar har bifogats 
propositionen. 

37 §. Ikraftträdande. l mom. föreslås ut
göra en sedvanlig bestämmelse om ikraftträ
dande. 

Enligt 2 m om. föreslås lagen om allmänna 
handlingars offentlighet jämte ändringar bli 
upphävd. Den nya lagen föreslås därmed 
också tillämpas pa handlingar som upprättats 
innan den har trätt i kraft. På samma sätt 
gick man tillväga när lagen om allmänna 
handlingars offentlighet trädde i kraft den l 
j~nuari 1952 och när den senare har ändrats. 
A ven bestämmelserna om partsoffentlighet i 
3a kap. lagen om allmänna handlingars of
fentlighet kunde - när lagändringen trädde i 
kraft den l januari 1983 - tillämpas på hand
lingar i ärenden som hade avgjorts innan 
lagändringen hade trätt i kraft. Detta motive
rades bland annat med att de föreslagna be
stämmelserna långt innebar kodifiering av 
gammal praxis. Det var dessutom fråga om 
bestämmelser som förbättrade rättsskyddet. 

De interna myndighetsutredningar som 
upprättats medan lagen om allmänna hand
lingars offentlighet är i kraft blir enligt för
slaget offentliga, om behandlingen av ären
det har avslutats hos myndigheten och om 
handlingarna enligt bestämmelserna inte är 
sekretessbelagda. Med anledning av regerin
gens proposition med förslag till lag om än
dring av lagen om allmänna handlingars of
fentlighet tog laggranskningsrådet i ett utlå
tande av den 21 december 1982 (utlåtande 
nr. 3/1982) ställning till den olägenhet som 
retroaktivitet innebär. Argument kan anföras 
för att de nya bestämmelserna om interna 
myndighetsutredningar skall gälla endast 
dem som upprättas efter det att lagen har 
trätt i kraft. Under beredningen kom man 
dock fram till en annan lösning, bland annat 
med hänsyn till kravet på klarhet. Också 
vissa andra praktiska skäl, såsom enhetlighet 
vid arkiveringen och den övriga behandling
en av handlingar, talade för det. Man har 
dessutom utgått från att lagförslaget och sek
retessbestämmelserna inte kommer att med
föra någon verklig olägenhet. 

De bestämmelser om att handlingar skall 
vara sekretessbelagda som utfärdats med 
stöd av lagen om allmänna handlingars of
fentlighet förblir enligt 3 m om. i kraft. Be
stämmelsen har ansetts nödvändig av tydlig
hetsskäL Man har nämligen ansett att det 
inte går att ingripa i tidigare sekretessföre
skrifter genom allmänna bestämmelser. 



1.10 RP 30/1998 rd 

Specialbestämmelsen i 4 mom. anger när 
uppgifter som frivilligt har lämnats in till en 
myndighet får användas och lämnas ut för 
vetenskaplig forskning. Eftersom skriftligt 
samtycke inte alltid har lämnats vid insam
ling av forskningsmaterial och ett samtycke 
också av andra orsaker kan vara svårtolkat, 
föreslås att uppgifter som samlats in innan 
lagen har trätt i kraft får användas och läm
nas ut för vetenskaplig forskning oberoende 
av 28 §, om det är uppenbart att det inte 
väsentligen strider mot de syften för vilka 
uppgifte~a har lämnats in. 

38 §. Overgångsbestämmelse. I paragrafen 
ingår två olika tidsfrister. De förteckningar 
och beskrivningar som avses i lagens 18 § l 
mom. l och 2 punkten skall uppgöras inom 
ett år efter lagens ikraftträdande. För upp
görandet av förteckningarna behöver en tids
frist som är längre än ett år inte reserveras, 
efersom myndigheterna redan på grund av 
arkivlagstiftningen skall förteckna och ange 
det material som uppstår vid deras verksam
het och bevaringstiderna för detta. 

De datasystem som har tagits i bruk före 
den föreslagna lagens ikraftträdande skall 
skyddas, och de säkerhetsåtgärder som be
hövs för skyddet, integriteten och kvaliteten 
av de uppgifter som ingår i dem skall ge
nomföras inom fem år efter lagens ikraftträ
dande, om inte en s~nare tidpunkt bestäms 
genom förordning. Overgångsperioden be
hövs med tanke på de kostnader som möj
ligen uppstår till följd av programändringar. 
Eftersom de tekniska anvisningar och före
skrifter som statsrådet ger med stöd av 18 § 
2 mom. kan ha verkningar på de i bestäm
melsen avsedda åtgärderna, föreslås att det 
genom förordning skall vara möjligt att be
stämma en övergångsperiod som är ännu 
längre. 

1.2. Personregisterlagen 

Personregisterlagen föreslås bli ändrad så 
att förhållandet till den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
framträder tydligare. De tekniska korrige
ringar som grundrättighetsreformen och de 
föreslagna ändringarna föranleder föreslås 
bli gjorda i 37 § l mom. 

18 §. Allmänna förutsättningar för utläm
nande av personuppgifter. I paragrafen finns 
grundläggande bestämmelser som anger när 
en uppgift som ingår i eller inhämtats för ett 
personregister får lämnas ut. I 19 § anges 

ytterligare förutsättningar för utlämnande av 
uppgifter i form av massutlämnande eller 
känsliga stickprov. Dessa två begrepp - mas
sutlämnande och känsliga stickprov - defini
eras i 2 § personre~isterlagen. Rubriken för 
lagens 18 § föreslas bli ändrad så att den 
tydligare uttrycker förhållandet mellan 18 
och 19 §. På motsvarande sätt föreslås, på 
grund av förhållandet mellan 18 och 19 §, i 
18 § l mom. l punkten intas ett omnämnan
de av tillstånd av datasekretessnämnden. 

Ett nytt 6 mom. föreslås bli fogat till para
grafen. Enligt det föreslagna momentet gäl
ler angående utlämnande av en personupp
gift ur ett personregister som förs av en 
myndighet vad som föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet. 
Eftersom ett personregister som förs av en 
myndighet är en handling som hör till till
lämpningsområdet för lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet, lämnas upp
gifter ut i enlighet med offentlighetsbestäm
melsema. I motiveringen till den allmänna 
lagen konstaterades att de allmänna bestäm
melserna om utlämnande av personuppgifter 
också i fortsättningen skall finnas i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet. 
När uppgifter lämnas ut ur ett personregister 
som förs av en myndighet tillämpas också 
härefter bestämmelserna om utlämnande av 
en personbeteckning i 19 § personregisterla
gen. 

Som senare närmare framgår är avsikten 
att frångå den i den gällande lagen givna 
möjligheten att bevilja tillstånd att avvika 
från bestämmelserna i personregisterlagen 
och i den med stöd av denna lag givna för
ordningen. Enligt förslaget skall tillstånd 
dock kunna beviljas till massutlämnande av 
personuppgifter. 

37 §. Tillstånd. Då personregisterlagen 
stiftades var det behövligt att inta bestäm
melser om förfarande för undantagslov, ef
tersom det under lagberedningen inte var 
möjligt att i förväg ta hänsyn till olika i 
praktiken framkommande situationer på ett 
område som tidigare var oreglerat. Datasek
retessnämnden gavs rätt att bevilja tillstånd 
att avvika från bestämmelserna i personre
gisterlagen och den med stöd av denna giv
na förordningen samt rätt att bevilja tillstånd 
till massutlämnande av personuppgifter och 
utlämnande av känsliga stickprov av sådana 
även ur personregister förda av myndigheter 
med hjälp av ADB. 

Möjligheten till undantagslov har på grund 
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av lagstiftningens utveckling i stor utsträck
ning förlorat sin betydelse särskilt när det 
gäller informationsutbytet mellan myndig
heterna. Efter lagens ikraftträdande gällde 
ärendena rörande undantagslov bland annat 
utlämnande av befolkningsregisteruppgifter 
som mikrofilmkopior, massutlämnande av 
skatteuppgifter samt upplagring av person
uppgifter för utarbetande av personmatriklar. 
Om dylika registreringsfunktioner har nume
ra specialbestämmelser givits. Inom den pri
vata sektorn föreligger behov av tillstånds
baserad registerföring särskilt i syfte att hin
dra missbruk som riktar sig mot banker och 
försäkringsanstalter. 

Enligt 8 § l mom. regeringsformen skall 
om skydd för personuppgifter stadgas i lag, 
varför det inte kan anses riktigt, att datasek
retessnämnden skall kunna bevilja tillstånd 
att avvika från vilken bes.tämmelse som 
helst i personregisterlagen. A ven i person
uppgiftskommissionens betänkande föreslås 
att förfarandet med undantagslov skall från
gås och ersättas med ett tillståndsförfarande, 
som föreslås kunna tillämpas betydligt spar
sammare än det nuvarande. 

A v nämnda skäl föreslås, att i lagens 37 § 
l mom. intas en bestämmelse om tillstånd 
av datasekretessnämnden. Enligt förslaget 
skall datasekretessnämnden kunna bevilja i 
5, 7 eller 18 - 20 § personregisterlagen av
sett tillstånd, om registrering eller utlämnan
de av uppgifter eller samkörning av person
register är nödvändigt på grund av ett viktigt 
allmänt eller enskilt intresse och detta kan 
göras utan att äventyra den registrerades in
tegritet, intressen och rätti~heter samt statens 
säkerhet. Samtidigt föreslas paragrafens rub
rik ändras så att det bättre svarar mot inne
hållet. 

Förslaget innebär att datasekretessnämnden 
kan ge tillstånd att registrera personuppgifter 
även då det inte mellan registerföraren och 
den registrerade existerar ett sådant juridiskt 
eller faktiskt förhållande, som skulle fylla 
anknytningskravet enligt lagens 5 § l mom. 
Enligt direktivet om skydd för person
Ul,Jpgifter kan behandling tillåtas bland annat 
da behandling är behövlig för att förverkliga 
registerförarens och en uppgiftsmottagande 
utomståendes berättigade intressen. De mest 
betydelsefulla re$istren, som för närvarande 
bygger på tillstand av nämnden, uppfyller 
kraven i direktivet. Som exempel på sådana 
kan nämnas bankernas datasystem för hin
drande av missbruk. 

Nämnden föreslås kunna ge tillstånd till 
inhämtande och registrering av känsliga upp
gifter även i andra situationer än de som be
stäms i 7 § personregisterlagen. Enligt arti
kel 8 punkt 4 i direktivet om skydd för per
sonuppgifter kan behandling av känsliga 
uppgifter tillåtas genom beslut av tillsyns
myndighet av viktigt allmänt skäl och med 
beaktande av behövliga skyddsåtgärder. 

I 18 § personregisterlagen bestäms om de 
allmänna grunderna för utlämnande av per
sonuppgifter och i 19 § för massutlämnande 
av personuppgifter. I lagens 20 § regleras i 
sin tur förutsättningarna för samkörning av 
personregister. Datasekretessnämnden före
slås kunna ge tillstånd till sådana be
handlingsåtgärder beträffande personregister 
även i andra fall än de i lagen bestämda, om 
de i l mom. i den föreslagna 37 § bestämda 
villkoren är uppfyllda. 

Ett villkor för att nämnden skall kunna 
bevilja tillstånd föreslås vara att införande 
eller utlämnande av uppgifter eller samkör
ning av personregister är nödvändigt för ett 
viktigt allmänt eller enskilt intresse och att 
detta kan göras utan att äventyra den regi
strerades integritet, enskilda intressen och 
rättigheter och statens säkerhet. Villkoren är 
formulerade med hänsyn tagen till de inter
nationella överenskommelserna om skydd 
för personuppgifter och direktivet om skydd 
för personuppgifter ävensom de principer för 
begränsnin~ av skyddet för personuppgifter 
som framgar av dessa. 

Enligt förslaget skall i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet intas all
männa bestämmelser om utlämnande av per
sonuppgifter ur myndighetemas personregis
ter. Utlämningsvillkorens anknytning till 
bestämmelserna om skydd för personuppgif
ter samt utvecklingen av specialbestämmel
serna onödiggör möjligheten till tillstånd av 
datasekretessnämnden, varför ingen hänvis
ning till den allmänna lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet längre föreslås 
inga i 37 § l mom. personregisterlagen. 

I förslaget ingår en övergångsbestämmelse, 
enligt vilken de funktioner som grundar sig 
på undantagslov beviljade före lagens ikraft
trädande enligt den 37 § som gäller när la
gen träder i kraft skall göras lagenliga inom 
tre år efter lagens ikraftträdande. Tidsfristen 
svarar mot den tidsrymd, inom vilken be
handlingen av personuppgifter skall bringas 
att motsvara kraven i direktivet om skydd av 
personuppgifter. Reformen av den allmänna 
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lagen om skydd för personuppgifter bör 
träda i kraft redan därförinnan i enlighet 
med direktivet om skydd av personuppgifter. 

1.3. Kommunallagen 

När kommunallagen bereddes var totalre
visionen av offentlighets- och sekre
tesslagstiftningen omöjlig att förutse. Därför 
bör nu de ändringar som den totala revide
ringen föranleder göras i lagen. Därutöver 
bör man beakta att reformen av de grundläg
gande fri- och rättigheterna i regeringsfor
men trädde i kraft efter det att kommunalla
gen hade stiftats. 

57 §. Sammanträdes offentlighet. Enligt 
paragrafen är fullmäktiges sammanträden 
offentliga, om inte fullmäktige beslutar nå
got annat i fråga om något visst ärende. An
dra organs sammanträden än fullmäktiges är 
offentliga endast om organet beslutar det. 

I rättslitteraturen har man ansett att full
mäktige kan sammanträda inom stängda dör
rar, när kommunens intresse kräver att upp
gifter om behandlingen inte sipprar ut i of
fentligheten. Enligt den vedertagna tolkning
en anses offentlighetsprincipen innebära att 
behandling inom stängda dörrar kan komma 
på fråga endast när tydliga, vägande skäl 
kräver det. 

Om fullmäktige har beslutat sammanträda 
inom stängda dörrar, har organet ansetts ha 
rätt att besluta att den del av protokollet som 
gäller det inom stängda dörrar behandlade 
ärendet skall hållas hemligt en tid som full
mäktige fastställer. I litteraturen rekommen
deras dock att det slutgiltiga beslutet i ären
det utan undantag fogas till det offentliga 
protokollet. Beslutet blir då offentligt på 
samma sätt som de övriga fullmäktigebeslu
ten. 

Enligt den föreslagna lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet kan en 
handling i enskilda fall beläggas med sekre
tess endast om det särskilt tillåts i lag. Av
sikten är att frångå det nuvarande förfaran
det, det vill säga att republikens president 
och statsrådet kan förordna om sekretess för 
att skydda ett intresse som nämns i 9 § 2 
mom. lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. A v sikten kan motiveras med l O § 
2 mom. regeringsformen, som anger att han
dlingar som innehas av en myndighet är of
fentliga, om deras offentlighet inte av nöd-

vändiga orsaker har begränsats särskilt ge
nom lag. 

Det förfarande som den vedertagna tolk
ningen för närvarande alltså tillåter, det vill 
säga att fullmäktige kan sekretessbelägga 
handlingar som behandlats inom stängda 
dörrar, går illa ihop med utgångspunktema 
för den föreslagna lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet och med l O § 2 
mom. regeringsformen. Därför bör bestäm
melserna om sammanträdesoffentligheten för 
de kommunala organen ändras. 

I förslaget begränsas fullmäktiges pröv
ningsrätt beträffande möjligheten att sam
manträda inom stängda dörrar. Om sekretess 
enligt lag gäller för ett ärende eller en hand
ling som skall behandlas på sammanträdet, 
skall organet konstatera att sammanträdet till 
den delen hålls inom stängda dörrar. I övrigt 
kan fullmäktige besluta att ett sammanträde 
skall hållas inom stängda dörrar endast om 
det finns vägande skäl till det (l mom.). De 
handlingar som företes inom stängda dörrar 
eller upprättas med anledning av den diskus
sion som förs inom stängda dörrar är sekre
tessbelagda endast om det särskilt föreskrivs 
i en lag (3 mom.). 

Enligt gällande lag är andra organs sam
manträden än fullmäktiges offentliga endast 
om organet beslutar det. A v tydlighetsskäl 
föreslås att prövningsrätten skall avgränsas 
så att organet inte skall kunna besluta att 
sammanträda offentligt, om sekretess enligt 
en särskild bestämmelse i en lag gäller för 
ett ärende eller en handling som skall be
handlas på sammanträdet. 

74 §. Revisionsnämndens och revisorernas 
rätt till upplysningar. Enligt den gällande 
lagen har ledamöterna i en kommuns revi
sionsnämnd och revisorerna rätt att utan hin
der av sekretessbestämmelserna av kommu
nens myndigheter få de upplysningar och ta 
del av de handlingar som de anser vara nöd
vändiga för skötseln av revisionsuppdraget 
Den rätt för en enskild medlem av revisions
nämnden att få upplysningar som stadgas i 
lag kan inte betraktas som ändamålsenlig. 
Revisionsnämnden verkar som ett organ och 
som ett kollektiv, alldeles som andra organ 
med flera medlemmar. Av denna anledning 
bör rätten att få upplysningar tillkomma 
revisionsnämnden, som bör fatta beslut om 
att använda sig av denna rätt. Enligt försla
get skall paragrafen ändras så att revisions
nämnden nämns i stället för ledamöterna. 
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1.4. Lag om upphävande av vissa 
sekretessbestämmelser 

De bestämmelser om handlingssekretess 
och tystnadsplikt som utfärdats på lagnivå 
och som motsvarar bestämmelserna i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het föreslås bli upphävda. Lagtekniskt före
slås detta ske genom att en lag om upp
hävande av vissa sekretessbestämmelser stif
tas. I lagförslaget finns en förteckning över 
de bestämmelser som bör upphävas. Sådana 
bestämmelser finns i sammanlagt 64 lagar. 
Motsvarande bestämmelser som utfärdats 
genom förordning upphävs genom en sär
skild förordning. 

J §. Den vanligaste sekretessgrunden i de 
bestämmelser som föreslås bli upphävda är 
en privat affärs- eller yrkeshemlighet. Den 
åbero~as bland annat i de bestämmelser som 
föreslas bli upphävda i l § 3-17, 34--36 
och 62-64 punkten. Handlingar som gäller 
en privat affärs- eller yrkeshemlighet eller 
någon annan därmed jämförbar omständighet 
som har samband med privat näringsverk
samhet föreslås vara sekretessbelagda enligt 
24 § l mom. 20 punkten i lagen om offent
lighet i myndigheternas verksamhet. 

Uppgifter om någons hälsotillstånd är en 
annan viktig sekretessgrund. Den åberopas 
bland annat i de bestämmelser som föreslås 
bli upphävda i l § 16, 17, 45, 46 och 
62-64 punkten. Motsvarande sekretess
grund nämns i 24 § l mom. 25 punkten i 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet. 

A ven uppgifter om någons ekonomiska 
ställning utgör sekretessgrund i ett flertal 
författningar, bland annat i de bestämmelser 
som föreslås bli upphävda i l § l, 13-17 
samt 45 och 46 punkten. Handlingar som 
gäller någons ekonomiska ställning föreslås 
sekretessbelagda enligt 24 § l mom. 23 
punkten i lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet. 

En enskild eller familjs hemlighet är en 
vanli~ sekretessgrund i sociallagstiftningen. 
Den aberopas bland annat i de bestämmelser 
som föreslås bli upphävda med stöd av l § 
47-50 och 52-55 punkten. Det är svårt att 
exakt fastställa vilka uppgifter som skall 
anses hänföra si~ till en enskild eller familjs 
hemlighet, men atminstone uppgifter om den 
ekonomiska ställningen, hälsotillståndet, lev
nadssättet, familjelivet och andra personliga 
förhållanden kan anses höra till gruppen. 

380085S 

Bestämmelser om sekretess i fråga om såda
na uppgifter föreslås ingå i 24 § l mom. 23, 
25 och 32 punkten i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. 

I vissa av de bestämmelser som föreslås 
bli upphävda uttrycks skyldigheten att iaktta 
sekretess via den verksamhet som regleras 
eller på något annat sätt mera allmänt än 
ovan. I de bestämmelser som föreslås bli 
upphävda bland annat i l § 56-58 punkten 
anges att uppgifter som någon har fått i 
samband med handläggningen av ett ärende 
som nämns i lagen skall hållas hemliga. I 
vissa bestämmelser, bland annat i de som 
föreslås bli upphävda i l § 29, 62 och 63 
punkten, anges att sekretess skall iakttas i 
fråga om uppgifter för vilka sekretess före
skrivs särskilt eller som på grund av sakens 
natur skall hållas hemliga. Eftersom sek
retessgrunderna i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet i regel är all
mänt tillämpliga, täcker de även dylika på 
bestämmelserna grundade sekretessbehov. 

2 §. En bestämmelse om ikraftträdande 
avses ingå i lagens 2 §. 

1.5. Lagen om offentlighet vid rättegång 

2 §. Uppgifter om rättegång. Ett syfte 
med förslaget är att uttömmande lagstifta om 
offentlighet för uppgifterna i domstolsdiari
ema. Den föreslagna bestämmelsen avses 
således vara primär i förhållande till 6 § l 
mom. l punkten i den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Enligt paragrafens l mom. blir de i en 
domstols diarium och andra register över 
handlingar förda anteckningarna om parter
nas namn, bostadsort liksom om sakens na
tur samt tidpunkten och platsen för förhand
lingen offentliga, då de är gjorda. Bestäm
melsen innebär att anteckningens offentlig
het inte påverkas av de sekretessbestämmel
ser som ingår i lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet eller andra lagar. 
Sålunda blir exempelvis de anteckningar 
som gjorts om stämningsansökan i ett brott
mål offentliga omedelbart, då de har gjorts 
efter att ansökan har inkommit till domsto
len. 

Anteckningar som gjorts om ett ärende 
som gäller tvångsmedel som avses i kap. 5 a 
tvångsmedelslagen skall enligt förslaget bli 
offentliga först då för brott misstänkta senast 
skall underrättas om användning av tvångs
medel, om inte domstolen beslutar något 
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annat. Denna specialbestämmelse motsvarar 
den gällande lagen. 

Uppgift om en parts identitet i brottmål 
som gäller sådan omständighet i en r,ersons 
privatliv som är av synnerligen ömtalig na
tur kan man enligt 2 mom. vägra att utläm
na. Med omständighet av synnerligen ömtå
lig natur kan enligt momentet avses t.ex. 
sexualbrott eller annat brott som ansluter sig 
till sexuallivet. 

5 b §. Behandlingen av vissa sekretessbe
lagda handlingar vid en rättegång. Med stöd 
av 9 § l mom. lagen om offentlighet vid 
rättegång kan sekretess i fråga om en hand
ling innebära att handlingen inte kan fogas 
till ett annat rättegångsmaterial, som blir 
offentligt. En sekretessbelagd uppgift kan bli 
offentlig i samband med den muntliga för
handlingen, om inte domstolen med stöd av 
5 § har beslutat att den muntliga förhandlin
gen helt eller delvis skall ske utan att all
mänheten är närvarande. Dessutom kan en 
sekretessbelagd uppgift tas med i domstolens 
offentliga beslut. Förhandlingen kan helt 
eller delvis ske inom stängda dörrar endast 
om domstolen fattar ett särskilt, motiverat 
beslut om det. Dessutom kan domstolen be
sluta att rättegångsmaterialet med undantag 
av domslutet skall hållas hemligt. 

Därmed kan till och med en synnerligen 
känslig uppgift som hänför sig till den per
sonliga integriteten läggas fram vid en of
fentlig rättegång och tas med i det offentliga 
beslutet. Detta kan vara oskäligt särskilt om 
den som uppgiften gäller inte är part i rätte
gången utan uppträder i egenskap av till ex
empel vittne eller brottsoffer. 

För att uppmärksamma domstolarna på 
behovet av sekretess i fråga om uppgifter 
som hänför sig till den personliga integrite
ten föreslås att det till lagen fogas en ny pa
ragraf som gäller behandlingen av vissa sek
retessbelagda handlingar vid en rättegång. 
Bestämmelsen avspeglar för sin del vikten 
av att privatlivet skyddas. 

Enligt förslaget kan en sådan handling 
som avses i 24 § l mom. 23, 25-27, 29 
eller 32 punkten i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet eller därmed 
jämförbara uppgifter som är sekretessbelag
da enligt någon annan lag muntligen eller 
med hjälpmedel företes vid en offentlig för
handling eller fogas till motiveringen till ett 
offentligt beslut endast i den utsträckning 
det är nödvändigt för att handlägga målet 
och motivera beslutet. 

De övriga intressen som skyddas av 24 § i 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet kan inte anses förut
sätta sådan reglering. De sekretessbestäm
melser som skyddar allmänna intressen är i 
regel inte absoluta, utan behovet av sekre
tess skall avgöras från fall till fall på basis 
av skaderekvisitklausulen. Om man i ett en
skilt fall anser att framläggaodet av en hand
ling äventyrar ett skyddsintresse, kan man 
alltid be domstolen att med stöd av 5 § la
gen om offentlighet vid rättegång besluta att 
förhandlingen skall ske utan att allmänheten 
är närvarande. statens yttre säkerhet och 
relationer till någon annan stat eller till ett 
internationellt samfund tryggas genom 4 §, 
som anger att förhandlingen skall hållas in
om stängda dörrar, om en offentlig förhand
ling kunde äventyra intressena. sekretess i 
fråga om förundersökningshandlingarna och 
vissa andra handlingar som gäller rätte
gångsförberedelse upphör i regel, när rätte
gången inleds. 

9 §. Rättegångsmaterialets offentlighet. I l 
mom. bestäms om rättegångsmaterialets of
fentlighet, varvid med vissa undantag hän
visas till lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. Hänvisningen föreslås bli ändrad 
till att avse den föreslagna lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet. 

1.6. strafflagen 

I 35 § i den allmänna lagen hänvisas be
träffande ett sådant brott mot sekretess eller 
tystnadsplikt som begås av en myndighet
sanställd till 40 kap. strafflagen. I 40 kap. 5 
§ strafflagen finns bestämmelser om brott 
mot tjänstehemlighet och brott mot tjänste
hemlighet av oaktsamhet. I 40 kap. 6 § 
strafflagen finns bestämmelser om olovligt 
röjande av en uppgift i eller om en handling 
som inte är offentlig. Endast uppsåtligt rö
jande är straffbart. 

40 kap. 5 §. Brott mot tjänstehemlighet 
och brott mot tjänstehemlighet av oaktsam
het. Paragrafen föreslås ändras så att den 
motsvarar den reglering och den terminolo~i 
rörande offentlighetsbegränsningar som ingar 
i lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. 

Paragrafen avses, alldeles såsom nu, gälla 
uppsåtliga gärningar av tjänstemän och of
fentligt anställda arbetstagare. Beskrivningen 
av den straffbara gärningen i paragrafens l 
punkt föreslås ändras så, att av den framgår 
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de olika formerna av brott mot tjänstehem
lighet Sådana vore enligt förslaget obehörigt 
röjande av sekretessbelagd handling och yp
pande av uppgift som omfattas av tyst
nadsplikten. 

Bestämmelserna om sekretessbelagda han
dlingar ingår i 22 § lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. Enligt denna är 
en handling sekretessbelagd, om den enligt 
lag skall hållas hemlig, eller om en myn
dighet med stöd av lag har föreskrivit att 
den skall hållas hemlig eller om den inne
håller uppgifter, om vilka sekretesskyldighet 
har föreskrivits genom lag. Därmed är det 
inte nödvändigt att i paragrafen som i den 
nu gällande lagen särskilt nämna de uppgif
ter som enligt föreskrift om hemlighållande 
skall vara sekretessbelagda. 

Paragrafen avses även gälla för uppgifter, 
som enligt lag inte får yppas. Med detta 
hänvisas till tystnadsplikten för tjänstemän 
och anställda vid offentliga samfund, om 
vilken bestämmelser ingår i 23 § lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
Tystnadsplikten kan endast bygga på en i 
lag bestämd begränsning. 

Momentet avses liksom nu gälla även obe
hörigt utnyttjande av en sekretessbelagd 
uppgift. Enligt 23 § l mom. lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet gäl
ler tystnadsplikten även i fråga om en sådan 
uppgift, som, om den vore införd i en hand
ling, vore sekretessbelagd. Förbudet mot 
utnyttjande gäller således även sekretessbe
lagda handlingar. Det förbud mot utnyttjan
de av en sekretessbelagd uppgift som ingår i 
den nämnda 23 § 3 mom. skall således till
lämpas även i de situationer där tystnads
plikten bygger på annan tystnadsplikt än den 
som bestäms i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet. 

40 kap. 6 §. Olovligt röjande av uppgift i 
eller om en handling. Paragrafen föreslås 
upphävd i syfte att öka beredningens offent
lighet. 

I samband med reformen av 40 kap. straff
la~en uppmärksammades i riksdagen särskilt 
fragan om kriminalisering av röjande av 
uppgifter som är offentliga enligt prövning. 
Regeringens proposition (RP 58/1988 rd) in
nehöll ingen särskild bestämmelse om detta, 
utan icke-offentliga uppgifter hade jämställts 
med sekretessbelagda uppgifter. För röjande 
av sådana föreslogs en bestämmelse i 40 
kap. 5 § strafflagen om samma straff. På 
grundval av lagutskottets betänkande (LaUB 

711988 rd) fick lagen en form, enligt vilken 
röjande av en uppgift i en icke offentlig 
handling skall straffas endast som uppsåtligt 
enligt 40 kap. 6 § strafflagen, vartill straff
skalan är lindrigare än den i kapitlets 5 § 
bestämda. 

Till de centrala syftena med reformen hör 
att förtydliga grunderna för definieringen av 
offentlighet samt att öka beredningens of
fentlighet. Detta eftersträvas bland annat 
genom att reducera gruppen av handlingar 
som är offentliga enligt prövning, genom 
bestämmelser om skyldighet för myndighe
ter att informera om sin verksamhet, att läm
na uppgifter om sina viktigaste planer och 
om andra ärenden som är under beredning. 
Myndigheterna skall enligt förslaget vara 
skyldiga att ge interna anvisningar för of
fentlighetens genomförande. Eftersom ut
lämnande av uppgifter ur beredningsmaterial 
som är offentligt enligt prövning sålunda 
föreslås bli flexibelt, är det alltså inte längre 
motiverat att i en paragraf i strafflagen stad
ga om särskilt straff för röjande av handling 
eller uppgifter i en sådan som är offentlig 
enligt prövning. Paragrafen föreslås därför 
upphävd. 

Enligt förslaget till lag om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet gäller tyst
nadsplikten inte för uppgifter som ingår i en 
sådan handling som ännu inte har blivit of
fentlig. Offentligheten får inte ogrundat be
gränsas ens i fråga om handlingar som är 
under beredning. Bedömningen av om en 
myndighet la~enligt kan vägra att lämna ut 
en uppgift paverkas av 17, 19 och 20 § i 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
di~heternas verksamhet. En tjänsteman för
slas sålunda inte vara skyldig att följa t.ex. 
sådana föreskrifter som innebure totalt för
bud mot utlämnande av uppgifter om lag
stiftning under beredning, om inte sekretess
bestämmelserna talar för annat. 

Vid beredningen av lagen har utgångsin
ställningen varit, att utlämnande av uppgifter 
ur sådana handlingar trots myndighetens ut
tryckliga förbud, under de förutsättningar 
som bestäms i 40 kap. l O och 11 § straffla
gen vore straffbara som försummelse av 
tjänsteplikt. Inte heller en föreskrift av en 
förman rörande utlämnande av uppgifter kan 
nödvändigtvis sättas i en annan ställning än 
andra föreskrifter om tjänsteutövningen. En 
myndighet bör ha möjlighet att utöva arbets
ledning och fördelning av arbetsuppgifterna i 
anslutning till informationen, vilket i prak-
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tiken innebär ett reellt förbud för andra 
tjänstemän att utlämna information. 

l. 7. statstjänstemannalagen 

17 §. En allmän bestämmelse om tystnads
plikt för myndighetsanställda föreslås bli 
intagen i lagen om allmänna handlingars of
fentlighet. Lösningen motiveras närmare i 
detaljmotiveringen till 6 kap. 17 § statstjäns
temannalagen föreslås därför ändrad genom 
införande av en hänvisning till lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Bestämmelserna i 22 § i den föreslagna la
gen om offentlighet i myndigheternas verk
samhet gäller endast grunderna för tystnads
plikten. Trots att tystnadsplikten för tjänste
män får ett detaljerat innehåll närmast av 
sekretessbestämmelserna i lagen om offent
lighet i myndigheternas verksamhet, är spe
cialla&stiftningen inte att förglömma. Därför 
föreslas att 17 § statstjänstemannalagen skall 
hänvisa också till speciallagarna. 

1.8. Matrikellagen 

l §. Lagens tillämpningsområde. Matrikel
lagen tillämpas enligt l § för att inhämta, 
registrera, använda och utlämna personupp
gifter för anställda hos offentliga samfund. 
Lagens l § 2 mom. kan tänkas lämna oklart, 
hur bestämmelserna om sekretess för och 
utlämnande av uppgifter som beskriver 
straff och avlöning skall tillämpas då det 
gäller riksdagens tjänstemän eller Finlands 
Banks tjänstemän och övriga anställda eller 
en kommuns eller samkommuns tjänsteinne
havare eller arbetstagare. Fördenskull före
slås 2 mom. bli ändrat. Enligt förslaget skall 
bestämmelserna om utlämnande av person
uppgifter i lagens 6 - 9 § tillämpas på de 
nämnda tjänstemännen och de övriga an
ställda. 

6 §. Utlämnande av uppgifter. Lagens 6 § 
gäller utlämnande av uppgifter som inhäm
tats och registrerats för matrikeln eller an
nars för skötseln av personalärenden i stat
ens ämbetsverk. I paragrafen föreslås för 
klarhetens skull på samma sätt som i l § 2 
mom. intas ett omnämnande av att be
stämmelserna i lagen om sekretess och ut
lämnande av uppgifter skall tillämpas på 
utlämnande av uppgifter om riksdagens tjän
stemän, Finlands Banks tjänstemän och öv
riga anställda samt tjänsteinnehavare och ar-

betstagare vid kommuner och samkom
muner. Bestämmelserna föreslås med undan
tag av 9 § tillämpas även om uppgifterna in
te har införts i matrikeln. 

I paragrafen finns nu en hänvisning tillla
gen om allmänna handlingars offentlighet. 
Hänvisningen föreslås bli ändrad till att avse 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Enligt förslaget skall beträffan
de utlämnande av uppgifter om statens tjäns
temän och arbetstagare liksom riksdagens 
tjänstemän, Finlands Banks tjänstemän och 
övriga anställda samt tjänsteinnehavare och 
arbetstagare vid kommuner och samkomm
ner som registrerats i matrikeln eller annars 
för skötseln av personalärenden finns hos en 
myndighet med senare i lagen föreskrivna 
undantag gälla vad som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het 

7 §. Hemlighållande samt utlämnande av 
uppgifter om straff och om personlig avlö
ning. I paragrafen bör två tekniska ändringar 
göras. Dessutom bör bestämmelserna om 
offentligheten i fråga om de offentligt an
ställdas avlöningsuppgifter ändras. 

Trots att sekretess skall iakttas i fråga om 
uppgifter som gäller någons ekonomiska 
ställning, är uppgifterna om tjänstemän
nens och tjänsteinnehavarnas löneklass enligt 
matrikellagen offentliga. Uppgifter om per
sonlig avlöning är dock inte offentliga. 

Inom den offentliga förvaltningen införs 
som bäst nya avlöningssystem. De innebär 
att avlöningen beror på de krav arbetsupp
gifterna ställer och på arbetsinsatsen och 
behörigheten. Därmed blir alltfler tjänste
mannalöner personliga. 

Skyddet för den personliga integriteten för 
personalen inom den offentliga förvaltningen 
kan visserligen anses förutsätta att en upp
gift om den personliga avlöni,pgen också i 
framtiden är sekretessbelagd. A andra sidan 
kan öppenheten inom den offentliga förvalt
ningen och möjligheterna att övervaka det 
allmänna anses förutsätta raka motsatsen, det 
vill säga att uppgifterna om den sammanlag
da avlöningen för personer som innehar en 
ledande ställning i ett offentligt samfund är 
offentliga. 

I l mom. avses föreskrivas om sekretess 
för uppgifter om straff och avlöning. sekre
tesskyldigheten rörande uppgifter om avlö
ning föreslås i momentet uttryckas exaktare 
än nu. 

sekretessbelagda skall i regel vara uppgif-
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ter om den del av en tjänstemans lön som 
bygger på hans personliga prestationer eller 
på annat sätt bestäms personligt liksom även 
uppgiften om den totala lön som utbetalas 
till en person. Sålunda skall uppgifterna om, 
vilken kravnivågrupp den tjänst eller befatt
ning som en person sköter tillhör, och vilket 
lönebelopp som svarar mot tjänstens kravni
vågrupp, enligt förslaget vara offentliga. Per
sonligt bestämda lönedelar är för närvarande 
ålderstilläggen samt inom de nya lönesyste
men den del som bygger på prestation och 
t.ex. olika slags bonus. 

Uppgiften om avlöningens totalbelopp för
eslas vara offentlig då den gäller en sådan 
kommunalt eller statligt anställd, som är 
verksam i en ledande ställning. Dessa före
slås närmare bestämmas i momentets l och 
2 punkt. Lönens totalbelopp föreslås kunna 
anges som månadslön eller som årslön. För
slaget innebär att även för i ledande ställ
ning verksam person inom det nya lönesys
temet den del av lönen som bestäms på ba
sis av den personliga prestationen eller an
nars är personligt bestämd skall vara sekre
tessbelagd. A v sikten är att inte ens indirekt 
uppgift skall kunna fås om den personligt 
bestämda lönedelen inom det nya avlönings
systemet. 

Enligt l punkten avses med statstjänste
män i ledande ställning de tjänstemän som 
nämns i 26 § statstjänstemannalagen och de 
som nämns särskilt i punkten. De som är an
ställda hos en kommun eller samkommun 
anges i 2 punkten på samma sätt som de 
som enligt 34 § kommunallagen inte är val
bara till fullmäktige. Definitionen har alltså 
konstruerats på lösningar som omfattats i 
den övriga lagstiftningen, eftersom det av 
tydlighetsskäl har ansetts vara den bästa lös
ningen. 

statligt anställda, i 26 § tjänstemannalagen 
nämnda, tjänstemän i ledande ställning, om 
vilkas totala avlöning uppgifterna föreslås 
vara offentliga, är justitiekanslern i statsrå
det, justitiekanslersadjointen, kommendören 
för försvarsmakten, kanslicheferna, statssek
reterarna, understatssekreterarna och avdel
ningscheferna vid ministerierna samt chefer
na för de ämbetsverk som lyder direkt under 
ett ministerium, om tjänsten skall specifice
ras i statsbudgeten, och de verkställande di
rektörerna för statens affärsverk. I bestäm
melsen nämns dessutom särskilt riksdagens 
justitieombudsman, riksdagens biträdande 
justitieombudsman och kanslichefen vid 

riksdagens justitieombudsmans kansli, presi
denten i högsta domstolen och presidenten i 
högsta förvaltningsdomstolen samt hovrätts
presidenterna. Riksdagens justitieombuds
man, biträdande justitieombudsmannen och 
kanslichefen vid justitieomudsmannens kans
li är riksdagstjänstemän enligt lagen om 
riksdagens tjänstemän. 

I kommunerna avses enligt 2 punkten med 
ledande tjänstemän de som är anställda hos 
kommunen i en ledande uppgift inom 
kommunstyrelsens eller en nämnds uppgifts
område eller i en därmed jämförbar ansvars
full uppgift och de som är anställda hos en 
samkommun och som vad ställningen beträf
far kan jämföras med de ovan avsedda kom
munalanställda. Med en anställd i ledande 
ställning inom kommunstyrelsens eller en
nämnds uppgiftsområde avses utom chefen 
för ämbetsverket, avdelningscheferna och 
tjänsteinnehavarna på så kallad byråchefsni
vå, det vill säga ansvarsområdeschefema. 
Begreppet uppgiftsområde, som används i 
kommunallagen, avser den uppgiftshelhet 
som ankommer på kommunstyrelsen eller en 
nämnd. Organets urpgiftSO!Jlråde består av 
de uppgifter det har ålagts. Atminstone kom
mundtrektören, biträdande kommundirektö
ren, direktören för en myndighetsenhet, för
valtningschefen, skoldirektören, socialdirek
tören, hälsovårdsdirektören och kommuning
enjören samt de övriga motsvarande tjäns
teinnehavarna och befattningshavarna inne
har en ledande uppgift på ett uppgiftsområ
de. Också den som självständigt - utan att 
underlyda någon annan tjänsteinnehavare -
ansvarar för ett ansvarsområde på kommun
styrelsens eller en nämnds uppgiftsområde 
direkt inför organet kan anses inneha en le
dande uppgift på uppgiftsområdet 

Den som axlar en viss uppgiftshelhet in
nehar en uppgift som kan jämföras med en 
ledande uppgift. Härmed avses också en 
tjänsteinnehavare eller en person som - trots 
att han underlyder en annan tjänsteinnehava
re - sköter en självständig expertuppgift och 
ansvarar för en uppgiftshelhet Kommun
eller stadssekreteraren, näringsombudsman
nen, informationschefen eller informations
sekreteraren, budget-, finansierings- eller 
planeringschefen, kommun- eller stadsjuris
ten, kommun- eller stadskamrem samt per
sonalchefen eller -sekreteraren kan sköta en 
sådan uppgift. Också den som ansvarar för 
en nämnds uppgiftsområde kan jämföras 
med en person som innehar en ledande upp-
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gift. Om nämnden har ålagts flera uppgifts
helheter, kan alla de som ansvarar för en 
sådan helhet anses inneha en uppgift SQm 
kan jämföras med en ledande uppgift. At
minstone general- och stadsplanechefen, 
byggnadsinspektören, kommunarkitekten, 
kulturchefen eller -sekreteraren, brandchefen 
samt landsbygdssekreteraren kan sköta så
dana uppgifter. Också direktören för ett 
kommunalt affärsverk kan vanligen anses 
inneha en ledande ställning. 

Bestämmelser om utlämnande av en sekre
tessbelagd uppgift om straff eller avlöning 
föreslås bli intagna i 2 mom. Förslaget mot
svarar med följande tekniska ändringar det 
nuvarande l mom. Hänvisningen i den nu
varande 2 punkten till 3 a kap. lagen om all
männa handlingars offentlighet ändras till att 
avse motsvarande bestämmelser i den före
slagna lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet. Också hänvisningen i 3 
punkten korrigeras på samma sätt. 6 punkten 
i momentet avses ändras så att uppgifter 
skall kunna utlämnas även för en myndig
hets planerings- och utredningsuppgifter. 
Andringen är behövlig för att säkerställa att 
myndighetemas planering i olika situationer 
skall kunna bygga på tillräcklig information, 
och den föreslagna ändringen svara mot 
principerna för regleringen av utlämnande i 
förslaget till lag om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet. 

Bestämmelsen i det nuvarande 2 mom. 
föreslås tas in i 3 m om. Bestämmelsen änd
ras enligt förslaget inte. 

Paragrafens rubrik bör ändras så att den 
bättre motsvarar det nya innehållet i lagrum
met. 

9 §. Hur matrikeluppgifter lämnas ut. Pa
ragrafen anger hur matrikeluppgifter kan 
lämnas ut. Uppgifter som är införda i en 
matrikel utlämnas vanligen genom ett matri
kelutdrag. För den i personregisterlagen för
eskrivna insynsrättens skull samt för forsk
ning och statistik får uppgifter utlämnas på 
det sätt som anges i 7 ~ lagen om allmänna 
handlingars offentlighet. Paragrafen föreslås 
dock ändras på grund av lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet och revi
sionen av personregisterlagen. Enligt för
slaget skall uppgifter ur en matrikel kunna 
utlämnas på grund av den registrerades rätt 
till insyn, för forskning, statistikföring och 
en myndighets planering och utred
ningsuppgifter även på annat sätt, med iakt
tagande av vad som bestäms i lagen om of-

fentlighet i myndighetemas verksamhet. För
slaget innebär att användningssyftena för 
utlämnande av matrikeluppgifter, t.ex. som 
tekniska upptagningar, utvidgas. 

1.9. Lagen om datasekretessnämnden och 
dataombudsmannen 

9 §. I 9 § lagen om datasekretessnämnden 
och dataombudsmannen (38911994) föres
krivs om tystnadsplikt och utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter. Eftersom det 
finns en motsvarande sekretessbestämmelse i 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet, föreslås att para
grafen ändras så att bestämmelsen om tyst
nadsplikt slopas. Bestämmelsen om utläm
nande av uppgifter föreslås däremot kvarstå 
utan sakändrin~ar. För brottsutredning och 
väckande av atal kan dataombudsmannen 
och datasekretessnämnden alltså också hä
danefter lämna ut uppgifter om tekniskt 
skydd för register. 

JO §. I paragrafen hänvisas beträffande 
brott mot tystnadsplikten till bestämmelserna 
om sekretessbrott i strafflagen. Både tyst
nadsplikten och brott mot den kommer i och 
med reformen att definieras i enlighet med 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. Eftersom paragrafen därmed 
blir onödig, föreslås att den upphävs. En 
motsvarande hänvisning finns i 35 § i lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. 

1.10. Lagen om anordnande av 
f"önnynderskap i vissa fall 

JO §. I 10 § lagen om anordnande av för
mynderskap i vissa fall (1411971) finns be
stämmelser om hemlighållande av angelä
genheter som gäller en myndling samt om 
utlämnande av sekretessbelagda angelägen
heter. Eftersom skyldigheten att iaktta sekre
tess enligt förslaget regleras i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet, fö
reslås att sekretessbestämmelsen i l O § än
dras så att bestämmelsen om sekretess slo
pas. Bestämmelsen om utlämnande av sekre
tessbelagda uppgifter föreslås däremot kvar
stå, vilket motsvarar den gällande lagen. 

1.11. Lagen om notarius publicus 

3 §. Eftersom det i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam-
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het finns en allmän bestämmelse om tyst
nadsplikt, föreslås att bestämmelsen om tyst
nadsplikt i 3 § lagen om notarius publicus 
(287 /1960) slopas. Den bestämmelse som 
anger hur notarius publicus skall förfara i 
sitt uppdrag föreslås dock kvarstå i paragra
fen. 

4 §. I paragrafens 3 punkt finns en hän
visning till lagen om allmänna handlingars 
offentlighet. Den bör dock ändras så att den 
avser lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet. 

1.12. Bokföringslagen 

8 kap. 3 §. Utlämnande av sekretessbelag
da uppgifter. I 8 kap. 3 § bokföringslagen 
(1336/1997) ingår bestämmelser om tyst
nadsplikt för ledamöterna av bokförings
nämnden och dem som utövar tillsyn över 
lagens efterlevnad samt om de grunder på 
vilka uppgifter får utlämnas. Eftersom mot
svarande sekretessgrunder avses bli intagna i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, föreslås att paragrafen ändras så 
att bestämmelsen om tystnadsplikt utesluts. I 
paragrafen föreslås endast kvarstå en be
stämmelse om utlämnande av uppgifter, med 
uteslutning av de grunder som ingår i den 
föreslagna lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet. Som grund för utläm
nande av sekretessbelagda uppgifter föreslås 
i paragrafen kvarstå endast utlämnande av 
uppgifter till förundersöknings- och polis
myndigheterna. Paragrafens namn föreslås 
ändrat i överensstämmelse med dess inne
håll. 

1.13. Lagen om ensamrätt till 
kretsmönster för integrerade kretsar 

I den föreslagna lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet anges i enlighet 
med l O § 2 m om. regeringsformen att sekre
tessgrunderna kan fastställas endast genom 
lag. Därför bör de sekretessbestämmelser 
som utfärdats genom förordning intas i en 
lag, om det är skäl att bevara dem. I förord
ningen om ensamrätt till kretsmönster för 
integrerade kretsar (946/ 1991) anges att det 
material som behövs för identifiering av ett 
kretsmönster skall hållas hemligt för skyd
dande av en affärshemlighet. Eftersom dessa 
grunder för skyddande av en affärshemlighet 
avviker från lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet, är det skäl att bibehålla 

dem. Enligt förslaget upphävs bestämmelser
na i förordningen, och motsvarande sekre
tessbestämmelser intas i stället i lagen om 
ensamrätt till kretsmönster för integrerade 
kretsar (32/1991). 

24 §. Offentlighet. I paragrafen fastställs 
ansökningshandlingarnas offentlighet. Enligt 
den nuvarande ordalydelsen kan dock be
stämmelser om undantag intas i en förord
ning för att skydda affärshemligheter. Efter
som sekretessgrunderna i förordningen före
slås bli intagna i 24 a och 24 b §, vilka fo
gas till lagen, bör hänvisningen i 24 § avse 
dessa paragrafer. 

24 a §. Skyddande av en affärshemlighet. 
En ny 24 a § föreslås bli intagen i la
gen. Till innehållet motsvarar den de nuva
rande 7-9 § i förordningen. I l mom. an
ges därmed att sökanden kan kräva sekretess 
i frå~a om materialet. I 2 mom. anges vad 
ett sadant krav kan gälla. I 3 mom. anges 
hur de bilagor som kravet på sekretess gäller 
skall behandlas. 

24 b §. Avgränsning av en affärshemlig
het. I 24 b § som föreslås bli fogad till la
gen anges på samma sätt som i den nuvaran
de 8 § i förordningen vilka handlingar och 
vilket material som enligt denna lag inte be
traktas som affärshemligheter. 

1.14. Produktsäkerltetslagen 

16 §. I 16 § l och 2 mom. produktsäker
hetslagen (914/ 1986) föreskrivs om sekretess 
i fråga om en näringsidkares affärs- och yr
keshemligheter samt om utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter. Eftersom det 
finns en motsvarande sekretessbestämmelse i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, föreslås att sekretessbestämmel
sen i paragrafen slopas. Endast be
stämmelsen om utlämnande av uppgifter 
föreslås kvarstå utan sakändringar. 

I paragrafens 3 mom. bestäms om utläm
nande av uppgifter till tillsynsmyndigheter i 
andra länder i vissa fall i syfte att skydda 
konsumenten. Därvid förutsätts att de be
gränsningar som in~år i l mom. iakttas. Be
stämmelsen föreslas med vissa ändringar 
överförd till 2 mom. Eftersom be begräns
ningar som ingår i momentet enligt förslaget 
avses utgå, föreslås i stället i bestämmelsen 
till efterföljd föreskrivas vad som bestäms 
om sekretess för handlingar i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet. 

18 §. I paragrafen finns en hänvisning till 
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bestämmelserna om sekretessbrott i straffla
gen. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter
som det finns en motsvarande bestämmelse i 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet. 

1.15. Lagen om offentlig upphandling 

14 §.Rätt att få information och tystnads
plikt. I 14 § l mom. lagen om offentlig upp
handling hänvisas, när det gäller rätt för den 
som deltagit i en anbudstävlan att få uppgif
ter, tilllagstiftningen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet. I paragrafen föreslås 
intas en hänvisning till lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet. 

1.16. Elsäkerhetslagen 

36 §. I 36 § elsäkerhetslagen (410/1996) 
anges att elsäkerhetsmyndigheten har rätt att 
få sekretessbelagda upplysningar. Enligt 2 
mom. regleras elsäkerhetsmyndighetens rätt 
att få sekretessbelagda upplysningar om el
skador vid behov genom förordning. 

Enligt lagen om offentlighet i myndighe
ternas verksamhet kan rätten att ta del av en 
sekretessbelagd handlin& regleras endast ge
nom lag. Därför föreslas att 2 mom. upp
hävs. Bestämmelser om utlämnande av upp
lysningar kan vid behov ges genom lag. 

37 §. I l mom. föreskrivs om sekretess i 
fråga om affärs- och yrkeshemligheter. I 2 
mom. föreskrivs om utlämnande av sådana 
uppgifter åt utländska officiella organ som 
övervakar elsäkerheten. 

Eftersom sekretessgrunderna koncentreras 
till lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, kan sekretessbestämmelsen i pa
ragrafen upphävas. Bestämmelsen om utläm
nande av en uppgift föreslås dock kvarstå 
utan sakändringar. 

1.17. Kärnenergilagen 

78 §. Tystnadsplikt. De ändringar som 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet föranleder i fråga om bestäm
melserna om sekretessbelagda handlingar 
och utlämnande av uppgifter föreslås bli 
gjorda i kärnenergilagen (990/1987). Där
med slopas de sekretessbestämmelser i 78 §, 
vilkas innebörd kommer att bli definierad i 

enlighet med lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet. 

I paragrafen föreslås kvarstå bestämmelsen 
i 2 mom. om skyldighet att hemlighålla vis
sa uppgifter som erhållits i samband med 
den verksamhet som avses i kärnenergila
gen, vilka ansluter sig till vissa i 7 § av
sedda säkerhetsarrangemang. Dessa uppgifter 
kan erhållas också av sådana personer, vilka 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet inte gäller. I paragrafen föreslås 
också kvarstå bestämmelsen i 3 mom. om 
sekretesskyldighet för datamaterial med an
knytning till kärnenergi, som definieras en
ligt la~ens 2 § l mom. 4 punkten. Momentet 
har pa grund av sina särdrag inte ansetts 
behöva intas i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet. 

I paragrafens 5 mom. hänvisas till vad 
som särskilt är bestämt om handlingars of
fentlighet. Hänvisningen föreslås ändrad till 
att gälla lagen om offentlighet i myndighe
ternas verksamhet. I paragrafens 6 mom. 
hänvisas beträffande straffbarheten för brott 
mot sekretesskyldigheten till straffbestäm
melserna i strafflagen. Det är motiverat att 
bibehålla bestämmelsen, eftersom den avser 
också en enskild person som har tystnads
plikt på det sätt som föreskrivs i paragrafen. 
Bestämmelsen är behövlig också för tydlig
hetens skull, eftersom den i paragrafen in
gående särskilda sekretessgrunden rörande 
datamaterial är förpliktande även för tjäns
temännen. 

1.18. Justeringslagen 

14 h §. I 14 h § justeringsla&en 
(219/1965) föreskrivs om sekretess i fraga 
om vissa uppgifter som erhållits vid tillsy
nen över att lagen iakttas samt om utläm
nande av sekretessbelagda uppgifter. Efter
som skyldigheten att iaktta sekretess framgår 
av lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, föreslås att sekretessbestämmel
serna upphävs. Bestämmelsen om utlämnan
de av en uppgift föreslås dock kvarstå. Det 
är emellertid onödigt att ange att sekretess
belagda uppgifter får lämnas ut åt en annan 
myndighet som med stöd av en uttrycklig 
bestämmelse i en lag har rätt att få dem, 
eftersom det finns en bestämmelse om detta 
i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Grunden för utlämnande av 
uppgifter föreslås därför bli struken. 
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1.19. Lagen om anordningars 
energieffektivitet 

16 §. I 16 § l mom. lagen om anordning
ars energieffektivitet (1241/1997) föreskrivs 
om skyldighet att hemlighålla vissa uppgifter 
om vilka kännedom har erhållits vid skötseln 
av uppgifter enligt denna lag. I paragrafens 
2 mom. bestäms om grunderna för utläm
nande av de sekretessbelagda uppgifterna. 
Enligt 3 mom. hindrar tystnadsplikten inte 
heller att upplysningar ges till besvärsmyn
digheterna. 

Eftersom motsvarande sekretessgrunder 
föreslås ingå i lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet, föreslås att paragra
fen ändras så att bestämmelsen om sekrc
tesskyldighet utesluts. I paragrafen föreslås 
kvarstå bestämmelsen i 2 mom. rörande ut
lämnande av sekretessbelagda uppgifter, som 
föreslås kvarstå oförändrad till innehållet. 
Den i 3 mom. ingående bestämmelsen före
slås uteslutas som onödig, eftersom motsva
rande grund föreslås intagen i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet. 

17 §. I lagens 17 § hänvisas när det gäller 
brott mot tystnadsplikten till strafflagen. Pa
ragrafen föreslås upphävd som onödig, efter
som motsvarande bestämmelse ingår i den 
föreslagna lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet. 

1.20. Lagen om allmänna villkor för 
företagsstöd 

9 §. Utlämnande av sekretessbelagda upp
gifter. I 9 § l mom. lagen om allmänna vill
kor för företagsstöd (786/ 1997) föreskrivs 
om sekretess i fråga om vissa uppgifter som 
någon har fått i samband med skötseln av 
sina lagenliga åligganden. 

I 2 mom. anges när sådana uppgifter utan 
hinder av tystnadsplikten kan lämnas ut. 
Eftersom tystnadsplikten föreslås bli definie
rad med stöd av lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, föreslås att pa
ragrafen ändras så att sekretessbestämmelsen 
slopas. I paragrafen föreslås endast be
stämmas om grunderna för utlämnande av 
uppgifter. Dessa föreslås kvarstå i sak oför
ändrade. Punkten om utlämnande av uppgif
ter åt domstolen eller åt en myndighet som 
behandlar sökande av ändring i ett ärende 
föreslås strykas som onödig. Paragrafens 
rubrik föreslås bli ändrad så att den motsva
rar innehållet i paragrafen. 

3800855 

10 §. Straff. Beträffande brott mot den i 
9 § l mom. föreskrivna tystnadsplikten hän
visas i 2 mom. till strafflagen. Eftersom sek
retessbestämmelsen i det nämnda momentet 
föreslås bli upphävd och det finns en mot
svarande hänvisning i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet, föreslås att 
momentet upphävs. 

1.21. Lagen om finansinspektionen 

18 §. Tystnadsplikt. I 18 § lagen om fi
nansinspektionen (503/1993) anges att sekre
tess skall iakttas i fråga om uppgifter som 
erhållits i samband med tillsynsverksamhe
ten. Eftersom samma sekretessgrunder 
nämns i lagen om offentlighet i myndighe
ternas verksamhet, kan paragrafen upphävas. 

19 §. Rätt att lämna uppgifter. I l mom. 
anges att Finansinspektionen utan hinder av 
tystnadsplikten enligt 18 § har rätt att lämna 
ut uppgifter åt vissa myndigheter och sam
manslutnin$.ar som övervakar finansmarkna
den samt at polisen och förundersöknings
myndigheterna. Enligt momentet har Finans
inspektionen vidare rätt att åt myndigheter 
som ansvarar för tillsynen över organ som 
har befattning med ett tillsynsobjekts likvi
dations- eller konkursförfarande lämna ut 
vissa uppgifter som har anknytning till till
synen över dessa förfaranden och revisorn. 

Hänvisningen i den första bestämmelsen 
föreslås bli struken. I stället räknas de om
ständigheter om vilka uppgifter kan lämnas 
ut upp i bestämmelsen. Samtidigt ändras 
bestämmelsen så att uppgifter kan lämnas 
även till den myndighet som ansvarar för att 
finansmarknadens funktionsduglighet. Denna 
uppgift ankommer för närvarande på finans
ministeriet. I övrigt samt i sak ändras mo
mentet dock inte. 

1.22. Lagen om statens säkerhetsfond 

18 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. I 18 § l mom. lagen om statens 
säkerhetsfond (379/1992) anges att säker
hetsfonden och de tjänstemän som sköter 
fondens uppgifter har rätt att få sekretessbe
lagda uppgifter. I 2 mom. föreskrivs om sek
retess. I 3 mom. föreskrivs om utlämnande 
av sekretessbelagda uppgifter. Eftersom mot
svarande sekretesskyldighet föreslås ingå i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, föreslås att sekretessbestämmel
sen slopas. Bestämmelserna om rätt att få 
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och att utlämna uppgifter har i förslaget 
bevarats utan sakändringar. Paragrafens rub
rik skall ändras till att motsvara innehållet. 

19 §.Om brott mot tystnadsplikten. I para
grafen hänvisas beträffande brott mot tyst
nadsplikten till strafflagen. Eftersom sekre
tessbestämmelsen föreslås bli upphävd och 
det finns bestämmelser om brott mot sekre
tess i den föreslagna lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet, föreslås att 
hänvisningsbestämmelsen upphävs. 

1.23. Lagen om rörsäkringsbolag 

18 kap. 7 §. Enligt 18 kap. 7 § l mom. 
lagen om försäkringsbolag (1062/1979) är i 
lagen avsedda handlingar i en myndighets 
besittning offentliga enligt lagen om all
männa handlingars offentlighet. När den fö
reslagna lagen om offentlighet i myndighe
temas verksamhet träder i kraft, blir bestäm
melsen onödig. Momentet föreslås bli ändrat 
så att endast bestämmelsen om social- och 
hälsovårdsministeriets möjlighet att offent
liggöra vissa uppgifter om försäkringsbola
gen kvarstår. 

1.24. Lagen om utländska 
försäkringsbolag 

72 §. Försäkringsstatistik. Bestämmelserna 
i 72 § lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995) motsvarar i sak det ovannämnda 
18 kap. 7 § l mom. lagen om försäkrings
bolag. Paragrafen föreslås bli ändrad på 
samma sätt. 

79 §. Tystnadsplikt. I 2 mom. anges att ett 
utländskt försäkringsbolag samt social- och 
hälsovårdsministeriet utan hinder av tyst
nadsplikten enligt l mom. har rätt att lämna 
ut uppgifter som omfattas av försäkrings
hemligheten. Enligt l mom. kan det då vara 
fråga om uppgifter om någons ekonomiska 
ställning eller hälsotillstånd eller en affärs
eller yrkeshemlighet. Rätten att lämna ut en 
uppgift om någons hälsotillstånd föreslås 
dock bli begränsad. Enligt förslaget kan en 
sådan uppgift lämnas ut endast av ett försäk
rings- eller pensionsbolag, och uP.pgiften kan 
lämnas ut endast åt en finsk aklagar- och 
förundersökningsmyndighet för förhindrande 
och utredning samt ställande under åtal av 
bedrägeribrott riktat mot ett försäkrings- el
ler pensionsbolag. På de grunder som nämns 

i den gällande lagen kan enligt förslaget en
dast uppgifter om en sammanslutnings eller 
en persons ekonomiska ställning eller en affärs-
eller yrkeshemlighet lämnas ut. 
Förslaget beror på att uppgifter om hälso

tillståndet enligt personregisterlagen och 
direktivet av Europaparlamentet och rådet 
om skydd av personuppgifter är känsliga 
uppgifter, som kan registreras, användas och 
lämnas ut endast i vissa noggrant reglerade 
st>ecialfall. Begränsningen är motiverad ock
sa med tanke på 8 § l mom. regeringsfor
men om skydd för privatlivet. 

1.25. Lagen om pensionsstiftelser 

134 §. I paragrafen föreskrivs om offent
ligheten i fråga om de myndighetshandlingar 
som nämns i lagen om pensionsstiftelser 
( 177 4/ 1995). Eftersom offentligheten kom
mer att regleras i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, föreslås att be
stämmelsen upphävs som onödig. I paragra
fen kvarstår då endast bestämmelsen om social-
och hälsovårdsministeriets möjlighet att of

fentliggöra viss statistik. 

1.26. Lagen om försäkringskassor 

167 §. Bestämmelserna i 167 § l mom. 
lagen om försäkringskassor (1164/1992) 
motsvarar bestämmelserna i den ovannämn
da 134 § lagen om pensionsstiftelser. På de 
grunder som anförs ovan föreslås momentet 
bli ändrat på samma sätt. 

1.27. Lagen om förrättande av 
filmgranskning 

14 a§. Enligt 14 a § lagen om förrättande 
av filmgranskning tillämpas lagen om all
männa handlingars offentlighet inte på en 
upptagning som med stöd av lagen är i en 
myndighets besittning. Paragrafen innebär en 
ogrundad begränsning av handlingsoffentlig
heten. Därför föreslås den bli ändrad så att 
begränsningen av rätten att ta del av en han
dling blir något mindre omfattande. Utanför 
tillämpningsområdet för lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet faller en
ligt förslaget endast de upptagningar som 
med stöd av lagen om förrättande av film
granskning har skickats till myndigheten för 
granskning. 
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1.28. Lagen om transport av farliga 
ämnen 

17 §. Upplysningar från andra myndighe
ter. I 17 § lagen om transport av farliga äm
nen (719/1994) anges att tillsynsmyndighe
ten har rätt att få uppgifter utan hinder av 
tystnadsplikten i 23 §. Eftersom sekretess
bestämmelsen i 23 § enligt förslaget skall 
upphävas, bör 17 § hänvisa till lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet. I 
enlighet med sekretessgrunden i 23 § har 
tillsynsmyndighetens rätt att ta del av en 
handling begränsats till affärs- och yr
keshemligheter. 

23 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. sekretessbestämmelsen i paragra
fen föreslås bli slopad, eftersom sekretess
grunden nämns i den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
Bestämmelsen om utlämnande av sekretess
belagda uppgifter kvarstår dock utan sakän
dringar. Paragrafens rubrik föreslås bli änd
rad så att den motsvarar sakinnehållet i pa
ragrafen. 

1.29. Lagen om tillsyn över 
fartygssäkerheten 

17 §.Brott mot tystnadsplikt. I 17 § la
gen om tillsyn över fartygssäkerheten 
(370/1995) hänvisas i fråga om brott mot 
den i 20 och 21 § stadgade tystnadsplikten 
till bestämmelserna i strafflagen. Eftersom 
enligt förslaget bestämmelserna i 21 § om 
tystnadsplikt skall utgå, bör ifrågavarande 
hänvisning i 17 § strykas. 

21 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. I 21 § föreskrivs om tystnadsplikt 
och utlämnande av sekretessbelagda uppgif
ter. sekretessbestämmelsen föreslås bli 
slopad, eftersom det finns en motsvarande 
bestämmelse i den föreslagna lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet. En
dast bestämmelsen om utlämnande av sekre
tessbelagda uppgifter föreslås kvarstå i para
grafen. Det är dock onödigt att i bestäm
melsen ange att uppgifter kan lämnas ut åt 
en annan myndighet endast i särskilt före
skrivna fall, eftersom det framgår av lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het. Därför föreslås att grunden för utläm
nande av uppgifter stryks. Paragrafens rubrik 
föreslås bli ändrad så att den motsvarar 
sakinnehållet i paragrafen. 

1.30. Mönstringslagen 

15 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. Eftersom disciplinnämndens skyl
dighet att iaktta sekretess beror på lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
föreslås att sekretessbestämmelsen i mönst
ringslagen (l 005/1986) slopas. Bestämmel
sen om att uppgifter får lämnas ut för utre
dande av brott kvarstår dock enligt förslaget 
i paragrafen. Utlämnande av uppgifter på 
någon annan grund som nämns i paragrafen 
beror dock på lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet, och därför blir be
stämmelserna i 15 § onödiga. Paragrafens 
rubrik föreslås bli ändrad så att den motsva
rar sakinnehållet i paragrafen. 

17 §. straffbestämmelse. Beträffande brott 
mot tystnadsplikten finns det i 17 § 2 mom. 
en hänvisning till strafflagen. Eftersom sek
retessbestämmelsen föreslås bli slopad och 
det i den föreslagna lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet finns en motsva
rande bestämmelse om brott mot sekretess, 
föreslås att momentet upphävs. 

1.31. Lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

29 §. Rätt att erhålla vissa uppgifter. I 29 
§ l mom. lagen om utkomstskydd för ar
betslösa (602/1984) finns en hänvisning till 
lagen om allmänna handlingars offentlighet. 
Bestämmelsen bör dock avse lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet. 

36 §. Tystnadsplikt. Eftersom sekretess
grunderna i 36 § l mom. nämns i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet, är 
sekretessbestämmelsen överflödig. Det kan 
nämnas att det finns ett fel i den gällande 
lagen. sekretessbelagda är enligt paragrafen 
uppgifter om en sammanslutnings eller en
skild persons ställning, men enligt motive
ringen i den regeringsproposition som ledde 
till att lagen stiftades (RP 3811984 rd) avses 
därmed uppgifter om någons ekonomiska 
ställning. Också bestämmelsen i 2 mom. om 
straff för brott mot tystnadsplikten är onö
dig, eftersom det finns en motsvarande be
stämmelse i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet. 

1.32. Lagen om statens 
tjänstekollektivavtal 

26 §. Enligt den föreslagna lagen om of-
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fentlighet i myndigheternas verksamhet kan 
en sekretessbelagd handling lämnas ut en
dast om en särskild bestämmelse i en lag 
uttryckligen tillåter det. Eftersom de statliga 
förhandlingsmyndigheternas rätt att av myn
digheterna få de uppgifter som behövs för 
ingående av tjänstekollektivavtal regleras i 3 
§ förordningen om statens tjänstekollektivav
tal, förutsätter den ovannämnda principen 
om reglering på lagnivå att bestämmelserna i 
3 § intas i en lag. Därför föreslås att en be
stämmelse som motsvarar bestämmelsen i 
förordningen intas i stället för den upphävda 
26 § lagen om statens tjänstekollektivavtal 
(66411970). 

1.33. strålskyddslagen 

62 §. B rott mot tystnadsplikt. Beträffande 
brott mot tystnadsplikten hänvisas i 62 § 
strålskyddslagen (59211991) till strafflagen. 
Eftersom det finns en motsvarande be
stämmelse i den föreslagna lagen om offent
lighet i myndigheternas verksamhet, föreslås 
att paragrafen upphävs. 

68 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. I 68 § strålskyddslagen föreskrivs 
om tystnadsplikt och utlämnande av sekre
tessbelagda uppgifter. sekretessbestämmel
serna föreslås bli slopade, eftersom sekre
tessgrunderna nämns i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het. Bestämmelsen om utlämnande av sek
retessbelagda uppgifter föreslås dock kvarstå 
utan sakändringar. Paragrafens rubrik före
slås bli ändrad så att den motsvarar sak
innehållet i paragrafen. 

1.34. Lagen om skuldsanering för 
privatpersoner 

87 §. Skuldsaneringsregister. Enligt 87 § 
l mom. lagen om skuldsanering för privat
personer (5711993) skall justitiemimsteriet 
föra ett register över ärenden som gäller 
skuldsanering för privatpersoner. Eftersom 
det numera är rättsregistercentralen som 
tjänstgör som registerförare föreslås be
stämmelsen i l mom. ändras så att den sva
rar mot det nu rådande läget. 

Lagen om skuldsanering för privatpersoner 
syftar till att rätta till gäldenärens ekonomis
ka situation. I detta syfte kan domstolen 
fastställa ett betalningsprogram som omfattar 
alla hans skulder. När han har fullgjort be
talningsskyldigheten i enlighet med betal-

ningsprogrammet, befrias han från de skul
der som omfattats av programmet. När be
talningspro~rammet har slutförts och gälde
nären alltsa inte längre betungas av över
mäktiga skulder, får han en ny chans i livet. 
De uppgifter om betalningsprogrammet som 
införts i skuldsaneringsregistret behövs inte 
längre för att trygga genomförandet av pro
grammet eller för att förhindra att gäldenä
ren ånyo skuldsätter sig. 

Enligt l O § l O punkten lagen om skuldsa
nering för privatpersoner kan skuldsanering 
utan särskilda motskäl inte beviljas, om gäl
denären tidigare har beviljats skuldsanering. 
Om gäldenärens ansökan om skuldsanering 
har förkastats eller ett för honom fastställt 
betalningsprogram skall beslutats förfalla, 
kan han hos domstolen ansöka om skuldsa
nering på nytt. Innan domstolen kan avgöra 
frågan, måste den utreda om gäldenären tidi
gare har ansökt om skuldsanering. Därför 
föreslås att det till 87 § lagen om skuldsane
ring för privatpersoner fogas ett nytt 3 mom. 
Enligt det skall domstolen ha rätt att få upp
lysnmgar om sådana ur skuldsaneringsregi
stret avförda anteckningar av vilka det fram
går att ett betalningsprogram har fastställts 
eller förfallit eller att en ansökan om skuld
sanering har förkastats. 

1.35. Utsökningslagen 

3 kap. 34 f §. Paragrafen gäller utmät
ningsmannens rätt att få uppgifter. Tolkning
en av lagrummet har i praktiken medfört 
problem, eftersom lokala teleinrättningar har 
ansett att de inte sköter en offentlig uppgift 
på det sätt som avses i paragrafen. Därför 
har de vägrat lämna ut uppgifter om gälde
närens telefonnummer. Enligt förslaget an
ges i l mom. att även sammanslutningar 
som bedriver tele- eller postverksamhet skall 
l.ämna ut uppgifter åt utmätnin~smannen. 
Andringen avses inte ha verkan pa tolkning
en av vilka som sköter offentliga uppgifter 
enligt lagstiftningen i övrigt. 

34 g §. De ändringar som den föreslagna 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet föranleder föreslås bli gjorda i 
paragrafen. I l mom. föreskrivs om tyst
nadsplikt för utsökningsmyndigheten och 
andra som utför en uppgift på uppdrag av 
utmätningsmannen samt om offentligheten i 
fråga om utmätningsmannens beslut och för
rättningsprotokoll, dock inte i fråga om pro
tokollet över utsökningsutredningen. Efter-
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som motsvarande bestämmelser ingår i för
slaget till lag om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet, är bestämmelserna överflö
diga. 

I det gällande 2 mom. anges att den som 
ansöker om utsökning utan hinder av tyst
nadsplikten enligt l mom. skall få del av 
utsökningsutredningen, uppgifter om gälde
närens ekonomiska ställning samt uppgifter 
som behövs för väckande av återvinnings
talan. Eftersom det i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het finns bestämmelser om sökandens rätt att 
i egenskap av part ta del av och utnyttja en 
handling, blir momentet onödigt. 

I det gällande 3 mom. anges att utmät
ningsmannen får lämna ut uppgifter åt åkla
~ar- och förundersökningsmyndigheter samt 
at vissa andra myndigheter, om gäldenären 
har gjort sig skyldig till missbruk. Motsva
rande bestämmelser föreslås intagna i parag
rafens l m om., i vilken en hänvisning till la
gen om offentlighet i myndigheternas verk
samhet föreslås ingå. Inga sakliga föränd
ringar föreslås i regleringen av utlämnande 
av sekretessbelagda uppgifter bortsett från 
ett förslag om att uppgifter skulle kunna 
utlämnas för övervägande av förvandlings
straff. Utmätningsmannen föreslås liksom nu 
kunna lämna ut behövliga uppgifter till åkla
gar- och förundersökningsmyndigheter, om 
det finns skäl att misstänka att gäldenären 
kan ha gjort sig skyldig till brott. Om obser
verade missbruk av gäldenären skall behöv
liga uppgifter även kunna ges till skattemyn
digheterna, arbetsmyndighetema, konkur
sombudsmannen eller andra myndigheter. 
Att utlämna uppgifter till andra än till en 
annan utsökningsmyndighet skulle dock inte 
vara tillåtet, om det är fråga om ett sådant 
missbruk, om vilket uppgiften har erhållits 
från en person som är berättigad eller skyl
dig att vägra vittna vid rättegång. Utläm
ningsbegränsningen gäller även situationer, 
där det är frå~a om uppgifter som erhållits 
av en utomstaende om dennes egna miss
bruk. 

En utmätningsmans rätt att utlämna upp
gifter föreslås utvidgas så, att utmätnings
mannen skall få ge uppgifter till en åklagar
myndighet även för övervägande av för
vandlingsstraff för böter. Vid justitieminis
teriet bereds en reform av bestämmelserna 
om böter, förvandlingsstraff och ordnings
bot. Syftet med reformen är att utvidga åkla
garens prövningsrätt att underlåta att yrka på 

förvandlingsstraff för böter. Åklagaren skul
le komma att för prövningen av förvand
lingsstraffet ha behov av uppgifter om orsa
kerna till att böter är obetalda. Av utmät
ningsmannen skulle stå att få upplysning 
bl.a. därom, huruvida den bötfällde får ar
betslöshets- eller sjukdagpenning och om 
andra omständigheter som eventuellt påver
kar den bötfälldes ekonomiska ställning. Ef
tersom de uppgifter som åklagaren behöver 
för prövningen kan vara sekretessbelagda, 
föreslås det att i lagen intas en bestämmelse 
som tryggar åklagarens tillgång till uppgif
terna. 

I det gällande 4 mom. hänvisas beträffan
de brott mot tystnadsplikten till strafflagen. 
Hänvisningen blir överflödig på grund av 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet. 

I paragrafens 2 mom. föreslås intas en 
bestämmelse som avses möjliggöra maskin
läsbart informationsutbyte mellan utsök
ningsmyndigheterna. Enligt förslaget skall 
man ur justitieministeriets datasystem över 
utsökningsärenden med hjälp av teknisk all
vändningskontakt kunna utlämna uppgifter 
till en utsökningsmyndighet även om ären
den som är anhängiga hos en annan utsök
ningsmyndighet Bestämmelsen bör på grund 
av tolkningsproblem som förekommit anses 
vara behövlig. 

1.36. Lagen om övervakning av 
förvaltningen av konkursbon 

16 §. De ändringar som lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet för
anleder föreslås bli gjorda i 16 § lagen om 
övervakning av förvaltningen av konkursbon 
(10911995). Paragrafen gäller sekretess, ut
lämnande av uppgifter och brott mot tyst
nadsplikten. Bestämmelserna om sekretess 
och brott mot tystnadsplikten föreslås bli 
slopade. I paragrafen kvarstår dock enligt 
förslaget utan sakändringar bestämmelserna 
om utlämnande av uppgifter. 

1.37. Lagen om riksdagens tjänstemän 

17 §. I 17 § lagen om riksdagens tjänste
män föreskrivs om tystnadsplikt. Eftersom 
en allmän bestämmelse om tystnadsplikt för 
myndighetsanställda föreslås bli intagen i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, föreslås att i 17 §. i stället skall 
intas en hänvisning till den. Aven om tyst-
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nadsplikten för tjänstemän får sitt huvudsak
liga innehåll av lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet, påverkas den även 
av speciallagstiftningen. Därför föreslås att i 
paragrafen skall hänvisas också till special
bestämmelserna. 

1.38. Lagen om republikens presidents 
kansli 

60 §. Enligt 60 § lagen om republikens 
presidents kansli gäller beträffande sekretess 
för republikens presidents och kansliets 
handlingar vad som föreskrivs i lagen om 
allmänna handlingars offentlighet, om inte 
något annat besluts av republikens president 
för att värna om nödvändig sekretess med 
tanke på utövningen av presidentämbetet. 
Hänvisningen föreslås ändras till att gälla 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. 

1.39. Lagen om rätt för statsrevisorerna 
och statens revisionsverk att granska 
vissa överröringar av medel mellan 
Finland och Europeiska 
gemenskaperna 

4 §. Utlämnande av sekretessbelagda upp
gifter. De ändringar som lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet föranleder 
föreslås bli gjorda i 4 § lagen om rätt för 
statsrevisorerna och statens revisionsverk att 
granska vissa överföringar av medel mellan 
Finland och Europeiska gemenskaperna 
(353/1995). Paragrafen gäller tystnadsplikt 
och utlämnande av uppgifter. Endast bes
tämmelsen om utlämnande av uppgifter fö
reslås kvarstå i paragrafen. Till innehållet 
motsvarar den gällande lag. Paragrafens rub
rik har i förslaget ändrats så att den bättre 
motsvarar innehållet i paragrafen. 

1.40. Lagen om kommunala 
arbetsmarknadsverket 

9 §. Rätt att få uppgifter. I 9 § lagen 
om kommunala arbetsmarknadsverket 
(25411993) föreskrivs om rätt att få uppgifter 
samt om sekretess. I l mom. anges att ar
betsmarknadsverket har rätt att få sådana 
uppgifter av kommuner och samkommuner 
som det behöver för att fullgöra sina lag
stadgade åligganden. Enligt 2 mom. har den 
som tagit emot en uppgift samma skyldighet 
att iaktta sekretess som den som har läm-

nat ut uppgiften. Enligt 3 mom. är det inte 
tillåtet att röja något som enligt sakens natur 
skall hållas hemligt. 

Eftersom sekretessgrunderna i 9 § 2 och 3 
mom. nämns i den föreslagna lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet, kan 
de slopas i paragrafen. Då bör paragrafens 
rubrik samtidigt ändras så att den motsvarar 
innehållet i paragrafen. Därför föreslås att 
paragrafen ändras i sin helhet. 

1.41. Lagen om yrkeshögskolestudier 

28 §. Rätt att få uppgifter. I 28 § l mom. 
lagen om yrkeshögskolestudier anges att 
sekretess skall iakttas i fråga om ett ärende 
som någon på grundval av sina lagstadgade 
uppgifter har fått veta och som på grund av 
ärendets natur skall hållas hemligt. Med an
ledning av den nya lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet föreslås att sek
retessbestämmelsen i paragrafen slopas. 

Enligt 2 mom. föreskrivs genom förord
ning om tystnadsplikt för studerande vid yr
keshögskolor. Eftersom sekretessbestämmel
serna på förordningsnivå skall upphävas, bör 
hänvisningen strykas. Dessutom finns det 
ingen anledning att i lagen om yr
keshögskolestudier föreskriva om tystnads
plikt för praktikanter hos myndigheter, efter
som frågan regleras i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het. 

Endast bestämmelsen i det nuvarande 3 
mom. om styrelsens och rektorns rätt att få 
sådana uppgifter av statliga och kommunala 
myndigheter som de behöver för att sköta 
sina åligganden föreslås kvarstå i paragrafen. 
Bestämmelsen föreslås dock bli ändrad så att 
den beträffande de allmänna sekretessför
pliktelserna hänvisar till lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet. 

1.42. Luftvårdslagen 

23 §. I paragrafens 4 mom. hänvisas be
träffande brott mot tystnadsplikten till straff
lagen. Bestämmelsen föreslås bli upphävd, 
eftersom det finns en motsvarande bestäm
melse i den föreslagna lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet. 

31 §. De ändringar som lagen om offent
lighet i myndigheternas verksamhet föran
leder föreslås bli gjorda i bestämmelserna 
om sekretess och utlämnande av uppgifter i 
paragrafen. sekretessbestämmelsen föreslås 
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bli slopad. Bestämmelsen om utlämnande av 
uppgifter kvarstår dock utan sakändringar. 

1.43. Bullerbekämpningslagen 

27 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. sekretessbestämmelserna i 27 § 
bullerbekämpningslagen (382/ 1987) föreslås 
bli upphävda, eftersom sekretessgrunderna 
nämns i lagen om offentlighet i myndighe
ternas verksamhet. Den föreslagna bestäm
melsen om utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter motsvarar i sak gällande lag. Be
stämmelsen i 3 mom. om att tystnadsplikt 
gäller även den som med stöd av paragrafen 
har fått uppgifter kan strykas som onödig. 
Paragrafens rubrik föreslås bli ändrad så att 
den motsvarar innehållet i paragrafen. 

1.44. Hälsoskyddslagen 

55 §.B rott mot sekretessplikt. Hänvisnin
gen till strafflagen i 55 § hälsoskyddslagen 
(763/1994) beträffande brott mot tystnads
plikten blir onödig, eftersom det finns en 
motsvarande bestämmelse i den föreslagna 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Paragrafen föreslås därför bli 
upphävd. 

59 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. Bestämmelsen om sekretessplikt 
föreslås bli upphävd. Likaså föreslås 3 
mom., som anger att det om hemlighållande 
av uppgifter om en enskild persons hälsotill
stånd föreskrivs särskilt, bli upphävd som 
överflödig. Endast bestämmelsen om utläm
nande av sekretessbelagda uppgifter kvarstår 
enligt förslaget oförändrad i paragrafen. 
Dessutom föreslås paragrafens rubrik bli 
ändrad så att den motsvarar innehållet i pa
ragrafen. 

1.45. Kemikalielagen 

De ändringar som lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet föranleder före
slas bli gjorda i kemikalielagen. Eftersom en 
sekretessgrund enligt den allmänna lagen 
kan fastställas endast genom lag, bör de sek
retessbestämmelser som utfärdats genom för
ordning intas i en lag, om det är skäl 
att bevara dem. I kemikalieförordningen 
(675/1993) och skyddskemikalieförordning
en (123/1994) anges under vilka förutsätt
ningar en affärs- och yrkeshemlighet som 
gäller kemikalier eller skyddskemikalier kan 

skyddas. A v ovannämnda orsak bör bestäm
melserna upphävas. Eftersom begreppet af
färs- och yrkeshemlighet definieras på ett 
speciellt sätt i förordningarna, bör motsva
rande bestämmelser emellertid intas i kemi
kalielagen. 

49 §. Rätt att få uppgifter av andra myn
digheter. Bestämmelserna i 2 mom. föreslås 
bli upphävda som onödiga, eftersom lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het anger att mottagarmyndigheten skall 
iaktta sekretess. 

52 §. Straff. I 3 mom. hänvisas till straf
flagen beträffande brott mot tystnadsplikten. 
Momentet föreslås bli upphävt som onödigt, 
eftersom det finns en motsvarande bestäm
melse i den föreslagna lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet. 

59 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. sekretessbestämmelsen i paragra
fen föreslås bli slopad. Bestämmelsen om 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
kvarstår dock utan sakändringar. Paragrafens 
rubrik föreslås bli ändrad så att den motsva
rar det nya innehållet i lagrummet. 

59 a §. Krav på skydd för en affärs- och 
yrkeshemlighet. Den föreslagna nya paragra
fen motsvarar till innehållet 13 § l och 4 
mom. kemikalieförordningen och 8 § l och 
3 mom. skyddskemikalieförordningen. I l 
mom. anges därmed att den som gör en an
mälan om kemikalier eller ansöker om för
handsgodkännande av skyddskemikalier eller 
gör en anmälan om skyddskemikalier kan 
kräva att vissa uppgifter skall sekretessbe
läggas såsom affärs- eller yrkeshemligheter. 
I 2 mom. anges att vederbörande myndighet 
skall underrättas, om sökanden eller anmäla
ren själv offentliggör uppgifter som tidigare 
varit sekretessbelagda. 

59 b §. Avgränsning av en affärs- och yr
keshemlighet som gäller en kemikalie. I den 
nya 59 b § anges enligt förslaget på samma 
sätt som i 13 § 2 mom. kemikalieförordnin
gen vilka uppgifter som inte skall betraktas 
som affärs- eller yrkeshemligheter, trots an
mälarens krav enligt 59 a §. 

59 c §. A v gränsning av en affärs- och 
yrkeshemlighet som gäller en skyddskemika
lie. I paragrafen som föreslås bli fogad till 
lagen anges på motsvarande sätt vilka upp
gifter som inte skall betraktas som affärs
eller yrkeshemligheter, trots att den som an
söker om förhandsgodkännande av skydds
kemikalier eller gör en anmälan om skydds
kemikalier har krävt sekretess. Bestämmel-
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sen motsvarar 8 § 2 mom. skyddskemikalie
förordningen. 

1.46. Lagen om bekämpningsmedel 

De ändringar som lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet föranleder före
slas bli gjorda också i lagen om bekämp
ningsmedel (327/1969). På de grunder som 
nämns ovan i förslaget till ändrin& av kemi
kalielagen föreslås att definitionen pa en affärs-
och yrkeshemlighet i 20 § förordningen om 

bekämpningsmedel (792/ 1995) u~phävs. En 
motsvarande bestämmelse föreslas i stället 
bli intagen i lagen om bekämpningsmedel. 

9 §. sekretessbestämmelsen föreslås bli 
upphävd, eftersom sekretessgrunden nämns i 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet. 

9 a §. För att skydda affärs- och yr
keshemligheter föreskrivs i l mom. att sek
retess skall iakttas i fråga om handlingar 
som gäller en ansökan om registrering av 
bekämpningsmedel. Enligt bestämmelsen 
föreskrivs genom förordning närmare om 
vilka uppgifter som enligt bekämpningslagen 
inte anses utgöra affärs- eller yrkeshemlig
heter. Momentet föreslås bli ändrat så att 
såväl sekretessbestämmelsen som förord
ningshänvisningen slopas. I stället anges i 
momentet - på samma sätt som i den nuva
rande 20 § förordningen om bekämpnings
medel - vilka uppgifter i en ansökan om 
registrering av bekämpningsmedel som inte 
skall betraktas som affärs- eller yrkeshemlig
heter. 

J O §. I paragrafens 2 mom. finns en hän
visning till strafflagen. Momentet föreslås 
bli upphävt, eftersom det finns en motsva
rande bestämmelse i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. 

1.47. Avfallslagen 

63 §. B rott mot tystnadsplikt. Hänvisnin
gen till strafflagen i 63 § avfallslagen 
(1072/1993) föreslås bli upphävd, eftersom 
det finns en motsvarande bestämmelse i den 
föreslagna lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet. 

71 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i 71 § avfallslagen. I sam
band med ändringen föreslås sekretessbes-

tämmelsen uteslutas. Paragrafen föreslås en
dast innehålla bestämmelser om utlämnande 
av sekretessbelagda uppgifter i enlighet med 
den nuvarande lagen. Paragrafens rubrik fö
reslås bli ändrad så att den motsvarar inne
hållet i paragrafen. 

1.48. Djurskyddslagen 

30 §. Tillstånd att transportera djur och 
register över djurtransportörer. Hänvisningen 
i 30 § 2 mom. djurskyddslagen (247/1996) 
tilllagen om allmänna handlingars offentlig
het bör avse den föreslagna lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet. 

56 §. Brott mot tystnadsplikt. Hänvisnin
gen till strafflagen kan upphävas som onö
dig, eftersom det finns en motsvarande bes
tämmelse i den föreslagna lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet. 

62 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i paragrafen. Paragrafen före
slås därmed gälla endast utlämnandet av 
sekretessbelagda uppgifter. Grunderna för 
utlämnande av uppgifter ändras inte. Para
grafens rubrik föreslås bli ändrad så att den 
motsvarar innehållet i paragrafen. 

1.49. Livsmedelslagen 

40 §. Brott mot tystnadsplikt. Hänvisnin
gen till strafflagen föreslås bli upphävd, ef
tersom en motsvarande bestämmelse skall 
intas i den föreslagna lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet. 

45 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. sekretessbestämmelserna i para
grafen föreslås bli slopade, eftersom sekre
tessgrunderna nämns i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. Bestämmelsen om utlämnande av sek
retessbelagda uppgifter föreslås dock bli be
varad utan sakändringar. Rubriken på para
grafen föreslås ändrad så att den svarar mot 
innehållet. 

1.50. Lagen om livsmedelshygien i fråga 
om animaliska livsmedel 

47 §. Beträffande brott mot den i 52 § 
lagen om livsmedelshygien i fråga om ani
maliska livsmedel ( 1195/1996) föreskrivna 
tystnadsplikten hänvisas i 47 § till straffla
gen. Eftersom sekretessbestämmelsen i 52 § 
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föreslås bli upphävd och en motsvarande 
hänvisning ingår i den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
föreslås att paragrafen upphävs. 

52 §. I l mom. föreskrivs om sekretess i 
fråga om uppgifter som någon har fått i 
samband med skötseln av sina ålig~anden 
enligt lagen om livsmedelshygien i fraga om 
animaliska livsmedel. I 2 mom. anges när 
sådana uppgifter utan hinder av tystnads
plikten kan lämnas ut. Enligt 3 mom. före
skrivs särskilt om tystnadsplikten i fråga om 
uppgifter som gäller en enskild persons häl
sotillstånd. 

De ändringar som koncentreringen av 
sekretessbestämmelserna föranleder föreslås 
bli gjorda i paragrafen. Eftersom sekre
tessgrunderna i l mom. nämns i den före
slagna lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet, kan sekretessbestämmelsen 
slopas. Samtidigt kan bestämmelsen i 3 
mom. slopas som onödig. Endast be
stämmelsen om utlämnande av uppgifter 
kvarstår enligt förslaget i paragrafen. Be
stämmelsen ändras inte i sak. Det är dock 
onödigt att i 3 punkten ange att uppgifter 
kan lämnas ut åt en myndighet som behand
lar sökande av ändring i ett ärende enligt 
lagen, eftersom grunden för utlämnande av 
uppgifter nämns i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. Mellanrubriken 
före paragrafen föreslås bli ändrad så att den 
motsvarar det ändrade innehållet. 

1.51. Lagen om handel med utsäde 

14 §. Offentliggörande av tillsynsresultat. I 
14 § l mom. lagen om handel med utsäde 
(233/1993) föreskrivs om offentliggörande 
av tillsynsresultat samt om utlämnande av 
uppgifter åt vissa sortägare. Uppgifter som 
enligt 18 § är sekretessbelagda far dock inte 
röjas. Eftersom sekretessbestämmelsen i 18 
§ föreslås bli slopad och sekretessgrunderna 
nämns i den föreslagna lagen om offentli~
het i myndigheternas verksamhet, föreslas 
att hänvisningen till 18 § stryks. 

18 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i paragrafen. Det innebär att 
endast bestämmelsen om utlämnande av 
uppgifter kvarstår. Grunderna för utlämnan
de av uppgifter föreslås inte bli ändrade. 
Paragrafens rubrik har i förslaget ändrats så 
att den motsvarar innehållet i paragrafen. 
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19 §. straffbestämmelse. Hänvisningen i 3 
mom. till strafflagen föreslås upphävd, efter
som en motsvarande bestämmelse enligt för
slaget skall intas i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. 

1.52. Lagen om plantmaterial 

9 §. Utlämnande av sekretessbelagda upp
gifter. De ändringar som koncentreringen av 
sekretessbestämmelserna föranleder föreslås 
bli gjorda i sekretessbestämmelsen i lagen 
om plantmaterial (1205/1994). Endast be
stämmelsen om utlämnande av uppgifter 
föreslås kvarstå. Det är dock onödigt att i 
bestämmelsen ange att uppgifter kan lämnas 
ut åt en fullföljdsmyndighet, eftersom grun
den för utlämnande av uppgifter nämns i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Paragrafens rubrik föreslås bli 
ändrad så att den motsvarar det nya innehål
let i lagrummet. 

14 §. straffbestämmelse. I 3 mom. ingår 
en hänvisning till strafflagen. Momentet kan 
upphävas, eftersom det finns en motsvarande 
bestämmelse i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet. 

1.53. Växtskyddslagen 

15 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i sekretessbestämmelsen i 
växtskyddslagen (1203/1994) på samma sätt 
som i 9 § lagen om plantmateriaL 

1.54. Gödselmedelslagen 

16 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i 16 § gödselmedelslagen 
(232/1993) på samma sätt som i 9 § lagen 
om plantmateriaL 

21 §. straffbestämmelse. Paragrafens 4 
mom. föreslås bli upphävt som onödigt, ef
tersom det i den föreslagna lagen om offent
lighet i myndigheternas verksamhet finns en 
motsvarande bestämmelse om brott mot sek
retess. 

1.55. Lagen om husdjursavel 

14 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
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av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i 14 § lagen om husdjursavel 
(794/1993) på samma grunder som i 9 § 
lagen om plantmateriaL 

15 §. Straffbestämmelser. Paragrafens 2 
mom. föreslås bli upphävt som onödigt, ef
tersom en motsvarande bestämmelse om 
brott mot sekretess avses intas i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

1.56. Hästhushållningslagen 

14 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås på samma grunder som ovan i 9 § lagen 
om plantmaterial bli gjorda även i 14 §häst
hushållningslagen (796/ 1993). 

15 §. Straffbestämmelser. Hänvisningen 
till strafflagen i 2 mom. kan upphävas som 
onödig, eftersom det i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het finns en motsvarande bestämmelse om 
brott mot sekretess. 

1.57. Lagen om medicinsk behandling av 
djur 

37 §. B rott mot tystnadsplikt. I 37 § lagen 
om medicinsk behandling av djur 
(617/1997) hänvisas till strafflagen beträf
fande brott mot tystnadsplikten enligt 41 §. 
Eftersom bestämmelsen om tystnadsplikt i 
41 § föreslås bli upphävd och det finns be
stämmelser om brott mot sekretess i den 
föreslagna lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet, föreslås att paragrafen 
upphävs som onödig. 

41 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. I l mom. föreskrivs om tystnads
plikt i fråga om uppgifter som någon har fått 
kännedom om i samband med utförandet av 
uppdrag enligt lagen. Bestämmelser om 
grunderna för utlämnande av sådana uppgif
ter finns i 2 mom. Enligt 3 mom. regleras 
tystnadsplikten i fråga om uppgifter om häl
sotillstånd särskilt. 

Eftersom sekretessgrunderna enligt för
slaget skall intas i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, föreslås att be
stämmelsen om tystnadsplikt och bestäm
melsen i 3 mom. slopas som onödiga. En
dast bestämmelsen om utlämnande av sekre
tessbelagda uppgifter kvarstår då i paragra
fen. Grunderna för utlämnande av uppgifter 
ändras inte. Det är dock onödigt att i para-

grafen nämna att sekretessbelagda uppgifter 
kan lämnas ut åt fullföljdsmyndigheter, ef
tersom grunden för utlämnande av uppgifter 
nämns i den föreslagna lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet. Paragra
fens rubrik föreslås bli ändrad så att den 
motsvarar det nya innehållet i lagrummet. 

1.58. Lagen om veterinär gränskontroll 

24 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. I 24 § l mom. lagen om veterinär 
gränskontroll (1192/1996) föreskrivs om 
tystnadsplikt i fråga om uppgifter som nå
gon har fått kännedom om i samband med 
utförandet av uppdrag enligt lagen. Bestäm
melser om grunderna för utlämnande av så
dana uppgifter finns i 2 mom. Enligt 3 
mom. regleras tystnadsplikten i fråga om 
uppgifter om hälsotillstånd särskilt. 

De ändringar som den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
föranleder föreslås bli gjorda i paragra
fen. Eftersom motsvarande sekretessgrunder 
nämns i den föreslagna lagen om offentli~
het i myndigheternas verksamhet, föreslas 
l).tt bestämmelsen om tystnadsplikt slopas. 
A ven hänvisningen i 3 mom. föreslås stry
kas som onödig. Endast bestämmelsen om 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
kvarstår då i paragrafen. Grunderna för ut
lämnande· av uppgifter ändras inte. Det är 
dock onödigt att i paragrafen nämna att sek
retessbelagda uppgifter kan lämnas ut åt 
fullföljdsmyndigheter, eftersom grunden för 
utlämnande av uppgifter föreslås nämnas i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Paragrafens rubrik föreslås bli 
ändrad så att den motsvarar innehållet i pa
ragrafen. 

27 §.straffbestämmelser. I 3 mom. hänvi
sas till strafflagen beträffande brott mot tyst
nadsplikten enligt 24 §. Eftersom bestäm
melsen om tystnadsplikt i 24 § föreslås bli 
slopad och det finns bestämmelser om brott 
mot sekretess i den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
föreslås att momentet upphävs som onödigt. 

1.59. Lagen om verkställighet av 
Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik 

6 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. sekretessbestämmelserna i 6 § la
gen om verkställighet av Europeiska gemen-
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skapens gemensamma jordbrukspolitik 
(1100/1994) föreslås bli slopade. Endast be
stämmelsen om utlämnande av uppgifter 
föreslås kvarstå. Det är dock onödigt att i 
bestämmelsen ange att uppgifter kan lämnas 
ut åt fullföljdsmyndigheter, eftersom grun
den för utlämnande av uppgifter nämns i 
den föreslagna lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet. Paragrafens rubrik 
föreslås bli ändrad så att den motsvarar in
nehållet i paragrafen. 

1.60. Lagen om rörfarandet vid skötseln 
av stöduppgifter i fråga om 
landsbygdsnäringar 

9 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i 9 § lagen om förfarandet 
vid skötseln av stöduppgifter i fråga om 
landsbygdsnäringar ( 1336/1992). De grunder 
för utlämnande av uppgifter som nämns 
även i den föreslagna lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet, det vill säga 
utlämnande av uppgifter åt fullföljdsmyndig
heter och andra myndigheter som enli~t an
nan lag har rätt att få dem, föreslas bli 
strukna. Paragrafens rubrik föreslås bli änd
rad så att den motsvarar innehållet i para
grafen. 

1.61. Lagen om skogscentraler och skogs
brukets utvecklingscentral 

8 §. Tjänsteansvar och det fölfarande som 
skall iakttas vid myndighetsuppgifter. I 8 § 
2 mom. lagen om skogscentraler och skogs
brukets utvecklingscentral (1474/1995) anges 
vilka författningar skogscentralerna skall 
iaktta när de sköter sina myndighetsuppgif
ter. I 4 § 2 mom. lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet föreslås be
stämmas om att lagen skall tillämpas på så
dana sammanslutningar, som med stöd av 
lag eller förordning utför offentliga uppgifter 
och därvid utövar offentlig makt. För att 
tillämpningsområdet för offentlighetslagstift
ningen skall vara enhetligt är det ändamål
senligt, att lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet tillämpas under samma 
förutsättningar på skogscentralerna som på 
andra sammanslutningar som sköter offent
liga uppgifter. Momentet föreslås ändras i 
detta syfte. Tillämpningen av lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet av-

ses sålunda inte längre bestämmas genom 
det i momentet nämnda begreppet myndig
hetsuppgift, utan genom den föreslagna hän
visningsbestämmelsen direkt av 4 § 2 mom. 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. 

16 §. Utvecklingscentralens och revisors 
tystnadsplikt. I paragrafen anges att skogs
centralerna och utvecklingscentralen inte får 
lämna ut uppgifter om en skogsägares eko
nomiska situation. När sekretessbestämmel
serna koncentreras, blir bestämmelsen om att 
skogscentralerna skall iaktta sekretess onö
dig, eftersom de sköter enbart myndighet
suppgifter. Utvecklingscentralens arbete be
star däremot till övervägande del av andra 
än myndighetsuppgifter, och därför föreslås 
det att beträffande dess skyldighet att iaktta 
sekretess skall hänvisas till den föreslagna 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. 

Enligt förslaget till lag om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet är skyldigheten 
att iaktta sekretess en fråga som kan regleras 
endast genom lag. Därför bör de sekretess
bestämmelser som utfärdats genom förord
ning intas i en lag, om det är skäl att bevara 
dem. I 31 § 2 mom. förordningen om skogs
centraler och skogsbrukets utvecklingscentral 
(93/1996) anges att revisorn har tystnads
plikt. Bestämmelsen bör av ovan anfört skäl 
upphävas. Beträffande revisorns skyldighet 
att iaktta sekretess hänvisas dock i 16 § la
gen om skogscentraler och skogsbrukets ut
vecklingscentral till lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet. 

1.62. Lagen om marknadsföringsavgifter 
f'ör specialväxter 

22 §. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i 22 § lagen om marknads
föringsavgifter för specialväxter (978/1991). 
Endast bestämmelsen om utlämnande av 
uppgifter föreslås kvarstå i paragrafen. Det 
är dock onödigt att i bestämmelsen ange att 
uppgifter kan lämnas ut åt fullföljdsmyndig
heter, eftersom grunden för utlämnande av 
uppgifter nämns i den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

25 §. I paragrafen bestäms om brott mot 
tystnadsplikten i fråga om marknadsförings
avgiften för specialväxter. Eftersom en hän
visning till strafflagen ingår i den föreslagna 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
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verksamhet i fråga om brott mot tystnads
plikten föreslås bestämmelsen som över
flödig upphävas. 

1.63. Lagen om rehabiliteringssamarbete 

12 §. Tystnadsplikt. sekretessbestämmel
sen i lagen om rehabiliteringssamarbete 
(604/1991) kan inte upphävas, eftersom den 
förutom dem som deltar i verkställigheten av 
lagen gäller även de privaträttsliga samman
slutningar som i vissa fall kan få sekretess
belagda uppgifter om en rehabiliteringskli
ent Bestämmelsen i 12 § om myndigheter
nas skyldighet att iaktta sekretess föreslås 
dock bli struken. Däremot kvarstår be
stämmelsen i l mom. om att privaträttsliga 
sammanslutningar skall iaktta sekretess, lik
som även hänvisningen till strafflagen i 2 
mo m. 

1.64. Lagen om privat hälso- och sjuk
vård 

15 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. Bestämmelserna om tystnadsplikt 
för tjänstemän samt om utlämnande av upp
gifter i 15 § lagen om privat hälso- och 
sjukvård (15211990) föreslås bli ändrade så 
att sekretessbestämmelsen slopas. I paragra
fen kvarstår då endast bestämmelsen om 
utlämnande av uppgifter, vilken föreslås 
motsvara gällande lag. Paragrafens rubrik 
föreslås bli ändrad så att den motsvarar 
innehållet i paragrafen. 

23 §. B rott mot tystnadsplikt. I paragrafen 
finns beträffande brott mot den tystnadsplikt 
som föreskrivs i 12 och 15 § en hänvisning 
till strafflagen. Eftersom sekretessbestäm
melsen i 15 § föreslås bli upphävd, kan hän
visningen i 23 § strykas som onödig. 

1.65. Läkemedelslagen 

90 §. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i bestämmelserna om sekre
tess och utlämnande av uppgifter i läkeme
delslagen (395/ 1987). Enligt förslaget slopas 
bestämmelsen om myndigheternas skyldighet 
att iaktta sekretess. I paragrafen kvarstår 
dock bestämmelsen om att apotekaren och 
hans biträde har skyldighet att hemlighålla 
uppgifter ~om han fått kännedom om i sitt 
uppdrag. A ven bestämmelsen om att läke
medelsverket får lämna ut uppgifter kvarstår 

i paragrafen utan sakändringar. 

1.66. Lagen om produkter och utrustning 
f"ör hälso- och sjukvård 

18 §. Utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. De ändringar som koncentreringen 
av sekretessbestämmelserna föranleder före
slås bli gjorda i 18 § lagen om produkter 
och utrustning för hälso- och sjukvård 
(1505/1994). sekretessbestämmelsen föreslås 
bli slopad. Endast bestämmelsen om utläm
nande av uppgifter kvarstår då i paragrafen. 
Det är dock onödigt att i bestämmelsen ange 
att uppgifter kan lämnas ut åt fullföljdsmyn
digheter, eftersom grunden för utlämnande 
av uppgifter nämns i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het. Paragrafens rubrik föreslås bli ändrad så 
att den motsvarar innehållet i paragrafen. 

25 ~· B rott mot tystnadsplikt. Paragrafen 
föreslas bli upphävd som onödig, eftersom 
det i den föreslagna lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet finns en bestäm
melse om brott mot sekretess. Beträffande 
brott mot sekretess hänvisar nämligen också 
den nämnda lagen till strafflagen. 

1.67. Lagen om åtgärder för inskränkande 
av tobaksrökning 

30 §. I 30 § lagen om åtgärder för in
skränkning av tobaksrökning (69311976) 
föreskrivs om sekretess i fråga om affärs
och yrkeshemligheter. Eftersom sekretess
grunden nämns i den föreslagna lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
kan paragrafen upphävas. 

Paragrafen ingar i 9 kap., som har rubri
ken "Erhållande av uppgifter och tystnads
plikten''. Eftersom sekretessbestämmelsen i 
kapitlet föreslås bli upphävd, bör rubriken 
ändras. Enligt förslaget stryks orden "och 
tystnadsplikten". 

33 §. I paragrafen finns en hänvisning till 
strafflagen som gäller brott mot tyst
nadsplikten. Eftersom det finns en motsva
rande bestämmelse i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het, föreslås att paragrafen upphävs. 

1.68. Lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården 

25 §. Utredning av yrkesutövningens än
damålsenlighet. I 25 § 3 mom. lagen om yr-
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kesutbildade personer inom hälso- och sjuk
vården (559/1994) anges att sakkunniga har 
rätt att få de sekretessbelagda uppgifter de 
behöver och att de skall iaktta sekretess. 
Eftersom motsvarande bestämmelser ingår i 
förslaget till lag om offentlighet i myndighe
temas verksamhet, kan bestämmelserna upp
hävas som onödiga. Momentet föreslås bli 
ändrat så att de ovan beskrivna bestämmel
serna faller bort. Bestämmelserna om 
granskning av mottagningsverksamhet samt 
om möjligheten att då anlita sakkunniga 
kvarstår dock i momentet. 

36 §. Brott mot tystnadsplikten. I 36 § 
hänvisas beträffande brott mot den tystnads
plikt som föreskrivs i 17 §, 25 § 3 mom. 
och 38 § 2 mom. till strafflagen. Eftersom 
sekretessbestämmelserna i 25 och 38 § före
slås bli slopade, bör även hänvisningarna till 
dem i 36 § utgå. 

38 §.Hörande. I 2 mom. anges på samma 
sätt som i 25 § 3 mom. att sakkunniga har 
rätt att få de sekretessbelagda uppgifter de 
behöver och att de skall iaktta sekretess. På 
de grunder som anförs ovan föreslås att mo
mentet ändras på samma sätt som 25 § 3 
m om. 

1.69. Lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare 

12 a §. I l mom. bestäms att sekretess 
skall iakttas i fråga om uppgifter om någons 
ekonomiska ställning eller hälsotillstånd. I 2 
mom. hänvisas beträffande brott mot tyst
nadsplikten till strafflagen. Eftersom sekre
tessgrunderna nämns i den föreslagna lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het och i den dessutom finns en mot
svarande bestämmelse om brott mot sekre
tess, föreslås att paragrafen upphävs. 

12 b§. Enligt paragrafen skall pensionsan
stalten utan hinder av 12 a § underrätta för
myndamärnoden om att ekonomiskt stöd har 
erlagts. Eftersom 12 a § föreslås bli upp
hävd, bör hänvisningen strykas. Beträffande 
skyldigheten att iaktta sekretess föreslås att 
paragrafen i stället skall hänvisa till lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. 

l. 70. Lagen om utredande av dödsorsak 

15 §. I 15 § 3 mom. lagen om utredande 
av dödsorsak ingår bestämmelser om utläm
nande av uppgifter om utredande av dödsor-

sak för vetenskaplig forskning och statistik
föring. Momentet föreslås revideras genom 
intagande av en direkt hänvisning till lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. 

Eftersom det i den föreslagna lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet re
dan ingår bestämmelser om på vilket sätt be
stämmelserna om skydd för personuppgifter 
inverkar på utlämnandet, kan bestämmelsens 
formulering förenklas. Enligt förslaget skall 
statistikcentralen och de i denna lag avsedda 
myndigheter som deltar i utredaodet av död
sorsaker kunna ge tillstånd att erhålla upp
gifter om dödsattester och andra handlingar 
som gäller utredande av dödsorsak för ve
tenskaplig forskning, statistikföring och 
myndigheters planerings- och utredningsar
bete med iakttagande av vad som bestäms i 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. Förslaget innebär således en 
utvidgning av de användningssyften, för vil
ka uppgifter skall kunna utlämnas. 

l. 71. Lagförslag 71 - 79 

De lagbestämmelser som hänvisar till la
gen om allmänna handlingars offentlighet 
föreslås bli ändrade så att de i stället hänvi
sar till lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet. De lagar som ingår i detta 
avsnitt föreslås inte bli ändrade på något 
annat sätt. 

Hänvisningsbestämmelserna i följande lag
rum föreslås bli ändrade: 47 § 2 mom. före
ningslagen (503/1989) (lagförslag 71), 7 § l 
mom. lagen om skyldighet att lämna uppgif
ter om vissa offentliga företag (18311993) 
(lagförslag 72), 10 § 2 mom. lagen om fri
exemplar (lagförslag 73), 5 § 2 mom. och 
15 § 3 mom. lagen om förvaltningsförfaran
de (lagförslag 74), l § l mom. 6 punkten, 
17 § 2 mom. och 19 § l mom. arkivlagen 
(lagförslag 75), 13 § 2 mom. lagen om stats
bidrag för arkiv av privat karaktär (lagförs
lag 76), 9 § l mom. lagen om verkställighet 
av ett identifierings- och meddelandesystem 
inom Europeiska gemenskapens gemen
samma jordbrukspolitik (987 l 1997) (lagför
slag 77), 89 § jaktlagen (lagförslag 78) och 
77 a § lagen om fiske (lagförslag 79). I rub
riken för 89 § jaktlagen skall enligt förslaget 
dessutom företas en ändring av teknisk na
tur. 



134 RP 30/1998 rd 

2. N ännare bestämmelser 

I den förordning som enligt förslaget skall 
utfärdas med stöd av lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet skall närmare 
genom förordning anges vad myndigheterna 
skall beakta i informationshanteringen. De 
bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt 
som utfärdats genom förordning upphävs 
genom förordningen om upphävande av vis
sa sekretessbestämmelser, ifall sekretess
grunderna intas i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet. Ett utkast till 
förordningar har bifogats propositionen. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft ca sex må
nader efte.r att de har antagits och blivit 
stadfästa. Overgångsperioden behövs särskilt 
för att utbildning skall kunna anordnas. Ge
nom ett övergångsstadgande reserveras tid 
för uppgörande av de förteckningar som 
krävs enligt den föreslagna allmänna lagen 
och för att iståndsätta datasystemen. 

4. Lagstiftningsordning 

Regeringsformens bestämmelser om de 
grundläggande fri- och rättigheterna har un
der beredningen av den nya offentlighetslag
stiftningen haft betydelse bland annat för 
utvärderingen av sekretessnormema. En sek
retessnorm innebär ju en begränsning av 
rätten att ta del av en handling, vilken är en 
grundläggande fri- och rättighet. Dessutom 
har skyddet för privatlivet och personuppgif
ter relaterats till handlingsoffentligheten och 
in di v idens s j älv bestämmanderätt. 

Enligt 10 § 2 mom. regeringsformen är 
handlingar som innehas av en myndighet 
offentliga, om deras offentlighet inte av nöd
vändiga orsaker har begränsats särskilt ge
nom lag. 

De i propositionen ingående bestämmelser 
som begränsar rätten att ta del av en hand
ling har beretts med beaktande av l O § 2 
mom. regeringsformen och grundlagsutskot
tets syn på begränsning av en grundläggande 
fri- och rättighet. Utskottets syn på saken 
framgår av dess betänkande med anledning 
av reformen av de grundläggande fri- och 
rättigheterna. 

Vid beredningen av lagen har det ansetts 
att de skyddsintressen som hör till de grund
läggande fri- och rättigheterna och de 
mänskliga rättigheterna bör beaktas separat 
vid beredningen av sekretessnormer. Vid 
utvärderingen av grunderna för en begräns
ning av rätten att ta del av en handling har 
man alltså beaktat att skyddet för privatlivet 
enligt 8 § l mom. regeringsformen är en 
grundläggande fri- och rättighet och att frå
gan dessutom regleras bland annat i Euro
parådskonventionen om mänskliga rättighe
ter. När den föreslagna regleringen samtidigt 
gäller två faktorer som påverkar olika grund
läggande fri- och rättigheter, har man för
sökt beakta vardera rättigheten och deras 
syfte. Beredningsprinciperna har utretts när
mare i motiveringen till 24 § lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet. 

Regeringen anser att de sekretessbestäm
melser i propositionen som innebär en be
gränsning av rätten att ta del av en handling 
enligt l O § 2 mo m. regeringsformen kan 
stiftas i vanlig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om offentlighet i myndighetemas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

l § 

Offentlighetsprincipen 

Myndighetshandlingar är offentliga, om 
inte något annat föreskrivs särskilt i denna 
lag eller i någon annan lag. 

Om rätten att närvara vid riksdagens 
plenum samt vid sammanträden som hålls av 
fullmäktige och andra kommunala organ 
samt domstolar och kyrkliga organ bestäms 
särskilt. 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

I denna lag bestäms om rätten att ta del av 
offentliga handlingar hos myndigheter samt 
om tystnadsplikt för den som verkar hos en 
myndighet, om handlingssekretess samt and
ra för skyddande av allmänna och enskilda 
intressen nödvändiga begränsningar av rätten 
att ta del av en handling och bestäms om 
myndighetemas skyldighet att verka så att 
lagens syfte nås. 

3 § 

Lagens syfte 

Rätten till information samt myndigheter
nas skyldigheter enligt denna lag syftar till 
öppenhet och en god informationshantering i 
myndighetemas verksamhet samt till att ge 
individer och sammanslutningar möjlighet 
att övervaka den offentliga maktutövnin
gen och användningen av offentliga medel, 
att fritt bilda sig åsikter, påverka sådant be
slutsfattande som avser offentlig maktutöv
ning och bevaka sina rättigheter och intres
sen. 

4§ 

Myndigheterna 

Med myndigheter avses i denna lag 
l) statliga förvaltningsmyndigheter samt 

övriga statliga ämbetsverk och inrättningar, 
2) domstolar och övriga lagskipningsor-

gan, 
3) statens affärsverk, 
4) kommunala myndigheter, 
5) Finlands Bank jämte Finansinspektionen 

samt Folkpensionsanstalten och andra själv
ständiga offentligrättsliga inrättningar, dock 
så att denna lag i fråga om Pensionsskydds
centralens och Lantbruksföretagamas pen
sionsanstalts handlingar tillämpas endast på 
det sätt som föreskrivs i 2 mom., 

6) riksdagens ämbetsverk ocq inrättningar, 
7) myndigheter i landskapet Aland när de i 

landskapet utför uppgifter som ankommer på 
riksmyndighetema, 

8) nämnder, delegationer, kommitteer, 
kommissioner, arbetsgrupper och förrätt
ningsmän samt andra därmed jämförbara 
organ som med stöd av en lag, en förord
ning eller ett beslut fattat av en myndighet 
som avses i l, 2 eller 7 punkten har tillsatts 
för att självständigt utföra en uppgift. 

V ad som sägs om en myndighet gäller 
även sammanslutningar, inrättningar, stif
telser och enskilda som utövar offentlig 
makt och som enligt en lag, en bestämmelse 
eller en föreskrift som meddelats med stöd 
av en lag eller en förordning utför ett offent
ligt uppdrag. 

5 § 

Myndighetshandling 

Med handling avses i denna lag förutom 
en framställning i skrift eller bild även ett 
meddelande som avser ett visst objekt eller 
ärende och uttrycks i form av tecken som på 
grund av användningen är avsedda att höra 
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samman och vilket kan uppfattas endast med 
hjälp av automatisk databehandling eller en 
ljud- eller bildåtergivningsapparat eller något 
annat hjälpmedel. 

Med myndighetshandling avses en hand
ling som innehas av en myndighet och som 
har upprättats av myndigheten eller av den 
som är anställd hos en myndighet eller som 
har inkommit till en myndighet för behand
ling av ett visst ärende eller i övrigt inkom
mit i samband med ett ärende som hör till 
myndighetens verksamhetsområde eller upp
gifter. En handling anses ha blivit upprättad 
av en myndighet även när den har upprättats 
på uppdrag av myndigheten. En handling 
anses ha inkommit till en myndighet även 
när den har inkommit till den som verkar på 
uppdrag av myndigheten eller i övrigt för 
myndighetens räkning för att denne skall 
kunna utföra sitt uppdrag. 

Med de undantag som föreskrivs i 24 § 
betraktas inte som myndighetshandlingar 

l) brev och andra handlingar som har 
sänts till den som är anställd hos en myndig
het eller till en förtroendevald med anled
ning av något annat uppdrag eller någon 
annan ställning han innehar, 

2) minnesanteckningar och sådana utkast 
som inte ännu har lämnats in för föredrag
ning eller någon annan behandling av ett 
ärende och som har gjorts av den som är an
ställd hos en myndighet eller den som ver
kar på uppdrag av en myndighet, 

3) handlingar som en myndighet har skaf
fat för intern utbildning, informationssök
ning eller annan därmed jämförbar intern an
vändning, 

4) handlingar som har inkommit till eller 
upprättats för en myndighet med anledning 
av en uppgift som utförs för en enskilds räk
ning, 

5) handlingar som har kvarblivit hos eller 
inkommit till en myndighet som hittegods. 

På en handling som har upl?rättats för för
handlingar, kontakter eller nagot annat där
med jämförbart internt myndighetsarbete 
mellan personer som arbetar inom en myn
dighet samt mellan myndigheter och enskil
da eller sammanslutningar som verkar för 
myndighetens räkning tillämpas lagen endast 
om handlingen innehåller sådana uppgifter 
att den enligt arkivlagstiftningen skall över
föras till ett arkiv. Om en handling dock 
överförs till ett arkiv, kan myndigheten be
stämma att den får lämnas ut endast med 
myndighetens tillstånd. En handling skall 

dock alltid vara sekretessbelagd om den in
nehåller uppgifter som skall hemlighållas en
ligt någon annan lag eller enligt 24 §. 

2 kap. 

Tidpunkten för när en handling blir 
offentlig 

6 § 

Tidpunkten för när en handling som 
upprättats av en myndighet blir offentlig 

Om det inte i denna lag eller i någon an
nan lag föreskrivs något om en handlings of
fentlighet eller sekretess eller om någon an
nan begränsning av rätten att ta del av den, 
blir en handling som har upprättats av en 
myndighet offentlig enligt följande: 

l) en anteckning i ett diarium eller någon 
annan fortlöpande förteckning, när den har 
införts om det inte är fråga om anteckningar 
om misstänkta i en åklagares diarium vilka 
blir offentliga först då stämningsansökan rö
rande den misstänkte har undertecknats eller 
beslut om åtalseftergift har fattats, 

2) en begäran om anbud, utredning eller 
utlåtande samt en framställning, ett förslag, 
en motion, ett meddelande eller en ansökan 
jämte bilagehandlingar, i andra fall än de i 3 
eller 4 punkten avsedda, när handlingen har 
undertecknats eller kontrasignerats på mot
svarande sätt, 

3) en begäran om komplettering av ett an
bud som gäller upphandling och entreprenad 
liksom även någon annan rättshandling som 
avgörs på basis av anbud samt utredningar 
och andra handlingar som har sammanställts 
för behandlingen av anbudsärendet, när ett 
avtal i ärendet har ingåtts, 

4) budgetförslag som har gjorts upp vid 
ministerierna eller ämbetsverk och inrättnin
gar som hör till deras förvaltningsområden, 
när finansministeriet har undertecknat sitt 
första ställningstagande och de förslag som 
ministerierna därefter skickar till finansmi
nisteriet samt övriga förslag som görs upp i 
samband med budgetberedningen och som 
ingår i budgeten, när budgetpropositionen 
har överlämnats till riksdagen, 

5) undersökningar och statistik samt med 
dem jämförbara utredningar som bildar 
självständiga helheter och beskriver de alter
nativ som föreligger i allmänt betydelsefulla 
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avgöranden eller planer samt grunderna för 
och verkningarna av dessa avgöranden eller 
planer, också när utredningen anknyter till 
ett ärende som i övrigt inte är slutbehandlat, 
när utredningen är färdig för det ändamål 
som den är avsedd för, 

6) ett protokoll, när det efter justeringen 
har undertecknats eller kontrasignerats på 
motsvarande sätt, om det inte har upprättats 
för beredning av ett ärende eller för internt 
arbete inom en myndighet, 

7) en domstols beslut och dom, när avgör
ande har meddelats eller då parterna kan ta 
del av det, 

8) ett beslut, ett utlåtande och en expedi
tion samt ett av en myndighet i egenskap av 
avtalspart fattat avgörande samt för behand
lingen av dessa hos myndigheten upprättade 
promemorior, protokoll och andra än i l - 3 
eller 5 - 7 punkten avsedda handlingar, när 
beslutet, utlatandet, expeditionen eller avtalet 
har undertecknats eller kontrasignerats på 
motsvarande sätt, 

9) någon annan handling än de som avses 
i l - 3 och 5 - 8 punkten, när det ärende 
som handlingen $äller är slutbehandlat hos 
myndigheten i fraga. 

Ett kommittebetänkande, en utredning eller 
någon annan motsvarande handling som är 
avsedd för allmän distribution blir med av
vikelse från vad som föreskrivs i l mom. of
fentlig när den innehas av myndigheten för 
att distribueras. 

Om expedition utges eller någon annan 
handling upprättas i ett ärende, skall myn
digheten i mån av möjlighet se till att en 
part vid behov kan ta del av handlingen re
dan innan den har blivit offentlig. 

7§ 

Tidpunkten för när en handling som 
inkommit till en myndighet blir offentlig 

En handling som har inkommit till en 
myndighet för behandling av ett ärende eller 
annars i samband med ett ärende som hör 
till myndighetens verksamhetsområde eller 
uppgifter blir offentlig när myndigheten har 
fatt den, om det inte i denna lag eller i nå
gon annan lag föreskrivs något om dess of
fentlighet eller sekretess eller om någon an
nan begränsning av rätten att ta del av den. 

Expertutlåtanden och andra handlingar 
som skall öppnas vid en bestämd tidpunkt 
eller efter en viss tid blir med de begräns-
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ningar som avses i l mom. offentliga när de 
öppnas. Upphandlings- och entreprenadan
bud samt andra till en myndighet inkomna 
anbud som gäller en rättshandling som skall 
avgöras på basis av en anbudstävling blir 
med de begränsningar som nämns i l mom. 
offentliga först när ett avtal har ingåtts. 

En handling som kan uppfattas endast med 
hjälpmedel blir offentlig tidigast när myn
digheten eller den som verkar för dess räk
ning har tillgång till den, om inte något an
nat följer av sekretessbestämmelser eller an
dra begränsningar av rätten att ta del av en 
handling. 

8 § 

Allmänt offentliggörande av en handling 

statistik som beskriver samhällsekonomins 
utveckling, ekonomisk-politiska initiativ och 
åtgärdsplaner samt andra sådana handlingar 
som innehåller uppgifter som uppenbart kan 
påverka kapital- och finansmarknaden skall 
offentliggöras allmänt så snart som möjligt 
efter den tidpunkt som avses i 6 och 7 §. 

3 kap. 

Rätt att ta del av en handling 

9 § 

Rätt att ta del av en offentlig handling 

Var och en har rätt att ta del av en offent
lig myndighetshandling. 

Utlämnande av uppgifter ur en handling 
som enligt 6 och 7 § inte ännu är offentlig 
beror på myndighetens prövning. 

10§ 

R ätt att ta del av en sekretessbelagd hand
ling 

Uppgifter i en sekretessbelagd myndighets
handling får lämnas ut endast om så särskilt 
bestäms i denna lag. När endast en del av en 
handling är sekretessbelagd, skall uppgifter i 
den offentliga delen lämnas ut, om det är 
möjligt så att den sekretessbelagda delen 
inte röjs. 
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11§ 

En parts rätt att ta del av en handling 

Den som i ett ärende är sökande eller an
för besvär eller någon annan vars rätt, fördel 
eller skyldighet ärendet gäller (part) har rätt 
att hos den myndighet som behandlar eller 
har behandlat ärendet ta del av en rnyndi~
hetshandling som kan eller har kunnat pa
verka behandlingen, även om handlingen 
inte är offentlig. 

En part, hans ombud eller biträde har inte 
den i l rnorn. avsedda rätten 

l) när utlämnande av uppgifter ur hand
lingen skulle strida mot ett synnerligen vik
tigt allmänt, ett barns eller ett annat synner
ligen viktigt enskilt intresse, 

2) när det är fråga om en handling som 
har företetts eller upprättats i samband med 
en förundersökning som ännu pågår, om 
utredningen skulle försvåras av att uppgifter 
i handlingen lämnas ut, 

3) när det är fråga om en föredragnings
promemoria, ett förslag till avgörande eller 
någon annan därmed järnförbar handling 
som har upprättats av en myndighet för be
redning av ett ärende, så länge myndigheten 
ännu behandlar ärendet och när det är fråga 
om ett provsvar för studentexamen eller 
identiteten hos den som av studentexamens
nämnden har förordnats att bedöma provsva
ren, innan studentexamensnämnden har gjort 
den slutliga bedömningen, 

4) när det är fråga om en myndighetshand
ling som har upprättats eller införskaffats av 
en myndighet i egenskap av rättegångspart 
för förberedelse av en rättegång, om utläm
nande av uppgifter ur handlingen skulle stri
da mot ett offentligt samfunds eller en i 4 § 
2 rnorn. avsedd sammanslutnings, inrätt
nin~s, stiftelses eller persons intresse vid rät
te gan gen, 

5) när det är fråga om andra handlingar 
som upprättats i samband med behandlingen 
av ett utsökningsärende än sådana som gäl
ler gäldenärens ekonomiska ställning, om 
inte uppgifterna behövs för väckande av 
återvinnings talan, 

6) när det är fråga om affärs- och yr
keshemligheter, dock inte anbudspriset, i en 
annan anbudsgivares anbud i en anbudstäv
ling som har anordnats av en myndighet, 

7) när det är fråga om sekretessbelagda 
adress-, telefon- och andra motsvarande kon
taktuppgifter som hänför sig till ett vittne 

eller till någon som har gjort polisanmälan, 
en anmälan som avses i 40 § barnskyddsla
gen (68311983) eller någon annan därmed 
järnförbar anmälan som förutsätter rnyndig
hetsåtgärder, om utlämnande av uppgifter ur 
handlingen skulle äventyra säkerheten, in
tressena eller rättigheterna för ett vittne eller 
för den som gjort anmälan. 

Om en handling ingår i rättegångsmateria
let i ett tviste- eller brottmål, har en rätte
gångspart dock utan hinder av 2 rnorn. rätt 
att ta del av den i andra fall än de som 
nämns i 2 rnorn. 7 punkten. Till den del 
handlingen innehåller uppgifter om en för
handling som avses i l kap. 7 § rättegångs
balken, lämnas UJ?pgifter ut endast med 
myndighetens tillstand. 

Den vars rätt att söka ändring grundar sig 
på medlemskap i en kornmun eller någon 
annan sammanslutning har med stöd av den
na paragraf rätt att ta del av det i ärendet 
meddelade avgörandet enbart till de delar 
detta är offentligt. 

12 § 

Rätt att ta del av en handling som gäller en 
själv 

V ar och en har med de begränsningar som 
nämns i 11 § 2 och 3 rnorn. rätt att ta del av 
en myndighetshandling som gäller honom 
själv, om inte något annat föreskrivs i lag. 

4 kap. 

Utlämnande av uppgifter ur en handling 

13 § 

B e g äran om att få ta del av en handling 

En begäran om att få ta del av en myndig
hetshandling skall individualiseras tillräckligt 
noggrant för att myndigheten skall kunna 
utreda vilken handling den avser. Den som 
begär en handling skall med diarier och and
ra index bistås vid individualiseringen av de 
handlingar som han önskar ta del av. Han 
behöver inte styrka sin identitet eller motive
ra sin begäran, om inte detta behövs för att 
myndigheten skall kunna utöva sin pröv
ningsrätt eller kunna utreda om han har rätt 
att ta del av handlingens innehåll. 

När begäran avser en sekretessbelagd 
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handling, en uppgift ur ett personregister 
som förs av en myndighet eller någon annan 
handling ur vilken en uppgift kan lämnas ut 
endast under vissa förutsättningar, skall, om 
inte något annat särskilt bestäms, den som 
begär att få ta del av en handling meddela 
vad uppgifterna skall användas till, lämna 
upplysningar om övriga omständigheter som 
myndigheten behöver få veta för att kunna 
utreda förutsättningarna för utlämnande av 
uppgiften samt vid behov meddela hur upp
gifterna kommer att skyddas. 

14 § 

Beslut om att en handling lämnas ut 

Beslut om att en handling lämnas ut skall 
fattas av den myndighet som innehar hand
lingen, om inte något annat föreskrivs. Be
slut om utlämnande av uppgifter ur en hand
ling som har upprättats i samband med ett 
uppdrag som givits av en myndighet eller 
som har inkommit med anledning av ett 
uppdrag som utförs för myndighetens räk
ning fattas hos den myndighet som givit 
uppdraget, om inte något annat följer av 
uppdraget. 

En uppgift ur en handling lämnas ut av en 
sådan anställd hos myndigheten som av den
na har förordnats att handha detta ärende el
ler som ärendet på grund av den anställdas 
ställning och uppgifter annars hör till. 

Om en tjänsteman eller någon annan som 
avses i 2 mom. vägrar att lämna ut uppgifter 
ur en handling, skall han 

l) meddela den som begärt en uppgift vad 
vägran beror på, 

2) ge upplysningar om rätten att föra ären
det till myndigheten för avgörande, 

3) tillställa den som begärt uppgiften ge
nom att skriftligen anhängiggöra ärendet, en 
förfrågan om han önskar att ärendet hän
skjuts till myndigheten för avgörande, 

4) ge upplysningar om de avgifter som 
uppbärs med anledning av behandlingen. 

Ett ärende som avses i denna paragraf 
skall behandlas utan dröjsmål, och uppgifter 
ur en offentlig handling skall ges senast 
inom en månad efter att myndigheten har 
fått en begäran om att få ta del av hand
lingen, om inte något annat följer av att ett 
stort antal handlingar har begärts, att de 
sekretessbelagda delarna i en handling måste 
utredas eller av någon med dessa jämförbar 

orsak. Ärendet skall i sådant fall avgöras 
och uppgifter ur en offentlig handling läm
nas ut inom två månader efter att myndig
heten har fått en begäran om att få ta del av 
handlingen. 

15 § 

Öveiföring till en annan myndighet av en 
begäran om att få ta del av en handling 

Om någon hos en myndighet begär att få 
ta del av en handling som har upprättats av 
en annan myndighet eller gäller ett ärende 
som behandlas av en annan myndighet, kan 
myndigheten för avgörande överföra begäran 
om att få ta del av handlingen till den myn
dighet som har uppgjort handlingen eller 
som ärendet i sin helhet ankommer på. 

Om någon hos en myndighet begär upp
gifter om en person, ett företag, en fastighet 
eller ett fordon eller andra sådana specifika
tioner eller adresser som en annan myndig
het inför i ett register som är avsett för all
mänt bruk, kan myndigheten överföra begä
ran till registermyndigheten för behandling. 

16 § 

Hur en handling skall lämnas ut 

Uppgifter kan lämnas ut ur en myndighets
handling muntligen eller så att handlingen 
läggs fram för påseende och kopiering eller 
får avlyssnas hos myndigheten eller så att en 
kopia eller en utskrift av den lämnas ut. 
Uppgifter om det offentli&a innehållet i en 
handling skall lämnas ut pa det sätt som be
gärts, om inte detta medför oskälig olägen
het för tjänsteverksamheten på grund av att 
antalet handlingar är stort, kopiering svår att 
genomföra eller någon annan därmed jäm
förbar orsak. 

Av de offentliga uppgifterna i ett besluts
register som förs av en myndighet med hjälp 
av automatisk databehandling har man rätt 
att få en kopia i form av en teknisk upptag
ning eller i någon annan elektronisk form, 
om inte särskilda skäl talar för något annat. 
Utlämnande av uppgifter i motsvarande form 
ur en annan offentlig handling beror på 
myndighetens prövning, om inte något annat 
föreskrivs. 

Personuppgifter ur en myndighets person-
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register får, om inte annat särskilt bestäms i 
lag, lämnas ut i form av en kopia eller en 
utskrift eller i elektronisk form endast om 
mottagaren enligt bestämmelserna om skydd 
för personuppgifter har rätt att registrera och 
använda sådana personuppgifter och om ut
lämnande inte äventyrar skyddet för de re
gistrerades personliga integritet eller statens 
säkerhet. För direkt marknadsföring och för 
gallup- och marknadsundersökningar får per
sonuppgifter dock lämnas ut endast om det 
särskilt föreskrivs eller om den registrerade 
har samtyckt till detta. 

5 kap. 

Myndighetemas skyldighet att främja 
möjligheterna att ta del av en handling samt 

en god informationshantering 

17 § 

Beaktande av rätten till information vid 
beslutsfattande 

När en myndighet fattar beslut i enlighet 
med denna lag och även i övrigt utför sina 
uppgifter, skall den se till att möjligheterna 
att få information om dess verksamhet inte, 
med hänsyn till syftet med denna lag, be
gränsas utan laga grund och att de som be
gär information bemöts jämlikt. 

18 § 

God informationshantering 

För att införa och upprätthålla en god in
formationshantering skall en myndighet se 
till att dess handlingar och datasystem samt 
uppgifterna i dem är tillgängliga, användba
ra, skyddade och integrerade samt sörja även 
för andra omständigheter som påverkar kva
liteten på uppgifterna och i detta syfte sär
skilt 

l) föra förteckning över de ärenden som 
har inkommit för behandling, tagits upp till 
behandling, avgjorts eller behandlats eller på 
något annat sätt se till att dess offentliga 
handlingar kan hittas på ett smidigt sätt, 

2) göra upp och tillhandahålla beskrivning
ar på de datasystem den upprätthåller och på 
de offentliga uppgifter som kan tas fram ur 

dessa, om inte utlämnande strider mot be
stämmelserna i 24 § eller i någon annan lag, 

3) vid den beredning som sker när data
system tas i bruk samt vid beredningen av 
en förvaltnings- eller lagstiftningsreform ut
reda vilka följder de planerade åtgärderna 
kommer att ha för handlingsoffentligheten, 
handlingssekretessen, skyddet för handlingar 
och handlingskvaliteten liksom även vidta de 
åtgärder som behövs för att trygga rätten till 
information och kvaliteten på informationen 
samt för att skydda handlingama och data
systemen samt uppgifterna i dem, 

4) planera och sköta dokument- och infor
mationshanterin~en och datasystemen så att 
handlingsoffenthghet kan genomföras smi
digt och så att handlingarna, datasystemen, 
databehandlingen och upl?giftema i dem ar
kiveras eller utplånas pa ett behörigt sätt 
samt skyddet, integriteten och kvaliteten i 
fråga om handlingarna, datasystemen och 
uppgifterna i dem tryggas genom ändamåls
enliga förfaranden och datasäkerhetsarrange
mang med beaktande av uppgiftemas bety
delse och syfte samt de riskfaktorer som 
riktar sig mot handlingarna och datasyste
men samt de kostnader som orsakas av data
säkerhetsåtgärderna, 

5) se till att dess anställda har nödvändig 
kunskap om offentligheten för de handlingar 
som behandlas och om förfarandet, datasä
kerhetsarrangemangen och uppgiftsfördel
ningen vid utlämnande och behandling av 
uppgifter samt vid skyddandet av uppgifter, 
handlingar och datasystem och att likaså se 
till att de bestämmelser, föreskrifter och an
visningar som syftar till en god informa
tionshantering iakttas. 

Närmare bestämmelser om de åtgärder 
som behövs för att uppfylla förpliktelserna 
enligt l mom. utfärdas genom förordning. 
Genom förordning kan statsrådet ges rätt att 
utfärda närmare bestämmelser och anvisnin
gar om de tekniska krav på datasäkerhet
såtgärder och förfaranden som skall iakttas 
när handlingar, datasystem och uppgifterna i 
dem skall skyddas, när integriteten i och 
kvaliteten på uppgifterna skall säkerställas 
och uppgifter skall överföras genom förmed
ling av datanät samt om den klassificering, 
som skall iakttas när kravnivån bestäms, av 
handlingar och datasystem och uppgifterna i 
dem inom statsförvaltningen. 

Om arkivväsendets uppgifter gäller vad 
som föreskrivs i arkivlagen (831/1994) eller 
bestäms med stöd av den. 
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19 § 

Myndighetemas skyldighet att lämna ut 
uppgifter i ett ärende som ännu behandlas 

Om inte annat följer av sekretessbestäm
melserna, skall en myndi~het tillhandahålla 
handlingar av vilka framgar 

l) att en lagstiftningsreform har inletts 
eller kommer att inledas samt uppgifter om 
uppdraget, tidsfristen och de beredningsan
svariga, 

2) vilka planer, utredningar och avgöran
den som är under beredning och gäller all
mänt betydande frågor. 

En myndighet skall på begäran muntligen 
eller pa något annat lämpligt sätt ge upp
gifter om hur långt behandlingen av ett ären
de som avses i l mom. har framskridit, om 
de föreliggande alternativen och om bedöm
ningarna av de verkningar som dessa har 
samt om de möjligheter att påverka ärendet 
som individer och sammanslutningar har. 

20 § 

Myndighetemas skyldighet att producera 
och sprida information 

En myndighet skall främja öppenhet i sin 
verksamhet och i detta syfte vid behov sam
manställa handböcker, statistik och andra 
publikationer samt datamaterial om sin ser
vice, beslutspraxis samt om samhällsförhål
landena och samhällsutvecklingen på verk
samhetsområdet. Vid bedömning av behovet 
av att sammanställa publikationer bör myn
digheten beakta i vilken mån information 
om dess verksamhet står att få med hjälp av 
handlingsoffentligheten eller på basis av den 
allmänna statistikproduktionen. 

En myndighet skall informera om sin 
verksamhet och service samt om de rättighe
ter och skyldigheter som individer och sam
manslutningar har i ärendena som anknyter 
till verksamhetsområdet. 

Myndigheterna skall se till att de handling
ar eller förteckningar över handlingar som är 
centrala för allmänhetens möjligheter att få 
uppgifter vid behov finns att tillgå på biblio
tek eller i allmänna datanät eller på något 
annat för allmänheten lättillgängligt sätt. 

21 § 

Myndighetemas informationstjänst 

En myndighet kan för olika användnings
syften på begäran sammanställa och lämna 
ut datamaterial som bildats av tecken som 
registrerats i ett eller flera datasystem som 
upprätthålls med hjälp av automatisk databe
handling. En förutsättnin$ är att utlämnande 
av datamaterialet inte pa grund av de sök
grunder som använts, uppgiftemas mängd 
och art eller datamaterialets användningssyf
te strider mot vad som bestäms om hand
lingssekretess och skydd för personuppgifter. 

Med tillstånd av vederbörande myndighe
ter och under de förutsättningar som anges i 
l mom. kan datamaterial sammanställas 
även ur datasystem som upprätthålls av olika 
myndigheter. 

6 kap. 

Skyldighet att iaktta sekretess 

22 § 

Handlingssekretess 

En myndighetshandling skall sekretessbe
läggas, om det i denna lag eller någon annan 
lag föreskrivs eller en myndighet med stöd 
av lag har föreskrivit att den skall vara sek
retessbelagd eller handlingen innehåller upp
gifter för vilka tystnadsplikt föreskrivs i lag. 

En sekretessbelagd myndighetshandling 
eller en kopia eller utskrift av en sådan 
handling får inte företes för eller lämnas ut 
till en utomstående eller med hjälp av en 
teknisk anslutning eller på något annat sätt 
företes för eller lämnas ut till en utomståen
de. 

23 § 

Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande 

Den som är anställd hos en myndighet 
eller innehar ett förtroendeuppdrag får inte 
röja en handlings sekretessbelagda innehåll 
eller en uppgift som är sekretessbelagd om 
den intas i en handling, och inte heller nå
gon annan omständighet som han har fått 
kännedom om i samband med sin verksam
het hos myndigheten och för vilken tyst
nadsplikt föreskrivs i lag. En uppgift för 
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vilken tystnadsplikt gäller får inte heller rö
jas efter det att verksamheten hos myndig
heten har upphört eller det uppdrag som ut
förts för myndighetens räkning har avslutats. 

V ad som bestäms i l mo m. gäller även en 
praktikant eller någon annan som verkar hos 
en myndighet, den som verkar på uppdrag 
av en myndighet, den som är anställd hos 
den som utför ett myndighetsuppdrag och 
den som med stöd av lag eller ett tillstånd 
som utfärdats med stöd av lag har fått kän
nedom om en sekretessbelagd uppgift, om 
inte något annat följer av lagen eller tillstån
det. En part eller hans ombud eller biträde 
får inte för en utomstående yppa en sekre
tessbelagd uppgift som erhållits på grundval 
av ställningen som part och som gäller nå
gon annan än parten själv. 

En person som avses i l eller 2 mom. får 
inte använda sekretessbelagda uppgifter för 
att skaffa sig själv eller någon annan en för
del eller för att skada någon annan. En part 
eller hans ombud eller biträde får dock an
vända en uppgift om en annan person än 
honom själv som han fått i egenskap av part 
när det är fråga om ett ärende som gäller 
den rätt, det intresse eller den skyldighet 
som partens rätt att få information har grun
dat sig på. 

24 § 

S ekretessbelagda myndighetshandlingar 

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är 
följande myndighetshandlingar sekretessbe
lagda: 

l) handlingar som innehas av det utskott 
inom statsrådet som behandlar utrikespolitis
ka ärenden, om inte utskottet beslutar något 
annat, politiska lägesbedömningar som ut
arbetats av det ministerium som behandlar 
utrikesärenden eller av finska beskickningar, 
handlingar som gäller underhandlingar med 
en främmande stat om de politiska eller eko
nomiska relationerna och chiffermeddelan
den som hör till området för utrikesförvalt
ningen, om inte vederbörande ministerium 
beslutar något annat, 

2) andra än i l punkten nämnda handling
ar som gäller Finlands förhållande till andra 
stater eller internationella organisationer, 
handlingar som gäller ärenden som behand
las i ett internationellt lagskipnings- eller 
undersökningsorgan eller något annat inter
nationellt organ och handlingar som gäller 

förhållandet mellan finska staten, finska 
medborgare, personer som vistas i Finland 
eller sammanslutningar som verkar i landet 
samt myndigheter, personer eller samman
slutningar i en främmande stat, om utläm
nande av uppgifter ur dem skulle medföra 
skada eller olägenhet för Finlands internatio
nella förhållanden eller förutsättningar att 
delta i det internationella samarbetet, 

3) anmälan om brott till polisen, tullen 
eller någon annan förundersökningsmyndig
het, en allmän åklagare eller en kontroll
och övervakningsmyndighet samt handlingar 
som har mottagits eller uppgjorts för en för
undersökning eller åtalsprövning samt stäm
ningsansökan, stämning och svaromål på en 
stämning i brottmål, tills ärendet har tagits 
upp till behandling vid ett domstolssam
manträde eller lämnats därhän, om det inte 
är upyenbart att utlämnande av uppgifter ur 
en sadan handling inte äventyrar brotts ut
redningen eller undersökningens syfte eller 
hindrar domstolen från att utöva sin rätt att 
sekretessbelägga handlingar enligt lagen om 
offentlighet vid rättegång (945/ 1984) eller 
leder till att den för brottet misstänkta 
stämplas utan grund, 

4) register som förs av polisen eller någon 
annan förundersökningsmyndighet för före
byggande eller utredning av brott och utred
ningar för att förebygga brott liksom även 
fotografier och övriga signalement som er
hållits eller tagits av en person för be
handlingen av ett förvaltningsärende som 
gäller konstaterande av identitet eller reserätt 
samt särskilda signum givna för en person 
eller ett personkort eller ett resedokument, 

5) handlingar som innehåller uppgifter om 
polisens taktiska och tekniska metoder och 
planer, om utlämnande av uppgifter ur en 
sådan handling skulle äventyra förebyggande 
och utredning av brott eller upprätthållandet 
av den allmänna säkerheten, 

6) handlingar som avser en klagan, innan 
ärendet har av~orts, om utlämnande av upp
gifter ur en sadan handling skulle försvåra 
ärendets utredning eller leda till att den som 
klagan gäller stämplas utan grund, 

7) handlingar som gäller skyddsarrange
mang för personer, byggnader, inrättningar 
samt data- och kommunikationssystem, om 
det inte är uppenbart att utlämnande av upp
gifter ur dessa inte äventyrar skyddsarrange
mangens syfte, 

8) handlingar som gäller beredskap för 
olyckor eller undantagsförhållanden, befolk-
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ningsskydd eller utredning av olyckor, om 
utlämnande av uppgifter ur en sådan hand
ling skulle skada eller äventyra säkerheten, 
befolkningsskyddet eller beredskapen inför 
undantagsförhållanden, orsaka skada för ut
redningen av en olycka eller kränka olycks
offers rättigheter, minnet av olycksoffer eller 
olycksoffers närstående, 

9) skyddspolisens och andra myndigheters 
handlingar som gäller upprätthållande av sta
tens säkerhet, om det inte är uppenbart att 
utlämnande av uppgifter ur dessa inte även
tyrar statens säkerhet, 

10) handlingar som gäller militär underrät
telseverksamhet, försvarsmaktens utrustning, 
sammansättning, förläggning eller använd
ning, handlingar som gäller det övriga mi
litära försvaret eller uppfinningar, konstruk
tioner, anläggningar eller system som tjänar 
försvaret eller handlingar som gäller objekt 
som annars är av betydelse för försvaret el
ler som gäller försvarsberedskapen, om det 
inte är uppenbart att utlämnande av uppgif
ter ur en sådan handling inte skadar eller 
äventyrar försvarets intressen, 

11) handlingar som innehåller uppgifter 
om inkomst-, finans-, penning- och valuta
politiska beslut eller åtgärder, beredning av 
dessa eller utredning av behovet av sådana 
beslut eller åtgärder, om utlämnande av upp
gifter ur dessa skulle äventyra syftet med 
besluten eller åtgärderna eller försvåra sköt
seln av inkomst-, finans-, penning- och valu
tapolitiken, 

12) utredningar som gjorts för att de myn
digheter som övervakar finansmarknaden 
och försäkringsverksamheten samt ansvarar 
för finansmarknadens och försäkringsväsen
dets funktionsduglighet skall kunna utföra 
sina uppgifter och innehåller uppgifter om 
marknadens funktionsduglighet samt om fi
nansinstitut, försäkrings- och pensionsanstal
ter eller deras kunder, om utlämnandet av 
uppgifter ur utredningarna skulle orsaka ska
da eller förfång för finans- eller försäkrings
systemets tillförlitlighet och funktionsduglig
het, 

13) handlingar som innehåller uppgifter 
som uppenbart kan påverka kapital- och fi
nansmarknaden, innan uppgifterna har of
fentliggjorts allmänt på det sätt som avses i 
8 §, 

14) handlingar som innehåller uppgifter 
om utrotningshotade djur- eller växtarter 
eller skydd för värdefulla naturområden, om 
utlämnande av uppgifter ur dessa skulle 

äventyra skyddet för djur- eller växtarten 
eller naturområdet i fråga, 

15) handlingar som innehåller uppgifter 
om inspektion som ankommer på en myn
dighet eller någon annan omständighet som 
har samband med en övervakningsåtgärd, 
om utlämnande av uppgifter ur en sådan 
handling skulle äventyra övervakningen 
eller dess syfte eller leda till att tillsyns
objektet stämplas utan grund, 

16) sådant basmaterial för forskning eller 
statistik som frivilligt överlämnats till en 
myndighet för forskning eller statistikföring, 

17) handlingar som innehåller uppgifter 
om statens, kommuners eller något annat of
fentligt samfunds eller i 4 § 2 mom. av
sedda sammanslutningars, inrättningars eller 
stiftelsers affärs- eller Y,rkeshemligheter, 
samt handlingar som inneballer uppgifter om 
någon annan därmed jämförbar omständighet 
som har samband med affärsverksamhet, om 
utlämnande av uppgifter ur en sådan hand
ling skulle medföra ekonomisk skada för 
samfundet, sammanslutningen, inrättningen 
eller stiftelsen eller ge ett annat offentligt 
samfund eller en enskild som bedriver lik
nande eller annars konkurrerande verksam
het en konkurrensfördel eller försämra det 
offentliga samfundets eller den i 4 § 2 mom. 
avsedda sammanslutningens, inrättnin$ens 
eller stiftelsens möjligheter till förmanlig 
upphandling eller arrangemang som avser 
placering, finansiering eller låneskötsel, 

18) handlingar som innehåller uppgifter 
som staten, kommuner eller något annat of
fentligt samfund har sammanställt eller mot
tagit i egenskap av arbetsmarknadspart eller 
part i en arbetskonflikt, om utlämnande av 
uppgifter ur en sådan handling skulle strida 
mot det offentliga samfundets intressen som 
arbetsgivare samt handlingar som innehåller 
uppgifter som representanter för staten har 
sammanställt eller mottagit inför de inkomst
politiska förhandlingama för lantbruket, om 
utlämnande av uppgifter ur dessa skulle stri
da mot statens intressen som förhandlings
part, 

19) handlingar som har upprättats eller 
införskaffats av en myndighet i egenskap av 
rättegångspart för en rättegång, om utläm
nande av uppgifter ur en sådan handling 
skulle strida mot det offentliga samfundets 
eller en i 4 § 2 mom. avsedd sammanslut
nings, inrättnings eller stiftelses intresse vid 
rättegången, 

20) handlingar som innehåller uppgifter 
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om en privat affärs- eller yrkeshemlighet el
ler någon annan motsvarande omständighet 
som har samband med privat näringsverk
samhet, om utlämnande av uppgifter ur en 
sådan handlin~ skulle medföra ekonomisk 
skada för närmgsidkaren, och det inte är 
fråga om uppgifter som är betydelsefulla för 
skyddande av konsumenters hälsa eller en 
hälsosam miljö eller för bevakande av de 
rättigheter som innehas av dem som orsakas 
skada av verksamheten eller uppgifter om 
näringsidkarens skyldigheter och fullgörande 
av dessa, 

21) handlingar som gäller planering av 
eller basmaterial för lärdomsprov eller ve
tenskaplig forskning eller handlingar som 
gäller teknologiskt eller något annat utveck
lingsarbete eller bedömning av sådant arbe
te, om det inte är uppenbart att utlämnande 
av uppgifter ur dem inte orsakar lärdoms
provet, forskningen eller utvecklingsarbetet 
eller en saklig bedömning av dessa skada el
ler medför besvär för forskaren, 

22) handlingar som innehåller uppgifter 
om inträdesprov eller andra prov eller test, 
om utlämnande av uppgifter ur dem skulle 
äventyra provets eller testets syfte eller en 
användning av testet i framtiden, 

23) handlingar som beskriver en persons 
ekonomiska ställning dock så att en begäran 
om utsökning, utmätningsmannens beslut 
och förrättningsprotokoll är offentliga med 
undantag för protokoll över en utsökningsut
redning, 

24) handlin~ar som gäller en flykting eller 
asyl- eller vtsumsökande, om det inte är 
uppenbart att utlämnande av uppgifter ur 
dessa inte äventyrar säkerheten för flykting
en eller sökanden själv eller en närstående, 

25) handlingar som innehåller uppgifter 
om en klient hos socialvården och de för
måner eller stödåtgärder eller den social
vårdsservice han erhållit samt om en persons 
hälsotillstånd eller handikapp, den hälsovård 
eller rehabilitering som denne har erhållit 
eller om någons sexuella beteende eller in
riktning, 

26) handlingar som innehåller uppgifter 
om känsliga omständigheter som gäller pri
vatlivet för någon som misstänks för ett 
brott, en målsägande eller någon annan som 
har samband med ett brottmål eller uppgifter 
om ett brottsoffer, om utlämnandet av upp
gifter kränker offrets rättigheter, minnet av 
offret eller offrets närstående, 

27) handlingar som innehåller uppgifter 

om rättspsykiatrisk sinnesundersökning av 
en åtalad, personundersökning av en ung 
förbrytare eller lämplighetsutredning i sam
band med samhällstjänst som avtjänas i stäl
let för fängelsestraff, 

28) en förvaltningsmyndighets handlingar 
och register med uppgifter om en dömd, om 
det inte är uppenbart att utlämnande av upp
gifter inte äventyrar hans framtida utkomst, 
möjligheter att anpassa sig i samhället eller 
säkerhet, och om det finns grundad anled
ning att lämna ut uppgiften, 

29) handlingar som innehåller uppgifter 
om psykologiska test eller lämplighetsprov 
som utförts eller resultatet av dem eller be
dömning för placering av en beväring, val 
av en anställd eller fastställande av avlö
ningsgrund, 

30) handlingar som ~äller elevvård eller 
befriande av en elev fran undervisning, ele
vers och examinanders provprestationer samt 
sådana av en läroanstalt utfärdade betyg och 
andra handlingar som innehåller uppgifter 
om verbala bedömningar av en elevs per
sonliga egenskaper liksom även handlingar 
av vilka det framgår hur de som av student
examensnämnden har förordnats att bedöma 
provsvaren har fördelat sina uppgifter mellan 
olika skolor, tills ett år har förflutit sedan 
examen i fråga, 

31) handlingar som innehåller uppgift som 
någon har lämnat om sitt hemliga telefon
nummer samt uppgift om en persons hem
kommun och hans bostad där eller tillfälliga 
bostad samt telefonnummer och andra kon
taktuppgifter, om han har begärt att de 
skall hållas hemliga och han har grundad an
ledning att misstänka att hans egen eller han 
familjs hälsa eller säkerhet kan komma att 
hotas, 

32) handlingar som innehåller uppgifter 
om den politiska övertygelsen hos en person 
som innehar eller kandiderar för ett politiskt 
förtroendeuppdrag eller uppgifter om åsikter 
som har uttalats privat eller om någons lev
nadssätt, fritidssysselsättningar, familjeliv 
eller andra personliga förhållanden. 

Vad som bestäms i l mom. gäller även de 
handlingar som avses i 5 § 3 mom. 2 punk
ten och 4 mom. 

25 § 

Anteckning om sekretess och klassificering 

Anteckning om sekretess får göras i en 
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sekretessbelagd myndighetshandling. A v an
teckningen bör framgå till vilka delar hand
lingen är sekretessbelagd eller vad sekretes
sen grundar sig på. 

En klassificeringsanteckning som utvisar 
nivån på datasäkerheten skall göras i hand
lingen, om statsrådet har föreskrivit detta i 
enlighet med 18 § 2 mom. 

7 kap. 

Undantag från och upphörande av sekretess 

26 § 

Allmänna grunder för utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter 

Ur en sekretessbelagd myndighetshandling 
kan en myndighet lämna ut uppgifter 

l) om i lag särskilt tagits in uttryckliga 
bestämmelser om rätten att lämna ut eller att 
få uppgifter, eller 

2) när sekretessplikt har föreskrivits till 
skydd för någons intressen och denne sam
tycker till att uppgifter lämnas ut. 

En myndighet får också utan hinder av 
sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter 
som gäller någon annans ekonomiska ställ
ning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller 
klientförhållande hos socialvården eller be
viljade förmåner eller sådana omständigheter 
som avses i 24 § l mom. 32 punkten och 
gäller någons privatliv eller en motsvarande 
omständighet som enligt någon annan lag 
skall beläggas med sekretess, om uppgiften 
behövs 

l) för att en enskild eller någon annan 
myndighet skall kunna uppfylla en i lag 
föreskriven upplysningsplikt, eller 

2) för att en ersättning eller något annat 
yrkande som skall handhas av den myndig
het som lämnar ut uppgiften skall kunna ge
nomföras. 

En myndighet får lämna ut uppgifter ur en 
sekretessbelagd handling för skötseln av ett 
handräckningsuppdrag eller något annat upp
drag som myndigheten givit eller någon 
uppgift som i övrigt handhas för myndighe
tens räkning om detta är nödvändigt för att 
uppdraget skall kunna skötas. sekretessbe
lagda uppgifter kan dock lämnas ut för sköt
seln av dessa uppdrag även när det uppen
bart inte är ändamålsenligt att avföra de sek
retessbelagda uppgifterna på grund av deras 

380085S 

stora antal eller någon annan jämförbar or
sak. Myndigheten skall på förhand försäkra 
si$, om att uppgifterna kommer att hemlig
hallas och skyddas på ett sakligt sätt. 

27 § 

Utlämnande av uppgifter ur en handling 
som överförts till ett arkiv 

Uppgifter ur en sekretessbelagd myndig
hetshandling som har överförts till ett arkiv i 
den ordning som föreskrivs i arkivlagen får 
lämnas ut för forskning eller något annat 
godtagbart ändamål, om inte den myndighet 
som har överfört handlingen har bestämt 
något annat. 

Den som erhållit uppgifter skall ingå en 
skriftlig förbindelse om att han inte kommer 
att använda uppgifterna för att skada eller 
skymfa den som handlingen gäller eller hans 
närstående eller för att kränka andra intres
sen som sekretessplikten är avsedd att skyd
da. 

28 § 

Tillstånd av en myndighet att ta del av en 
sekretessbelagd handling 

Om inte något annat föreskrivs genom lag, 
kan en myndighet i enskilda fall bevilja till
stånd att ta del av en sekretessbelagd hand
ling för vetenskaplig forskning eller statistik
föring eller för ett sådant planerings- och ut
redningsarbete som en myndighet utför, om 
det är uppenbart att de intressen som sekre
tessplikten är avsedd att skydda inte kränks 
om uppgifter lämnas ut. Om uppgifter har 
lämnats ut till en myndighet med samtycke 
av den vars intressen sekretessplikten är av
sedd att skydda får tillstånd inte beviljas i 
strid med de villkor för användning och ut
lämnande som uppställts i samtycket. Om 
tillståndet avser ett flertal myndighetshand
lingar och myndigheterna i fråga är under
ställda samma ministerium, fattar ministeriet 
beslut om beviljande av tillstånd efter att vid 
behov ha hört myndigheterna. 

Ett tillstånd som avses i l mom. kan be
viljas för en bestämd tid och till detta skall 
fogas föreskrifter som behövs för att säker
ställa allmänna och enskilda intressen. Ett 
tillstånd kan återkallas när skäl därtill prövas 
föreligga. 
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29 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
till en annan myndighet 

En myndighet kan till en annan myndighet 
lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda hand
lingar, om 

l) i lag särskilt tagits in uttryckliga be
stämmelser om rätten att lämna ut eller att 
få uppgifter, 

2) sekretessplikt har föreskrivits till skydd 
för någons intressen och denne samtycker 
till att uppgifter lämnas ut, 

3) handlingen behövs vid behandlingen av 
ett förhandsbesked, ett förhandsavgörande, 
sökande av ändring i ett myndighetsbeslut, 
en klagan med anledning av en åtgärd, ett 
underställt ärende eller ett hos ett internatio
nellt lagskipnings- eller undersökningsorgan 
anfört besvär, eller 

4) uppgiften behövs för att ett enskilt 
övervaknings- eller tillsynsuppdrag som är 
riktat mot en myndighet skall kunna utföras. 

En myndighet kan till en annan myndighet 
lämna ut sådana adress- eller andra kontakt
uppgifter som enligt 24 § l mom. 31 punk
ten är sekretessbelagda. 

En myndighet kan för en annan myndighet 
öppna en teknisk anslutning till sådana upp
gifter i ett personregister som den andra 
myndigheten enligt i lag särskilt bestämd 
skyldighet skall beakta när den fattar beslut. 
Om personuppgifterna är sekretessbelagda, 
får uppgifter sökas med hjälp av en teknisk 
anslutning endast i fråga om sådana personer 
som har samtyckt till det, om inte något an
nat uttryckligen föreskrivs särskilt om utläm
nande av en sekretessbelagd uppgift. 

30 § 

Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter 
till utländska myndigheter och internatio

nella organ 

Utöver vad som särskilt bestäms i lag kan 
en myndighet lämna ut uppgifter ur en sek
retessbelagd handling till en utländsk myn
dighet eller ett internationellt organ, om 
samarbetet mellan den utländska och den 
finska myndigheten regleras i en för Finland 
bindande internationell överenskommelse 
eller föreskrivs i en för Finland bindande 
författning och om uppgifter ur handlingen 
enligt denna lag kan lämnas ut till den 

finska myndighet som bedriver samarbetet 
enligt denna lag. 

31 § 

Upphörande av sekretess i fråga om en 
m y n dig hetshandling 

En myndighetshandling får inte hållas 
hemlig, när den tid som föreskrivs i lag eller 
med stöd av en lag har förflutit eller när den 
myndighet som förordnat om sekretess åter
kallar sitt förordnande. 

En myndighetshandling är sekretessbelagd 
i 25 år, om inte något annat föreskrivs eller 
förordnas. För en handling som är sekretess
belagd för skyddande av privatlivet enligt 24 
§ l mom. 24 - 32 punktema eller en hand
ling som på motsvarande grunder är sekre
tessbelagd enligt någon annan lag gäller sek
retess i 50 år räknat från den dag den som 
handlingen gäller avled. 

Om det är uppenbart att en handling, när 
den vid utgången av sekretesstiden blir of
fentlig, kommer att medföra betydande olä
genhet för de intressen till vilkas skydd sek
retess har föreskrivits, kan statsrådet förlän
ga sekretesstiden med högst 30 år. 

sekretesstiden för en handling som har 
upprättats av en myndighet räknas från den 
dag handlingen är daterad eller, om den inte 
har daterats, från den dag den blev färdig. 
sekretesstiden för en handling som en en
skild har lämnat in till en myndighet räknas 
från den dag myndigheten fick handlingen. 

32 § 

Undantag i fråga om tystnadsplikt och upp
hörande av tystnadsplikt 

V ad som i detta kapitel bestäms om sekre
tessbelagda handlingar och om upphörande 
av sekretess gäller i tillämpliga delar även 
en uppgift för vilken tystnadsplikt gäller. 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

33 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett myndighetsbeslut som avses 
i denna lag och genom vilket en myndighet 
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vägrat att lämna ut en begärd handling får 
sökas genom besvär så som bestäms i för
valtningsprocesslagen (586/ 1996). Besvär 
över ett beslut som har fattats av en inrätt
ning, en sammanslutning, en stiftelse eller 
en enskild som enligt 4 § 2 mom. utför ett 
offentligt uppdrag anförs hos den behöriga 
förvaltningsdomstol som avses i 12 § för
valtningsprocesslagen. 

34 § 

A v gifter 

I enlighet med vad som föreskrivs särskilt 
får en avgift uppbäras för utlämnande av en 
kopia av en handling och för utlämnande av 
en handling i form av en utskrift eller med 
hjälp av en teknisk anslutning eller på något 
annat elektroniskt eller därmed jämförbart 
sätt eller i form av informationstjänst hos en 
myndighet. I övrigt är utlämnande av en 
uppgift med stöd av denna lag avgiftsfritt. 

35 § 

S traffbestämm e/ser 

Till straff för brott mot skyldigheten att 
iaktta handlingssekretess enligt 22 § och mot 
tystnadsplikt samt förbudet att utnyttja upp
gifter enligt 23 § skall dömas enligt 40 kap. 
strafflagen om gärningen inte utgör brott en
ligt 38 kap. l och 2 § strafflagen eller strän
gare straff för gärningen inte föreskrivs i 
någon annan lag. 

Som brott mot tystnadsplikten betraktas 
även en gärning som strider mot den förbin
delse som avses i 27 § samt den föreskrift 
som avses i 28 § 2 mom. 

36 § 

Utfärdande av förordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 

av denna lag utfärdas genom förordning. 
Genom förordning föreskrivs särskilt om 
upphävande av sekretessbestämmelser som 
utfärdats genom förordning. 

37 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Genom denna lag upphävs lagen den 9 

februari 1951 om allmänna handlingars of
fentlighet (83/1951) jämte ändringar. Om 
upphävande av sekretessbestämmelser som 
ingår i andra lagar föreskrivs särskilt. 

De sekretessbestämmelser som utfärdats 
med stöd av lagen om allmänna handlingars 
offentlighet förblir alltjämt i kraft. 

Uppgifter som med samtycke av den som 
saken gäller har inhämtats innan lagen träder 
i kraft får användas och lämnas ut för veten
skaplig forskning utan hinder av 28 §, om 
det är uppenbart att det inte väsentligen stri
der mot de syften för vilka uppgifterna har 
inhämtats, att uppgifterna används och läm
nas ut på detta sätt. 

38 § 

Övergångsbestämmelse 

De förteckningar och beskrivningar som 
avses i 18 § l mom. l och 2 punkten skall 
uppgöras inom ett år efter lagens ikraftträ
dande. Datasystem som har tagits i bruk före 
lagens ikraftträdande skall skyddas och de 
åtgärder som krävs för att säkerställa skydd, 
integritet och kvalitet för uppgifterna i dem 
skall vidtas i enlighet med denna lag inom 
fem år efter lagens ikraftträdande, om inte 
en längre tidsfrist bestäms genom förord
ning. 
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2. 

Lag 

om ändring av 18 och 37 § personregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i personregisterlagen av den 30 april 1987 ( 471/ 1987) rubriken för 18 § och 18 § l 

mom. l punkten samt rubriken för 37 § och 37 § l mom. samt 
fogas till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 387/1994, ett nytt 6 mom. som följer: 

18 § 

Allmänna förutsättningar för utlämnande av 
personuppgifter 

Personuppgifter som ingår i eller inhämtats 
för personregister får inte lämnas ut, om inte 
annat följer av 2 eller 3 mom. eller uppgif
terna lämnas ut 

l) med den registrerades samtycke eller på 
upydrag av den registrerade eller med till
stand av datasekretessnämnden, 

Om utlämnande av en personuppgift som 
ingår i eller inhämtats för ett personregister 
som förs av en myndighet ~äller vad som 
föreskrivs i lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet ( l ). 

37 § 

Tillstånd 

Datasekretessnämnden kan ge tillstånd 
som avses i 5, 7 eller 18 - 20 §, om in
hämtande eller utlämnande av uppgifter eller 
samkörning av personregister är nödvändigt 
på grund av ett viktigt allmänt eller enskilt 
intresse samt om det kan förhindras att den 
registrerades integritet, intressen eller rättig
heter eller statens säkerhet äventyras. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Funktioner som bygger på undantagslov 

som givits före lagens ikraftträdande med 
stöd den vid lagens ikraftträdande gällande 
37 § skall göras lagenliga inom tre år efter 
lagens ikraftträdande. 
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3. 
Lag 

om ändring av 57 och 74 §kommunallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunallagen av den 17mars 1995 (365/1995) 57 och 74 §som följer: 

57§ 

Sammanträdes offentlighet 

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, 
om inte sekretess enligt lag skall iakttas i 
fråga om ett ärende eller en handling som 
behandlas på sammanträdet eller om inte 
fullmäktige annars av vägande skäl beslutar 
om något annat i fråga om något visst ären
de. 

De handlingar som företes vid eller upp
rättas över den diskussion som förs när full
mäktige sammanträder inom stängda dörrar 
är sekretessbelagda, om så bestäms i lag. 

Andra organs sammanträden än fullmäkti
ges är offentliga endast om sekretess enligt 

lag inte skall iakttas i fråga om ett ärende 
eller en handling som behandlas på samman
trädet och om organet beslutar om det. 

74 § 

Revisionsnämndens och revisorernas rätt till 
upplysningar 

Revisionsnämnden och en revisor har utan 
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av 
kommunens myndigheter få de upplysningar 
och ta del av de handlingar som revisions
nämnden eller revisorn anser vara nödvändi
ga för skötseln av revisionsuppdraget 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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4. 
Lag 

om upphävande av vissa sekretessbestämmelser 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 
Genom denna lag upphävs 
l) i lagen den 8 augusti 1986 om jäm

ställdhetsombudsmannen och jämställdhets
nämnden (61011986) 16 §, sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 629/1995, 

2) i patientskadelagen av den 25 juli 1986 
(585/ 1986) 13 §, sådan den lyder delvis änd
rad i lag 598/1995, 

3) i lagen den 30 december 1992 om till-
syn över utlänningars företagsköp 
(161211992) 14 §, 

4) i lagen den 9 februari 1990 om konsu
mentverket (110/1990) 5 § 2 mom., 

5) i lagen den 9 februari 1990 om konsu
mentforskningscentralen (112/1990) 7 §, 

6) i lagen den 27 maj 1992 om konkur
rensbegränsningar (48011992) 24 och 28 §, 
av dessa lagrum 28 § sådan den lyder i lag 
600/1995, 

7) i lagen den 29 juli 1988 om konkur
rensverket (71111988) 3 § 3 mom., 

8) i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 
(386/1995) 47 och 49 §, av dessa lagrum 47 
§ sådan den lyder i lag 1018/1995, 

9) i lagen den 6 mars 1942 om standardi
sering (19711942) 6 §, 

l O) i lagen den l O januari 1997 om arbets
krafts- och näringscentraler (23/ 1997) 7 §, 

11) i lagen den 3 februari 1989 om stats
garanticentralen (11111989) 13 §, sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 66111995, 

12) i lagen den 10 december 1993 om för
etagsstöd (113611993) 33 §, sådan den lyder 
i lag 732/1995, 

13) i lagen den 7 ma j 1993 om teknologis
ka utvecklingscentralen ( 429/1993) 7 §, så
dan den lyder i lagar 1023/1995 och 
1168/1997, 

14) i lagen den 2 februari 1973 om tryck
kärl (98/1973) 7 §, sådan den lyder i lag 
1072/1995, 

15) i lagen den 24 juli 1997 om Finlands 
Bank (71911997) 36 §, 

16) i lagen den 15 juni 1990 om utbild
nings- och avgångsbidragsfonden (53711990) 
6 §,sådan den lyder i lag 615/1995, 

17) i lagen den l juli 1988 om samarbete 

inom statens ämbetsverk och inrättningar 
(65111988) 13 § och 16 § 2 mom., av dessa 
lagrum 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
693/1995, 

18) i lagen den 27 maj 1977 om semester
penning för småföretagare (408/1977) 23 §, 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 
619/1995, 

19) i lagen den 20 december 1996 om av-
bytarservice för lantbruksföretagare 
(1231/1996) 46 §, 

20) i lagen den 6 februari 1998 om statliga 
rättshjälpsbyråer (106/1998) 13 §, 

21) i beredskapslagen av den 22 juli 1991 
(1080/1991) 45 och 51 §, av dessa lagrum 
51 § sådan den lyder i lag 66811995, 

22) i lagen den 17 december 1982 om 
skyddsupplag (97011982) 11 §, 

23) i lagen den 22 juli 1991 om försvars
tillstånd (1083/1991) 32 och 42 §, av dessa 
lagrum 42 §sådan den lyder i lag 669/1995, 

24) i lagen den 20 maj 1960 om den för
svarsekonomiska planeringskommissionen 
(238/1960) 7 §, 

25) i lagen den 25 maj 1984 om obligato
risk upplagring av läkemedel ( 402/1984) 
12 §, 

26) i lagen den 24 augusti 1990 om Jubi
leumsfonden för Finlands självständighet 
(717/1990) 17 §,sådan den lyder delvis änd
rad i lag 64711995, 

27) i lagen den 28 november 1994 om 
obligatorisk upplagring av importerade 
bränslen (1070/1994) 22 §, 

28) i lagen den 28 juni 1996 om Kommu
nernas garanticentral ( 487 l 1996) 17 §, 

29) i lagen den 28 april 1989 om statliga 
ämbetsverks och inrättningars deltagande i 
utvecklingssamarbete (382/ 1989) 6 §, 

30) i utlänningslagen av den 22 februari 
1991 (378/1991) 65 §, 

31) i lagen den l mars 1991 om utlän
ningsombudsmannen (446/1991) 7 §, 

32) i lagen den 22 december 1993 om för
svarsförvaltningens byggverk (1360/1993) 
6 §, 

33) i lagen den 20 mars 1987 om hälso
vården inom försvarsmakten (322/1987) 9 b 
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§ 4 mom., sådant det lyder i lag 1682/1995, 
34) i lagen den 3 februari 1995 om god

kännande av vissa bestämmelser i och tiii
lämpning av konventionen om förbud mot 
utveckling, produktion, innehav och använd
ning av kemiska vapen samt om deras för
störing (346/1997) 8 § l mom., 

35) i lagen den 3 maj 1985 om undersök
ning av olyckor (373/1985) 18 §, sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 62511995, 

36) i lagen den 10 februari 1995 om för
ströelseanordningar (164/ 1995) 11 §, 

37) i övningsskolelagen av den 31 januari 
1985 (143/1985) 21 §, 

38) i lagen den 21 januari 1994 om studi
estöd (65/1994) 43 §, sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 735/1995, 

39) i lagen den l O juni 1994 om förfaran-
det vid miljökonsekvensbedömning 
( 468/1994) 20 §, 

40) i lagen den 19 juni 1953 om explo
sionsfarliga ämnen (263/1953) 9 §, 

41) i aravalagen av den 17 december 1993 
(1189/1993) 36 § 3 mom., 

42) i lagen den 17 december 1993 om an
vändning, överlåtelse och inlösen av arava
hyresbostäder och aravahyreshus 
(1190/1993) 23 § 3 mom., 

43) i lagen den 24 augusti 1979 om han
del med skogsodlingsmaterial (684/1979) 11 
§ 2 mom., 

44) i virkesmätningslagen av den 22 febru
ari 1991 (364/1991) 37 h §,sådan den lyder 
i lag 159/1997, 

45) i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 
(347/1956) 75 §, sådan den lyder i lag 
663/1995, 

46) i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 
1963 (364/1963) 67 §, sådan den lyder i lag 
664/1995, 

47) i lagen den 28 maj 1993 om moder
skapsunderstöd (477/1993) 16 och 17 §, av 
dessa lagrum 17 § sådan den lyder i lag 
726/1995, 

48) i barnbidragslagen av den 21 augusti 
1992 (796/1992) 18 och 19 §, av dessa lag
rum 19 § sådan den lyder i lag 666/1995, 

49) i militärunderstödslagen av den 20 au
gusti 1993 (781/1993) 25 och 26 §,av dessa 
lagrum 26 § sådan den lyder i lag 728/1995, 

50) i lagen om bostadsbidrag av den 4 juni 
1975 (408/1975) 25 a §, sådan den lyder i 
lagar 75511993 och 72711995, 

51) i lagen den 9 augusti 1996 om tillsyn 
över privat socialservice (603/1996) 15 §, 

52) i lagen den27mars 1991 om rehabili
tering som ordnas av folkpensionsanstalten 
(610/1991) 10 §,sådan den lyder delvis änd
rad i lag 641/1995, 

53) i lagen den 27 mars 1991 om rehabili
teringspenning (611/1991) 29 §, sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 642/1995, 

54) i folkhälsolagen av den 28 januari 
1972 ( 66/ 1972) 42 §, sådan den lyder i lagar 
639/1995 och 248/1997, 

55) i lagen den l december 1989 om spe
cialiserad sjukvård ( 1062/ 1989) 57 §, sådan 
den lyder delvis ändrad i lag 637/1995, 

56) i steriliseringsla~en av den 24 april 
1970 (28311970) 9 §, sadan den lyder delvis 
ändrad i lag 644/1995, 

57) i kastreringslagen av den 24 april 1970 
(282/1970) 9 §, sådan den lyder delvis änd
rad i lag 645/1995, 

58) i lagen den 24 mars 1970 om avbry
tande av havandeskap (239/ 1970) 12 §, så
dan den lyder delvis ändrad i lag 646/1995, 

59) i lagen den 21 februari 1946 om apo
teksavgift (148/1946) 11 §, 

60) i lagen den 27 november 1992 om forsknings
och utvecklingscentralen för social- och 

hälsovården (1073/1992) 7 §, 
61) i lagen den 27 november 1992 om 

rättsskyddscentralen för hälsovården 
(1074/1992) 7 §, 

62) i lagen den 24 februari 1978 om in
stitutets för arbetshygien verksamhet och 
finansiering (159/1978) 10 och 11 §, av 
dessa lagrum l O § sådan den lyder i lag 
1290/1993 och 11 § sådan den lyder i lag 
662/1995, 

63) i lagen den 8 juni 1972 om service
och studieverksamhet för sjömän ( 452/ 1972) 
17 och 18 §, av dessa lagrum 18 § sådan 
den lyder i lag 618/1995, 

64) i lagen den 26 januari 1956 om sjö
manspensioner (72/1956) 62 § 2 och 3 
mom., sådana de lyder i lag 623/1995. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199 . 
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5. 
Lag 

om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) 2 ~och 9 § 

l m om., av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag 404/1995 och 9 § l m om. sadant det 
lyder i lag 1254/1988, samt 

fogas tilllagen en ny 5 b § som följer: 

2 § 

Uppgifter om rättegång 

Anteckningar om parternas namn ävensom 
om ärendets art samt tidpunkten och platsen 
för förhandlingen i domstolars diarier och 
andra register över handlingar blir offentliga 
då anteckning gjorts. I ett ärende som gäller 
tvångsmedel som avses i 5 a kap. tvångsme
delslagen är dessa anteckningar offentliga 
först när den för brott misstänkte senast 
skall underrättas om användning av tvångs
medel, om inte domstolen beslutar något 
annat. 

Myndigheten kan utan hinder av vad som 
bestäms i l mom. vägra att lämna ut uppgift 
om en målsägandes identitet i brottmål, som 
gäller en omständighet av synnerligen ömtå
lig natur i någons privatliv. 

5 b§ 

B e handlingen av vissa sekretessbelagda 
uppgifter vid en rättegång 

Sådana uppgifter som enligt 24 § l mom. 

24 - 27, 29 eller 32 punkten lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) ingår i sekretessbelagda handlingar 
eller därmed jämförbara uppgifter som är 
sekretessbelagda enligt någon annan lag kan 
muntligen eller med hjälpmedel företes vid 
en offentlig förhandling och tas in i ett of
fentligt beslut endast i den utsträckning det 
är nödvändigt för att handlägga målet och 
motivera beslutet. 

9§ 

Rättegångsmaterialets offentlighet 

Om rättegångshandlingars offentlighet gäl
ler vad som föreskrivs i lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet, om inte 
något annat följer av 2 § eller 2 eller 3 
mom. i denna paragraf. Vad som föreskrivs 
om handlingar gäller även annat rättegångs
material. 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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6. 
Lag 

om ändring av 40 kap. strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i strafflagen (3911889) 40 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 79211989, samt 
ändras 40 kap. 5 ~ l mom., sådant det lyder i lag 57811995, som följer: 

40 kap. 

Om tjänstebrott och brott som begås av 
offentligt anställda arbetstagare 

5 § 

Brott mot tjänstehemlighet och brott mot 
tjänstehemlighet av oaktsamhet 

Om en tjänsteman eller offentligt anställd 
arbetstagare uppsåtligen under den tid hans 
anställningsförhållande varar eller därefter 
obehörigen 

7. 

l) röjer en handling eller uppgift som 
enligt lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) är sekretessbelagd 
eller som enligt lag inte får yppas, eller 

2) utnyttjar sådan handling eller uppgift 
till sin eller någon annans nytta, 

skall han, då det inte föreskrivs strängare 
straff för gärningen, för brott mot tjänste
hemlighet dömas till böter eller fängelse i 
högst två år. En tjänsteman kan även dömas 
till avsättning, om brottet visar att han är 
uppenbart olämplig för sitt uppdrag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 17 § statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (75011994) 17 § som följer: 

17 § någon annan lag. 
Om tystnadsplikt för tjänsteman gäller vad 

som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) och i Denna lag träder i kraft den 199 . 

3800855 
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8. Lag 

om ändring av matrikellagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i matrikellagen av den 24 november 1989 (1010/1989) l § 2 mom. samt 6, 7 och 

9 § som följer: 

l § 

Lagens tillämpningsområde 

Vad som bestäms i 6 - 9 § i denna lag till
lämpas även på riksdagens tjänstemän, Fin
lands Banks tjänstemän och övriga anställda 
samt tjänsteinnehavare och arbetstagare vid 
kommuner och kommunalförbund. Vad som 
bestäms i lagens 4 § 2 och 3 mom., 5, 10 
och 11 § iakttas i tillämpliga delar vid in
hämtande, registrering och användning av 
uppgifter om nämnda tjänstemän och andra 
anställda. 

6 § 

Utlämnande av uppgifter 

Om utlämnande av sådana uppgifter om 
tjänstemän och arbetstagare vid statens äm
betsverk och inrättningar, riksdagens tjäns
temän, Finlands Banks tjänstemän och övri
ga anställda samt tjänsteinnehavare och ar
betstagare vid kommuner och samkommuner 
som har inhämtats och registrerats för matri
keln eller annars för skötseln av personalä
renden gäller med nedan föreskrivna undan
tag lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet ( l ). 

7§ 

Hemlighållande samt utlämnande av 
uppgifter om straff och om personlig avlö

ning 

Uppgifter om straff som ådömts en tjänste
man och om den del av en tjänstemans eller 
en arbetstagares lön som bestäms på grund
val av hans individuella arbetsinsats eller 
annars bestäms personligt samt om lönens 
totalbelopp är sekretessbelagda. En uppgift 

om den totala av löningen är dock offentlig, 
om den gäller 

l) en tjänsteman som avses i 26 § stats
tjänstemannalagen (75011994) eller riksda
gens justitieombudsman eller biträdande jus
titieombudsman, kanslichefen vid riksdagens 
justitieombudsmans kansli, presidenten för 
eller en ledamot av högsta domstolen eller 
högsta förvaltningsdomstolen eller en hov
rättspresident, eller 

2) den som är anställd hos kommunen i en 
ledande uppgift inom uppgiftsområdet för 
kommunstyrelsen eller en nämnd eller i en 
uppgift på grund av den anställdes ställning 
är jämförbar därmed och den som är anställd 
hos en samkommun och som på grund av 
sin ställning kan jämföras med de ovan av
sedda kommunalanställda. 

En sekretessbelagd uppgift får lämnas ut 
endast 

l) om detta sker till tjänstemannen eller 
arbetstagaren själv, 

2) om detta sker till någon annan part på 
de grunder som anges i 11 § lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet, 

3) om uppgiften lämnas ut eller ges med 
stöd av någon lag, dock inte enligt lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet, 

4) om en uppgift som angår en tjänste
mans eller arbetstagares personliga avlöning 
lämnas ut med stöd av ett tjänste- eller ar
betskollektivavtal, 

5) om uppgiften lämnas ut till en statlig 
eller kommunal myndighet, ett kommunal
förbunds myndighet eller en självständig 
offentligrättslig anstalt för skötseln av en 
uppgift som hör till myndigheten eller för 
besättande av en tjänst eller ett uppdrag eller 
för något annat godtagbart personaladmini
strativt uppdrag, eller 

6) om uppgiften lämnas ut för vetenskap
lig forskning eller statistik. 

Den registeransvarige kan dessutom i en
skilda fall lämna ut en uppgift om en tjäns
temans eller arbetstagares personliga avlö
ning, om det finns ett viktigt skäl som har 
samband med avtal eller förhandlingar om 
anställningsvillkoren. 
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9§ 

Hur matrikeluppgifter lämnas ut 

Uppgifter som införts i matrikeln lämnas 
ut med ett matrikelutdrag så som närmare 
föreskrivs genom förordning. En uppgift kan 
även på det sätt som anges i lagen om of-

9. 

fentlighet i myndigheternas verksamhet läm
nas ut till myndigheten, tjänstemannen och 
arbetstagaren för att de skall kunna utöva 
sin rätt till insyn samt för forskning och sta
tistik. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 27 maj 1994 om datasekretessnämnden och dataombudsmannen 

(38911994) 10 §, sådan den lyder i lag 631/1995, samt 
ändras 9 § som följer: 

9 § 
Dataombudsmannen och datasekretess

nämnden får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet ( l ) lämna ut upp-

10. 

gifter om tekniskt skydd för register till åk
lagar- och polismyndigheterna för brottsut
redning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 10 § lagen om anordnande av f'önnynderskap i vissa fall 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 15 januari 1971 om anordnande av förmynderskap i vissa fall ( 1411971) 

l O § som följer: 

10 § 
En tjänsteförmyndare får utan hinder av 

bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) lämna ut en uppgift om en omyndig, 

om det med hänsyn till den omyndiges eller 
till ett allmänt intresse är nödvändigt att ett 
meddelande lämnas om någon särskild om
ständighet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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11. 
Lag 

om ändring av 3 och 4 § lagen om notarius publicus 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 juni 1960 om notarius publicus (28711960) 3 § och 4 § l mom. 3 

punkten som följer: 

3 § 
Notarius publicus skall sköta sina upp

gifter ärligt, omsorgsfullt och opartiskt. 

4§ 
Notarius publicus åligger att på därom 

gjord anhållan: 

12. 

3) i protokoll uppta förklaringar om rätts
liga och ekonomiska förhållanden samt även 
till tredje man ge ut kopior av protokollet, 
om inte annat följer av lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet ( l ); 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 8 kap. 3 § bokföringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 kap. 3 § bokföringslagen av den 30 december 1997 (13361 1997) som följer: 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

3 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Bokföringsnämndens ledamöter och de 
som utövar tillsyn över lagens efterlevnad 
får utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter-

nas verksamhet ( l ) utlämna uppgifter som 
de vid utförande av uppgifter enligt denna 
lag har fått veta om en bokföringsskyldigs 
eller någon annans affärs- eller yrkeshem
lighet eller om någon annans ekonomiska 
ställning eller personliga förhållanden till 
förundersökningsmyndigheter och åklagare 
för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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13. 

Lag 

om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster iör integrerade kretsar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 

(32/1991) 24 §samt 
fogas till lagen nya 24 a och 24 b § som följer: 

2 kap. 

Registerlogsansökan och dess behandling 

24 § 

Offentlighet 

De handlingar som gäller en ansökan är 
offentliga från och med dagen för registre
ringen, om inte annat följer av 24 a eller 
24 b§. 

24 a§ 

Skyddande av en affärshemlighet 

Sökanden kan för skyddande av en affärs
hemlighet kräva ett beslut om sekretess i 
fråga om det material som behövs för identi
fiering av ett kretsmönster. 

Kravet på sekretess kan gälla högst hälften 
av antalet skikt i en integrerad krets. Kravet 
kan gälla en del av ett skikt i ett kretsmön
ster. A v kravet bör det klart framgå vilken 
av ansökningshandlingens bilagor kravet 
gäller. 

De bilagor som kravet på sekretess gäller 
skall lämnas åtskils från övriga bilagor eller 
lämnas tillsammans med de övriga bilagorna 
i två serier så att de bilagor för vilka sekre
tess skall gälla finns endast i den ena serien. 

24 b§ 

Avgränsning av en affärshemlighet 

Handlingar och övrigt material som är 
nödvändigt för identifiering av ett kretsmön
ster eller för bestämmande av året då krets
mönstret skapades eller av tidpunkten då 
spridningen av kretsmönstret till allmänheten 
skedde för första gången innan register
ansökan gjordes omfattas inte av affärshem
ligheten. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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14. Lag 

om ändring av produktsäkerhetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (91411986) 18 §,sådan den ly

der i lag 61111995, samt 
ändras 16 § och mellanrubriken före 16 §, av dessa lagrum 16 § sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 76911992, som följer: 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

16 § 
Den som vid fullgörande av en uppgift 

som avses i denna lag har tagit del av upp
gifter som omfattas av affärs- eller yr
keshemligheten får utan hinder av bestäm
melserna om sekretess i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet ( l ) läm
ml ut uppgifterna till en tillsynsmyndighet 
för fullgörande av en övervakningsuppgift, 
till social- och hälsovårdsministeriet i dess 
egenskap av sakkunnigmyndighet samt till 
åklagar- och polismyndigheterna för utred
ning av brott. 

15. 

Om det finns skäl att misstänka att en 
konsumtionsvara som tillsynsmyndigheten 
konstaterat vara farlig för hälsa eller egen
dom utbjuds till salu såsom konsumtionsvara 
i ett annat land, får uppgifter i saken lämnas 
ut till en tillsynsmyndighet i det andra lan
det. Härvid skall bestämmelserna om hand
lingssekretess i lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet iakttas. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 14 § lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/1992) 14 § l mom., 

sådan den lyder i lag 1247/1997, som följer: 

14 § ler i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 
lagen om offentlighet i myndighetemas 

Rätt att få infonnation och tystnadsplikt verksamhet ( l ) om parters rätt att få in
formation. 

Angående rätten för dem som har deltagit - - - - - - -- - - - - - -
i en anbudstävlan att få information om do-
kument om handläggningen av anbuden gäl-

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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16. 
Lag 

om ändring av 36 och 37 § elsäkerltetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (41011996) 36 § 2 mom. samt 
ändras 37 § som följer: 

37 § 
Elsäkerhetsmyndigheten får utan hinder av 

bestämmelserna om sekretess i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) till utländska officiella organ som 
övervakar elsäkerheten lämna ut sådana upp
gifter om affärs- eller yrkeshemligheter 
som den tagit del av vid fullgörande av en 

17. 

uppgift som avses i denna lag eller i en be
stämmelse som utfärdats med stöd av den, 
om uppgifterna behövs för undvikande av 
fara som förorsakas av elmaterial eller elan
läggning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 78 § kärnenergilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (9901 1987) 78 §, sådan den lyder del

vis ändrad i lag 593/1995, som följer: 

78 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med verksamhet som 
avses i denna lag fått uppgifter som ingår i 
sådant informationsmaterial som avses i 2 § 
l mom. 4 punkten, får inte röja dem för 
utomstående. Tystnadsplikten gäller även 
uppgifter om planer som gäller i 7 § nämnda 
skyddsarrangemang eller om material som 
uppkommit vid beredningen av dem eller 
om handlingar som utarbetats med stöd av 
planerna, om röjande av dessa uppgifter för 
utomstående kan äventyra avsikten med 
skyddsarrangemangen. 

Om handlingars offentlighet gäller i övrigt 
vad som därom föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ). 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt denna paragraf döms enligt 38 kap. l 
och 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafftapen el
ler strängare straff stadgas för den pa något 
annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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18. 
Lag 

om ändring av 14 h § justeringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i justeringslagen av den 14 april 1965 (219/1965) 14 h §, sådan den lyder i lag 

32111992, som följer: 

14 h§ 
Den som vid tillsynen över att denna lag 

iakttas har tagit del av uppgifter om en en
skilds eller ett samfunds affärs- eller yr
keshemlighet eller ekonomiska ställning eller 
om en enskilds personliga förhållanden 
får utan hinder av bestämmelserna om sek-

19. 

retess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) lämna ut upp~ifterna 
i enlighet med 14 b § 2 mom. till aklagar
och polismyndigheterna för brottsutredning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om anordningars energieffektivitet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphäv s i lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet ( 1241/ 1997) 

17 §samt 
ändras 16 § som följer: 

16 § 
Tillsynsmyndigheterna och besiktningsor

ganen har rätt att utan hinder av den sekre
tessplikt som föreskrivs i lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet ( l ) ge 
upplysningar om någons ekonomiska ställ
ning, affärs- eller yrkeshemlighet eller per
sonliga förhållanden, som de tagit del av 
vid utförandet av uppgifter i enlighet med 

denna lag, till organ som utför sådan besikt
ning som avses i denna lag, till internatio
nella organisationer och stater som deltar i 
internationellt samarbete, om upplysningarna 
är nödvändiga med avseende pa detta samar
bete. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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20. 
Lag 

om ändring av 9 och 10 § lagen om allmänna villkor för företagsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 11 juli 1997 om allmänna villkor för företagsstöd (78611997) 10 § 2 

mom. samt 
ändras 9 § som följer: 

9 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får uppgifter om en 
enskilds, en sammanslutnings eller en stiftel
ses ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller om en enskilds personliga 
förhållanden som erhållits i samband med 

21. 

utförandet av uppgifter enligt denna lag läm
nas ut 

l) till behöriga myndigheter för utförande 
av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar- eller polismyndigheter för 
förebyggande eller utredning av brott, 

3) om ett internationellt avtal som förplik
tar Finland förutsätter det. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den Il juni 1993 om finansinspektionen (50311993) 18 §samt 
ändras 19 § l mom., sådant det lyder i lag 95211996, som följer: 

19 § 

Rätt att lämna uppgifter 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) har Finansinspektio
nen rätt att lämna ut uppgifter om en en
skilds eller en sammanslutnings ekonomiska 
ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet 
eller om en enskilds personliga förhållanden 
till en annan myndighet som övervakar fi
nansmarknaden eller ansvarar för dess funk
tion eller till en sådan sammanslutning som i 
det egna landet med stöd av lag sköter upp
gifter som motsvarar dem som Finansinspek
tionen har, samt till statens säkerhetsfond 

3800855 

för utförande av deras uppdrag samt till för
undersöknings- och åklagarmyndigheterna 
för brottsutredning. Dessutom har Finansin
spektionen rätt att till myndigheter som an
svarar för tillsynen över organ som har be
fattning med ett tillsynsobjekts likvidations
eller konkursförfarande lämna ut uppgifter 
som har anknytning till tillsynsobjektets lik
vidations- eller konkursförfarande och att till 
myndigheter som ansvarar för tillsynen över 
tillsynsobjektets revisor lämna ut uppgifter 
som har anknytning till tillsynen över till
synsobjektets revisor. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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22. Lag 

om ändring av lagen om statens säkerhetsfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 19 §, sådan den 

lyder i lag 60811995, samt 
ändras 18 §, sådan den lyder i lag 245/ 1996, som följer: 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Finlands Bank, Finansinspektionen och en 
stödtagande bank har, utan hinder av vad 
som i någon annan lag föreskrivs om tyst
nadsplikt, skyldighet att till tjänstemän som 
sköter fondens uppgifter vid ministeriet, till 
fondens revisorer och till statens säkerhets
fonds fullmäktige överlämna uppgifter som 
dessa behöver för att fullgöra sina åliggan
den. 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får ledamöter i Statens 
säkerhetsfonds fullmäktige, revisorer samt 

23. 

tjänstemän vid ministeriet som sköter fon
dens uppgifter, eller de som fullgör uppdrag 
för dessa, till statsrådets allmänna samman
träde när det behandlar bankstödsåtgärder, 
till statsrevisorerna och statens revisionsverk 
samt till åklagar- och förundersökningsmyn
digheter för utredning av brott lämna ut så
dana uppgifter om en enskilds eller en sam
manslutnings ekonomiska ställning, en en
skilds personliga förhållanden eller affärs
eller yrkeshemlighet som de tagit del av vid 
fullgörandet av sitt uppdrag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 18 kap. 7 § lagen om rörsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 18 kap. 7 § l 

mom. som följer: 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

7 § 
Social- och hälsovårdsministeriet kan pub

licera sådana statistiska och med dem 

jämförbara uppgifter om försäkringsbolagens 
verksamhet, ställning och utveckling, som på 
enhetliga grunder har uppgjorts över alla 
försäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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24. 

Lag 

om ändring av 72 och 79 § lagen om utländska rörsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (39811995) 72 § och 79 § 

2 mom. som följer: 

72§ 

Försäkringsstatistik 

Social- och hälsovårdsministeriet kan pub
licera statistik som på enhetliga grunder har 
uppgjorts över alla utländska försäkringsbo
lags verksamhet i Finland, deras ställning 
och utveckling. 

79 § 

Tystnadsplikt 

Utan hinder av l mom. har ett utländskt 
försäkringsbolag och social- och hälsovårds
ministeriet rätt att överlämna uppgifter som 
omfattas av försäkringshemligheten till åkla
gar- och förundersökningsmyndigheter för 
utredning av brott, till Finansinspektionen, 
till andra myndigheter som övervakar finans
ieringsmarknaden, till myndigheter som på 
något annat ställe i lag berättigas att få ovan 
nämnda uppgifter samt till den myndighet 
som svarar för försäkringsinspektionen eller 
som övervakar finansieringsverksamheten i 
en annan stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet eller till en myndighet 
som har till uppgift att delta i ett försäk
ringsbolags likvidations- eller konkursförfa
rande samt, om de uppgifter som skall läm
nas ut är sekretessbelagda i en annan stat än 
en sådan som hör till Europeiska ekonomis
ka samarbetsområdet, till de myndigheter 
som utövar tillsyn över försäkringsverksam
heten i denna stat. Dessutom har det utländ
ska försäkringsbolaget och social- och hälso
vårdsministeriet rätt att lämna ut uppgifter 
som omfattas av försäkringshemligheten till 
revisorerna för ett försäkringsbolag eller för 
en kredit- eller finansieringsinrättning som 
hör till samma koncern som försäkrin~sbola
get. Uppgifter om någons hälsotillstand får 
dock lämnas ut endast av en försäkrings
och pensionsanstalt till åklagar- och förun
dersökningsmyndigheter i Finland för att ett 
bedrägeribrott som riktas mot en försäk
rings- eller pensionsanstalt skall kunna för
hindras, utredas eller anmälas för åtal. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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25. 
Lag 

om ändring av 134 § lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 134 § l mom. 

som följer: 

134§ 
Social- och hälsovårdsministeriet får publi

cera statistik och därmed jämförbar informa
tion som belyser pensionsstiftelsernas verk
samhet, ställning och utveckling och som i 

26. 

fråga om samtliga pensionsstiftelser har upp
gjorts på likartade grunder. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 167 § Jagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 167 § l mom. 

som följer: 

167 § 
Social- och hälsovårdsministeriet får publi

cera statistik och därmed jämförbar informa
tion som belyser försäkringskassornas verk
samhet, ställning och utveckling och 

som i fråga om samtliga kassor har upp
gjorts på likartade grunder. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 



RP 3011998 rd 165 

27. 
Lag 

om ändring av 14 a § lagen om rörrättande av filmgranskning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 maj 1965 om förrättande av filmgranskning (30011965) 14 a§, så

dan den lyder i lag 26711987, som följer: 

14 a§ 
Lagen om offentlighet i myndi~hetemas 

verksamhet ( l ) tillämpas inte pa upptag-

28. 

ningar som med stöd av denna lag har till
ställts myndigheten för granskning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 17 och 23 § lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (71911994) 17 och 23 § 

som följer: 

17 § 

Upplysningar från andra myndigheter 

Tillsynsmyndigheten har utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) rätt att fa för tillsynen nödvändiga 
upplysningar som omfattas av affärs- eller 
yrkeshemligheten. 

23 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid fullgörande av i den-

na lag avsedda besiktnings-, tillsyns- och 
undersökningsuppdrag har tagit del av upp
gifter som omfattas av affärs- eller yr
keshemligheten får utan hinder av bestäm
melserna om sekretess i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndighe
terna för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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29. 
Lag 

om ändring av 17 och 21 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 17 och 

21 §, av dessa lagrum 17 § sådan den l y der i lag 102211995, som följer: 

17 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 20 § döms enligt 40 kap. 5 § straffla
gen, om inte gärningen skall bestraffas en
ligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen eller 
strängare straff föreskrivs på något annat 
ställe i lag. 

21 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförande av en uppgift som 

30. 

föreskrivs i denna lag har tagit del av upp
gifter om en enskilds eller en sammanslut
nings ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller om någons hälsa eller 
om en i 20 § avsedd anmälares identitet får 
utan hinder av bestämmelserna om sekretess 
i lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet ( l ) lämna ut uppgifterna till 
åklagar- och polismyndigheterna för utred
ning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 15 och 17 § mönstringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphäv s i mönstringslagen av den 19 december 1986 (l 00511986) 17 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 61711995, samt 
ändras 15 § som följer: 

15 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Ordföranden, vice ordföranden och annan 
medlem i disciplinnämnden får utan hinder 
av bestämmelserna om sekretess i lagen 
om offentlighet i myndighetemas verk-

samhet ( l ) till åklagar- och polis
myndigheterna för utredning av brott lämna 
ut sådana uppgifter om en enskild arbetsta
gare eller arbetsgivare som han tagit del av i 
sitt uppdrag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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31. 
Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 36 §,så

dan den lyder i lag 614/1995, samt 
ändras 29 § l mom., sådant det lyder i lag 833/1996, som följer: 

29 § 

Rätt att erhålla vissa uppgifter 

Arbetsgivare samt statlig, kommunal och 
annat offentligrättsligt samfunds myndighet, 
försäkrings- och pensionsanstalterna, pen
sionsstiftelserna, arbetslöshetskassorna och 
sådana utbildningsproducenter som avses i 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning är skyldiga att pa begäran avgiftsfritt 
lämna arbetskraftsbyraema, arbetskraftskom
missionerna, Folkpensionsanstalten, arbets
löshetskassorna och utkomstskyddsombuden 

32. 

samt i denna lag nämnda besvärsinstanser 
sådana uppgifter som behövs vid prövningen 
av om den som ansöker om arbetslöshets
dagpenning har rätt till sådan eller som be
hövs vid beviljandet och utbetalningen av 
studiesociala förmåner enligt lagen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning samt att 
avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter 
som gäller honom själv, om inte något annat 
följer av lagen om offentlighet i myndighe
temas verksamhet ( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) en ny 26 

§i stället för den 26 §,som upphävts genom lag 1055/1989, som följer: 

26 § 
statens förhandlingsmyndighet har rätt 

utan hinder av sekretessbestämmelserna att 
av ämbetsverk och inrättningar få uppgifter 
och utredningar om tjänstemännens anställ
ningsvillkor och om beslut som fattats med 
stöd av 5 § 2 mom. samt andra uppgifter 
och utredningar som behövs för tjänstekol
lektivavtalsverksamhet, tryggande av arbets
freden och skötseln av övriga upp-

gifter som ankommer på statens förhand
lingsmyndighet Förvaltningsområdets för
handlingsmyndighet har samma rätt till den 
del det är nödvändigt för att den skall kunna 
sköta de arbetsgivaruppgifter som med stöd 
av denna lag hör till den. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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33. 
Lag 

om ändring av strålskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i strålskyddslagen av den 27 mars 

594/1995, samt 
ändras 68 § som följer: 

68 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med tillsynen över att 
denna lag följs och den som i egenskap av 
medlem eller sekreterare i strålsäkerhetsdele
gationen har tagit del av uppgifter om någon 
enskilds eller sammanslutnings ekonomiska 
ställning eller affärs- eller yrkeshem-

34. 

1991 (592/1991) 62 §, sådan den lyder i lag 

tighet eller om någons privata förhållanden 
får utan hinder av bestämmelserna om sek
retess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) lämna ut uppgifterna 
i enlighet med 57 § samt till åklagar- och 
polismyndigheterna för utredande av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 87 § lagen om skuldsanering fOr privatpersoner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 87 § l 

momsamt 
fogas till 87 § ett nytt 3 mom. som följer: 

87 § 

skuldsaneringsregister 

Rättregistercentralen för ett register över 
ärenden rörande skuldsanering för privatper
soner. 

Uppgifter som avförts ur skuldsane-

ringsregistret skall beläggas med sekretess. 
De får dock lämnas ut till en domstol för 
utredning av förutsättningarna för beviljande 
av skuldsanering. 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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35. 
Lag 

om ändring av 3 kap. 34 f och 34 g § utsökningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 3 kap. 34 f§ l mom. samt 34 

g §, sådana de lyder i lag 171/1997, som följer: 

3 kap. 

Allmänna stadganden om vemställighet av 
domar och utslag 

34 f§ 
För att få för verkställigheten nödvändiga 

uppgifter har utmätningsmannen i ett enskilt 
utsökningsärende rätt att, utan hinder av be
stämmelserna om tystnadsplikt och utöver de 
uppgifter som nämns i 34 e §, av en myn
dighet, av en institution eller ett samfund 
som sköter en offentlig uppgift eller av en 
inrättning eller en sammanslutning som be
driver televerksamhet eller postverksamhet 
få 

l) uppgifter om gäldenärens inkomster och 
förmögenhet, 

2) uppgifter om gäldenärens arbets- och 
tjänstgöringsförhållanden samt pensioner, 

3) uppgifter om gäldenärens adress och 
telefonnummer liksom andra uppgifter som 
behövs för att ta kontakt med gäldenären. 

34 g§ 
Utan hinder av bestämmelserna om sekre

tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får utmätningsman 

380085S 

nen lämna ut behövliga uppgifter till en an
nan utsökningsmyndighet samt, om det finns 
skäl att misstänka att gäldenären kan ha 
gjort sig skyldig till brott, även till åklagar
och förundersökningsmyndigheterna. Utmät
ningsmannen får lämna ut uppgifter till åkta
ramyndigheter även för prövning av för
vandlingsstraff för böter. Utmätningsmannen 
får dessutom lämna ut behövliga uppgifter 
till skattemyndigheterna, arbetsmyndigheter
na, konkursombudsmannen eller någon an
nan myndighet, om han konstaterar att gäl
denären har gjort sig skyldig till missbruk. 
Utmätningsmannen får dock inte lämna ut 
uppgifter till någon annan myndighet än en 
annan utsökningsmyndighet om missbruk 
som gäldenären har gjort sig skyldig till, om 
uppgifterna har lämnats av en person som i 
rättegång skulle ha rätt eller skyldighet att 
vägra vittna om nämnda omständigheter, och 
inte heller uppgifter som han fått av en 
utomstående SJälv om missbruk som denne 
har gjort sig skyldig till. 

Fran det av justitieministeriet hållna data
systemet över utsöknin~särenden kan upp
gifter med hjälp av tekmsk bruksförbindelse 
lämnas ut till en utsökningsmyndighet även 
om ärenden som är anhängiga hos en annan 
utsökningsmyndighet 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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36. 
Lag 

om ändring av 16 § lagen om övervakning av rörvattningen av konkursbon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

(10911995) 16 §,sådan den lyder delvis ändrad i lag 101611995, som följer: 

16 § 
Utan hinder av bestämmelserna om sekre

tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får konkursombuds
mannen till domstolen och skatteförvaltning
en samt till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredande av brott lämna ut sådana upp
gifter om en enskilds eller en sam
manslutnings ekonomiska ställning eller af
färs- eller yrkeshemlighet eller om en en-

37. 

skilds personliga förhållanden som han tagit 
del av i "sitt uppdrag. Konkursombudsman
nen har rätt att lämna ut en sekretessbelagd 
uppgift också till den som behöver uppgiften 
för att bevaka sina intressen eller rättigheter 
eller för att fullgöra sina skyldigheter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 17 § lagen om riksdagens tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 22 december 1994 om riksdagens tjänstemän (1373/1994) 17 § som 

följer: 

17 § 
Om tystnadsplikt för tjänsteman gäller vad 

som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet ( l ) eller 

i någon annan lag. 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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38. 
Lag 

om ändring av 60 § lagen om republikens presidents kansli 

I enlighet med riksdagens beslut 
änrdras i lagen den 8 december 1995 om republikens presidents kansli (1382/1995) 60 § 

som följer: 

60 § 
Angående tystnadsplikt i fråga om ärenden 

och handlingar som handläggs av republi
kens president och kansliet gäller lagen om 
offentlighet i myndighetemas verk-

39. 

samhet ( l ), om inte något annat bes
luts av republikens president för att värna 
om nödvändig sekretess med tanke på utöv
ningen av presidentämbetet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 4 § lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska 
vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskapema 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 mars 1995 om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att 

granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskapema 
(35311995) 4 § som följer: 

4§ 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som genom sitt uppdrag enli~t denna 
lag har tagit del av uppgifter om nagon an
nans ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller om en enskilds personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet 

i myndighetemas verksamhet ( l ) 
lämna ut uppgifterna till polis- och andra 
förundersökningsmyndigheter, tull- och åkla
garmyndigheter och domstol för utredning 
av ett brott samt till Europeiska gemenska
peroas organ och andra behöriga myndighe
ter, om gemenskapens lagstiftning så kräver. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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40. 
Lag 

om ändring av 9 § lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 12 mars 1993 om kommunala arbetsmarknadsverket (25411993) 9 § 

som följer: 

9§ 

Rätt att få uppgifter 

Arbetsmarknadsverket har utan hinder av 
sekretesskyldigheten enligt lagen om offent
lighet i myndigheternas verksamhet ( l ) 
rätt att få sådana uppgifter från kommuner 
och samkommuner som behövs för att 

41. 

fullgöra verkets uppgifter enligt l §. Arbets
marknadsverket har samma rätt att av stat
liga myndigheter få de uppgifter som 
kommunerna och samkommunerna har sänt 
till dem. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 28 § lagen om yrkeshögskolestudier 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (25511995) 28 § som följer: 

28 § 

Rätt att få uppgifter 

Styrelsen och rektorn för en yrkeshögskola 
har utan hinder av bestämmelserna om sek
retess i lagen om offentlighet i myndigheter-

nas verksamhet ( l ) rätt att få sådana 
uppgifter av statliga och kommunala myn
digheter som de behöver för att sköta sina 
uppgifter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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42. 
Lag 

om ändring av 23 och 31 § luftvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (6711982) 23 § 4 mom., sådant det lyder 

i lag 171111995, samt 
ändras 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 6611986, som följer: 

31 § 
Den som, då han fullgör åliggande enligt 

denna lag, tagit del av upp~ifter om en en
skilds eller en sammanslutmngs ekonomiska 
ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller 
om någons hälsotillstånd får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till en myn-

43. 

dighet som nämns i 3 eller 4 §, en hälso
vårdsmyndighet, en sakkunnigmyndighet 
eller en sakkunniginrättning inom luftvården 
eller någon annan myndighet som behöver 
uppgifterna för att fullgöra åliggande som 
gäller luftvård samt till åklagar- och polis
myndigheterna för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 27 § bullerbekämpningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bullerbekämpningslagen av den 3 april 1987 (38211987) 27 § som följer: 

27 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som, då han fullgör ett uppdrag om 
vilket föreskrivs i denna lag, har tagit del av 
uppgifter om en enskilds eller en samman
slutnings ekonomiska ställning, affärs- eller 
yrkeshemlighet eller om någons hälsotill
stånd får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig-

hetemas verksamhet ( l ) lämna ut uppgif
terna till en myndighet som nämns i 4 och 
5 §, till en sådan sakkunnigmyndighet eller 
sakkunniginrättning för bullerbekämpningen 
som avses i 7 § eller till någon annan myn
dighet som behöver uppgifterna för att kun
na fullgöra ett åliggande som gäller buller
bekämpning samt till åklagar- och polismyn
digheterna för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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44. 
Lag 

om ändring av hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (76311994) 55 §,sådan den lyder i lag 

70911995, samt 
ändras 59 § som följer: 

59§ 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med tillsynen över att 
denna lag iakttas har tagit del av uppgifter 
om någon enskilds eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller en enskilds personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel-

45. 

serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till de myndigheter som nämns i 
4, 5 och 7 § eller till någon annan myndig
het som behöver information för fullgörande 
av myndighetsuepgifter som gäller hälsos
kyddet samt till aklagar- och polismyndighe
terna för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (74411989) 49 § 2 mom. och 52 § 3 

mom., av dessa lagrum 52 § 3 mom. sådant det lyder i lag 70611995, 
ändras 59 § samt 
fogas till lagen nya 59 a - 59 c § som följer: 

59§ 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med tillsynen över att 
denna lag iakttas har tagit del av uppgifter 
om någon enskilds eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller om en enskilds personliga förhål
landen får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till en myndighet som behandlar 
anmälningar som avses i 20 § samt i enlig
het med 49 och 49 a § och till åklagar- och 
polismyndigheterna för utredning av ett brott. 

59 a§ 

Krav på skydd för en affärs- och 
yrkeshemlighet 

Den som gör en anmälan enligt 5 kap. och 
den som ansöker om förhandsgodkännande 
eller gör en anmälan om skyddskemikalier 
enligt 6 kap. skall särskilt nämna de uppgif
ter han betraktar som affärs- eller yrkeshem
ligheter och som han yrkar på att skall sek
retessbeläggas för andra än de myndigheter 
som deltar i behandlingen av ansökan eller 
anmälan. Den som framställer ett yrkande 
skall motivera detta. 

Om en importör som avses i 5 kap. eller 
anmälare eller tillverkare eller importör själv 
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offentliggör uppgifter som tidigare varit sek
retessbelagda, skall social- och hälsovårdens 
produkttillsynscentral underrättas om detta. 
En sökande eller anmälare som avses i 6 
kap. skall på motsvarande sätt underrätta 
Finlands miljöcentraL 

59 b§ 

A v gränsning av en affärs- och 
yrkeshemlighet som gäller en kemikalie 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet är 
följande uppgifter om kemikalier inte sek
retessbelagda på basis av anmälarens krav 
enligt 59 a§ 

l) ämnets handelsnamn, 
2) tillverkarens och anmälarens namn, 
3) de uppgifter om fysikaliska och kemis

ka egenskaper som ingår i anmälan, 
4) sätten för oskadliggörande av ämnet, 
5) sammandrag av resultaten av undersök

ningar om ämnets hälso- och miljöeffekter, 
6) ämnets renhetsgrad och farliga orenhe

ter eller tillsatsämnen, om dessa uppgifter 
behövs för klassificeringen och märkningen 
av ämnet, 

7) uppgifter som i anmälan lämnats om 
a) rekommenderade metoder och säkerhets

åtgärder vid hantering, lagring och transport 
samt vid eldsvåda och annan fara, 

b) säkerhetsåtgärder vid plötsliga läckage, 
c) räddningsföreskrifter och anvisningar 

för behandling av förgiftningar och skador, 
8) de uppgifter som ingår i skyddsinforma

tionsbladet, 
9) i fråga om ämnen i ämnesförteckning

en, analytiska metoder genom vilka ett far
ligt ämne som kommit ut i miljön kan upp
täckas och människornas exponering bestäm
mas. 

59 c§ 

A v gränsning av en affärs- och 
yrkeshemlighet som gäller en 

skyddskemikalie 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet är 
följande uppgifter om skyddskemikalier inte 
sekretessbelagda på basis av ett krav som 
enligt 59 a § framställts av den som ansöker 
om förhandsgodkännande av skyddskemika
lier eller gör en anmälan om skyddskemika
lier 

l) sökandens eller anmälarens namn, 
2) namnet på den som tillverkar skyddske

mikalien och de verksamma substanser 
skyddskemikalien innehåller, 

3) namnen på de verksamma substanser 
som skyddskemikalien innehåller och halter
na av dem i preparatet och skyddskemikali
ens namn, 

4) uppgifter om de verksamma substanser
nas och skyddskemikaliens fysikaliska och 
kemiska egenskaper, 

5) sammandrag av resultaten av undersök
ningar om skyddskemikaliens effekt samt 
dess verkningar på hälsan och miljön, 

6) uppgifter om hur skyddskemikalien kan 
oskadliggöras, 

7) metoderna för att behandla det avfall 
som skyddskemikalien och dess emballage 
samt produkter som behandlats med skydds
kemikalien ger upphov till, 

8) de upp~ifter som skyddsinformations
bladet innehaller, 

9) de analysmetoder för verksamma subs
tanser eller ämnen som nämns i den förteck
ning som avses i 11 § 4 mom. med vilkas 
hjälp man kan upptäcka ämnen som kommit 
ut i miljön samt bestämma människornas 
omedelbara exponering för ämnet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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46. Lag 

om ändring av lagen om bekämpningsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (32711969) 9 §och 10 § 2 mom., 

av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag 707/1995, samt 
ändras 9 a §, sådan den lyder i lag 1204/1994, som följer: 

9a§ 
Oberoende av bestämmelserna om affärs

eller yrkeshemligheter i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) är följande uppgifter, som lämnats 
eller uppgjorts för behandling av en ansökan 
om registrering av ett bekämpningsmedel, 
inte sekretessbelagda 

l) namnet på preparatet eller dess verk
samma ämne eller halten av verksamt ämne 
i preparatet, 

2) namnet på de ämnen i preparatet som 
har klassificerats som farliga, 

3) uppgifter om preparatets och det verk
samma ämnets fysikaliska och kemiska 
egenskaper, 

4) analysmetoder för undersökning av kva
liteten och mängden av de verksamma äm
nena i växtskyddsmedlet samt de rester som 
användning av växtskyddsmedlet orsakar, 

5) sammanfattning av resultaten från un
dersökningar som visar produktens effektivi
tet och oskadlighet för människor, djur, väx
ter och miljön, 

6) uppgifter om metoder för att oskadlig
göra det verksamma ämnet eller växtskydds
medlet, 

7) uppgifter om rekommenderade metoder 
för att minska riskerna samt andra försiktig
hetsåtgärder, 

8) uppgifter om metoder för destruktion av 
produkten och dess förpackning, 

9) uppgifter om de saneringsåtgärder som 
skall vidtas vid oavsiktligt spill eller läckage 
under hantering, lagring och transport av 
växtskyddsmedel, 

10) information om första hjälp och medi
cinsk behandling vid personskador. 

Uppgifter som är att betrakta som affärs
eller yrkeshemligheter får användas till för
mån för en annan sökande endast om den 
första sökanden har samtyckt till detta eller 
om en genom förordning närmare föreskri
ven tid har förflutit efter godkännandet av 
det verksamma ämnet eller preparatet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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47. 
Lag 

om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (107211993) 63 §, sådan den lyder i lag 

712/1995, samt 
ändras 71 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 60511997, som följer: 

71 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som då han fullgör ett uppdrag som 
avses i denna lag har tagit del av uppgifter 
om en privatpersons eller en sammanslut
nings ekonomiska ställning, om en affärs
eller yrkeshemlighet eller om en privatper
sons personliga förhållanden får utan hinder 

48. 

av bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till tillsyns
myndigheten, miljöministeriet och Finlands 
miljöcentral samt till åklagar-, polis- och 
tullmyndigheterna för utredande av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av djurskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (24711996) 56 § samt 
ändras 30 § 2 mom. och 62 § som följer: 

30 § 

Tillstånd att transportera djur och register 
över djurtransportörer 

Länsstyrelsen för ett register över de djur
transportörer som har beviljats tillstånd att 
idka verksamheten. Jord- och skogsbruksmi
nisteriet för ett riksomfattande register över 
alla djurtransportörer som har beviljats till
stånd att transportera djur och över förbin
delser enligt l mom. Sådana uppgifter som 
behövs med tanke på tillsynen över djurt
ransporterna kan införas i registren. Verk
samhetsidkaren skall ge de uppgifter som 
krävs för registret. Tillsynsmyndigheterna 
enligt denna lag har rätt att i tillsynssyfte 
använda registret över djurtransportörer. I 
övrigt tillämpas vid utlämnande av uppgifter 

380085S 

vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) eller i 
någon annan lag. 

62 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid tillsynen över att denna lag 
eller med stöd av den utfärdade bestämmel
ser eller föreskrifter följs eller vid utförandet 
av en utredning eller undersökning enligt 48 
§ har tagit del av uppgifter om en enskild 
persons eller en sammanslutnings ekonomis
ka ställning, affärs- eller yrkeshemlighet 
eller om en enskild persons personliga för
hållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet lämna ut upp-
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gifterna till 
l) tillsynsmyndigheter för utförande av 

uppgifter enligt denna lag, 
2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna 

för utredande av brott, 

49. 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland eller av Europeiska 
gemenskapens rättsordning, då avtalet eller 
rättsordningen förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av livsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphäv s i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (36111995) 40 §, sådan den lyder i lag 

1017/1995, samt 
ändras 45 § som följer: 

45 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av ett uppdrag 
som hänför sig till tillsynen över att denna 
lag iakttas har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons, en sammanslutnings eller en 
stiftelses ekonomiska ställning, affärs- eller 
yrkeshemlighet eller om en enskild persons 
personliga förhållanden får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om of-

fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till 

l) statliga eller kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna 
för utredande av brott, 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland, i de fall då avtalet 
förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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50. 
Lag 

om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livs

medel (11951 1996) 47 § samt 
ändras 52 § och mellanrubriken före 52 § som följer: 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

52§ 
Den som vid övervakningen av att denna 

lag iakttas eller vid utförandet av uppgifter 
som hänför sig till övervakningen har tagit 
del av uppgifter om en enskild persons eller 
en sammanslutnings ekonomiska ställning, 
affärs- eller yrkeshemlighet eller om en en
skild persons personliga förhållanden får u
tan hinder av bestämmelserna om sekretess i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet ( l ) lämna ut uppgifterna 
till 

l) statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna 
för utredning av brott, 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av Europeiska gemenskapens lag
stiftning eller någon annan internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, i 
de fall då avtalet i fråga förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

51. Lag 

om ändring av lagen om handel med utsäde 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (23311993) 19 § 3 mom. 

samt 
ändras 14 § l mom. och 18 §som följer: 

14 § 

Offentliggörande av tillsynsresultat 

Kontrollcentralen för växtproduktion of
fentliggör resultaten av tillsynen. Kontroll
centralen kan lämna ut uppgifter som fram
gått vid tillsyns- och kontrollverksamheten 
till sådana sortägare som avses i l § lagen 
om växtförädlarrätt 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag 

enligt denna lag har tagit del av uppgifter 
om en enskilds eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning eller affärs- eller yr
keshemlighet får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndighe
terna för utredning av ett brott som avses i 5 
kap. l § tvångsmedelslagen samt till en så
dan myndighet som avses i l O § för utföran
de av uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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52. 
Lag 

om ändring av 9 och 14 § lagen om plantmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (120511994) 14 § 3 mom. samt 
ändras 9 § som följer: 

9 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna om 

53. 

sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av brott samt till en myndighet 
som avses i 7 § för utförande av uppgifter 
enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 15 § växtskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i växtskyddslagen av den 16 december 1994 (120311994) 15 § som följer: 

15 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna om 

sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av brott samt till en sådan 
myndighet som avses i 11 § för utförande av 
uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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54. 
Lag 

om ändring av 16 och 21 § gödselmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i gödselme~elslagen av den 26 februari 1993 (23211993) 21 § 4 mom. samt 
ändras 16 ~ som fölJer: 

16 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna om 

ss. 

sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av brott samt till en myndighet 
som avses i 11 § för utförande av uppgifter 
enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 14 och 15 § lagen om husdjursavel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 augusti 1993 om husdjursavel (79411993) 15 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 729/1995, samt 
ändras 14 § som följer: 

14 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdra~ en
ligt denna lag har tagit del av upplysnmgar 
om en enskilds eller en sammanslutnings 
affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska 
ställning får utan hinder av bestämmel-

serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndighe
terna för utredning av ett brott som avses i 5 
kap. l § tvångsmedelslagen samt till en 
myndighet som avses i l O ~ för utförande av 
uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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56. 
Lag 

om ändring av 14 och 15 § hästhushållningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i hästhushållningslagen av den 20 augusti 1993 (796/1993) 15 § 2 mom., sådant 

det lyder i lag 730/1995, samt 
ändras 14 § som följer: 

14 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna 

57. 

om sekretess i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndighe
terna för utredning av ett brott som avses i 5 
kap. l § tvångsmedelslagen samt till myn
digheter som avses i 11 § för utförande av 
uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) 37 §samt 
ändras 41 § som följer: 

41 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgzfter 

Den som vid utförandet av uppgifter som 
hänför sig till övervakningen av att denna 
lag iakttas har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller om en enskild persons personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet ( l ) lämna 
ut uppgifterna till 

l) statliga myndigheter för utförande av 
uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, tull- och polismyndigheter för 
utredning av brott, 

3) utländska or~an och inspektörer som 
förutsätts av Europeiska gemenskapens lag
stiftning eller någon annan internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, i 
de fall då lagstiftningen eller förpliktelsen i 
fråga förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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58. 
Lag 

om ändring av 24 och 27 § lagen om veterinär gränskontroll 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (119211996) 27 § 3 

mom. samt 
ändras 24 § som följer: 

24 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av uppgifter enligt 
denna lag har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller om en enskild persons personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till 

59. 

l) statliga och kommunala myndigheter, 
veterinärer som bemyndigats som gränsvete
rinärer och kommunalveterinärer för utföran
de av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för 
utredande av brott, 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts i Europeiska gemenskapens lags
tiftning eller i ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland, i de fall då avtalet 
förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 6 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma 
jonlbrukspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens ge

mensamma jordbrukspolitik (110011994) 6 §som följer: 

6 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av uppgifter som 
hänför sig till övervakningen av att denna 
lag iakttas har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning eller affärs- eller yr
keshemlighet eller om en enskild persons 
personliga förhållanden får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna 

l) till statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar-, polis- och tullmyndigheter
na för utredande av brott, 

3) då ett internationellt avtal som är för
pliktande för Finland så förutsätter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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60. 
Lag 

om ändring av 9 § lagen om lönarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om lands
bygdsnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 

om landsbygdsnäringar (1336/1992) 9 § som följer: 

9 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av ett uppdrag 
som nämns i denna lag har tagit del av upp
gifter om en enskild persons eller en sam
manslutnings ekonomiska ställning eller af
färs- eller yrkeshemlighet får utan hinder av 

61. 

bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till åklagar
och polismyndigheterna för utredande av 
brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 8 och 16 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om sko~scentraler och skogsbrukets utvecklings-cen

tral (1474/1995) 8 § 2 mom. och 16 § som fölJer: 

8 § 

Tjänsteansvar och det förfarande som skall 
iakttas vid myndighetsuppgifter 

När skogscentralerna sköter myndighets
uppgifter som föreskrivs eller bestäms för 
dem skall de iaktta lagen om förvaltnings
förfarande (598/1982), lagen om delgivning 
i förvaltningsärenden (23211966), lagen om 
översändande av handlingar (7411954) och 
språklagen ( 1481 1922). Beträffande ofentlig
heten för skogscentralernas handlingar och 
verksamhet gäller vad som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het ( l ). 

16 § 

Utvecklingscentralens och revisors 
tystnadsplikt 

Om de hos utvecklingscentralen anställdas 
samt revisorns skyldighet att iaktta sekretess 
gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs 
i 23 och 24 § lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet ( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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62. 
Lag 

om ändring av lagen om marknadsröringsavgifter för specialväxter 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 juni 1991 om marknadsföringsavgifter för specialväxter 

(97811991) 25 §och 
ändras 22 § som följer: 

22 § 
Den som vid utförandet av ett uppdrag 

enligt denna lag har tagit del av uppgifter 
om en enskild persons eller en sammanslut
nings affärs- eller yrkeshemlighet eller eko
nomiska ställning får utan hinder av bestäm
melserna om sekretess i lagen om offentlig-

63. 

het i myndighetemas verksamhet ( l ) läm
na ut uppgifterna till åklagar- och polismyn
digheterna för utredning av brott samt till 
den som avses i 21 § för utförande av upp
gifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 12 § lagen om rehabiliteringssamarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den27mars 1991 om rehabiliteringssamarbete (604/1991) 12 §,sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 64011995, som följer: 

12 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med utlåtanden som 
avses i 7 § 2 mom. har tagit del av uppgifter 
om en rehabiliteringsklient är skyldig att 
iaktta sekretess i enlighet med lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ). 

380085S 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt l mom. döms enligt 38 kap. l eller 
2 § strafflagen, om inte gärningen skall be
straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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64. 
Lag 

om ändring av 15 och 23 § lagen om privat hälso- och sjukvård 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 15 och 23 §, 

av dessa lagrum 23 §sådan den lyder i lag 63811995, som följer: 

15 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförande av ett uppdra~ en
ligt denna lag har tagit del av upplysmngar 
om en enskilds eller en sammanslutnings af
färs- eller yrkeshemligheter eller ekonomiska 
ställning eller om någons personliga förhål
landen får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndi~he
tema för utredning av brott eller till nagon 
annan tillsynsmyndighet som avses i denna 

65. 

lag för att myndigheten skall kunna utföra 
sitt uppdrag. 

23 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 12 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den föreskrivs på något annat 
ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 90 § läkemedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i läkemedelslagen av den l O april 1987 (3951 1987) 90 §, sådan den lyder delvis än

drad i lag 64311995, som följer: 

90 § 
En apotekare och hans biträde får inte 

olovligen röja en enskild persons eller en 
familjs hemlighet som han fått kännedom 
om i sitt uppdrag. 

Läkemedelsverket får utan hinder av be
stämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) till en institution inom Europeis
ka unionen och andra övervakningsmyndig-

heter så som bestämmelserna i Europeiska 
gemenskapens lagstiftning förutsätter, samt 
till polis-, tull- och åklagarmyndigheter för 
brottsutredning lämna ut sådana uppgifter 
om en enskilds eller en sammanslutnings af
färs- eller yrkeshemlighet som det tagit del 
av då det utfört i denna lag avsedda uppgif
ter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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66. 
Lag 

om ändring av lagen om produkter och utrustning ror hälso- och sjukvård 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 29 december I 994 om produkter och utrustning för hälso- och sjuk

vård (1505/1994) 25 §, samt 
ändras 18 § som följer: 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av en uppgift som 
hänför sig till övervakningen av att denna 
lag eller de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den iakttas har tagit del av uppgifter 
om en enskild persons eller en sammanslut
nings ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller om en enskild persons 
hälsotillstånd eller personliga förhållanden 
får utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndighe
ternas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna 

67. 

l) till statliga myndigheter för utförande 
av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar-, polis- eller tullmyndighe
terna för utredande av brott, 

3) för informationsutbyte mellan myndig
het och anmält organ, 

4) till sådana utländska officiella organ 
och anmälda organ som övervakar produkter 
och utrustning för hälso- och sjukvård och 
som förutsätts av ett internationellt avtal 
som binder Finland så som bestäms i avtalet 
i fråga. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om åtgärder ror inskränkande av tobaksrökning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 13 augusti 1976 om åt~ärder för inskränkande av tobaksrökning 

(693/1976) 30 och 33 §, av dessa lagrum 33 § sadan den lyder i lag 613/1995, samt 
ändras rubriken före 9 kap. som följer: 

9 kap. 
Denna lag träder i kraft den 199 . 

Erhållande av uppgifter 
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68. 
Lag 

om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

(559/1994) 25 § 3 mom., 36 § och 38 § 2 mom., av dessa lagrum 36 § sådan den lyder i lag 
724/1995, som följer: 

25 § 

Utredning av yrkesutövningens 
ändamålsenlighet 

Rättsskyddscentralen för hälsovården eller 
länsstyrelsen kan vid behov bestämma att 
mottagnings-, undersöknings- och vårdloka
litetema samt journalhandlingarna hos en yr
kesutbildad person inom hälso- och sjuk
vården skall granskas (granskning av mot
tagning sv er k sam heten ). Rättsskyddscentralen 
för hälsovården eller länsstyrelsen kan anlita 
sakkunniga för att utföra denna granskning. 

69. 

36 § 

Brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 17 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte _gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den föreskrivs på något annat 
ställe i lag. 

38 § 

Hörande 

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan 
höra sakkunniga innan ett ärende enligt l 
mom. avgörs. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och ar

betstagare (202/1964) 12 a§, sådan den lyder i lagar 941/1979 och 805/1989, samt 
ändras 12 b §, sådan den lyder i lag 1154/1995, som följer: 

12 b§ 
Om pensionsanstalten erlägger sådant eko

nomiskt stöd som avses i 3 § 4 mom. till en 
omyndig, skall pensionsanstalten utan hinder 
av bestämmelserna om sekretess i lagen 
om offentlighet i myndighetemas verk-

samhet ( l ) underrätta förmyndarnäron
den i den omyndiges hemkommun om sa
ken. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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70. 
Lag 

om ändring av 15 § lagen om utredande av dödsorsak 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den l juni 1973 om utredande av dödsorsak (45911973) 15 § 3 mom., så

dant det lyder i lag 85811997, som följer: 

15 § 

statistikcentralen och de i denna lag av
sädda myndigheter som deltar i utredaodet 
av dödsorsaker kan ge tillstånd till att upp
gifter ur dödsattester och ur andra handling
ar som gäller utredande av dödsorsak lämnas 
ut för vetenskaplig forskning, statistikföring 
och planerings- och utredningsarbete hos 

71. 

myndigheter, med iakttagande av vad som 
bestäms i lagen om offentlighet i myndi~
heternas verksamhet ( l ). De som far 
uppgifter är skyldiga att hemlighålla dem. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 47 § röreningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i föreningslagen av den 26 maj 1989 (50311989) 47 § 2 mom. som följer: 

47 § 

Myndigheter 

Föreningsregistret jämte därtill hö-

rande handlingar är offentligt i enlighet med 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet ( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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72. 
Lag 

om ändring av 7 § lagen om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 12 februari 1993 om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga 

företag (18311993) 7 § l mom., sådant det lyder i lag 20711995, som följer: 

7 § 

Undantag från tystnadsplikt 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) eller i någon annan 
lag har ministerierna eller av dem förordna
de myndigheter rätt att av offentliga sam-

73. 

fund och offentliga företag få i denna lag 
nämnda uppgifter så som föreskrivs i 6 § 2 
mom. Ministerierna har rätt att lämna ut 
uppgifter som de tagit del av enligt denna 
lag till Europeiska gemenskapernas kommis
sion i den omfattning som statens upplys
ningsskyldighet förutsätter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 10 § lagen om friexemplar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 12 juni 1980 om friexemplar (42011980) 10 § 2 mom. som följer: 

l O § vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
- - - - - - - - - - - - - - myndigheternas verksamhet ( l ). 

Om offentlighet för annat än i l mom. av- - - - - - - - - - - - - - -
sett friexemplar gäller i tillämpliga delar 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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74. 
Lag 

om ändring av 5 och 15 § lagen om förvaltningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 6 augusti 1982 om förvaltningsförfarande (59811982) 5 § 2 mom. och 

15 § 3 mom. som följer: 

5 § 

H andläggningens offentlighet 

Bestämmelser om handlingars offentlighet 
finns i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ). 

75. 

15 § 

H ö rand e av part 

För avgivande av förklaring skall part läm
nas uppgift även ur annan än offentlig hand
ling, om parten med stöd av lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
rätt att få uppgift ur sådan handling. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av arldvlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arkivlagen av den 23 september 1994 (831/ 1994) l § l mom. 6 punkten, 17 § 2 

mom. och 19 § l mom. som följer: 

l § 
Denna lag gäller följande arkivbildare: 

6) andra sammanslutningar, organ och per
soner när de utför ett offentligt uppdrag en
ligt lagar och förordningar eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av dem, till den del 
det som en följd av uppdraget uppkommer 
handlingar som avses i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet ( l ). 

17 § 

I fråga om offentlighet för sådana privata 

brev och andra handlingar som hör till ett 
privat arkiv som avses i l mom. gäller vad 
som med överlåtaren överenskommits om 
offentligheten. Om offentligheten gäller des
sutom i tillämpliga delar vad som föreskrivs 
i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. 

19 § 
Löper ett arkiv eller en därtill hörande 

handlin~ som är i privat ägo och som med 
tanke pa den vetenskapliga forskningen eller 
annars är av betydelse uppenbar risk att för
störas eller förkomma eller utbjuds arkivet 
eller handlingen till salu, har arkivverket 
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inom till buds stående anslag rätt att till 
gängse pris lösa in den privata handlingen 
eller arkivet eller ta en kopia därav. Samti
digt skall bestämmas när det inlösta materia
let blir offentligt med iakttagande i tillämpli-

76. 

ga delar av vad som föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 13 § lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 1974 om statsbidrag för arkiv av privat karaktär 

(99811974) 13 § 2 mom. som följer: 

13 § 

På allmän handling eller avskrift av sådan, 
som förvaras i arkiv av privat karaktär, til-

77. 

lämpas vad som föreskrivs i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 9 § lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem 
inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 november 1997 om verkställighet av ett identifierings- och med

delandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (987 l 1997) 9 § 
l mom. som följer: 

9 § 

H e m tig hållande 

Uppgifterna i registret skall hemlighållas, 
och angående hemlighållandet av dem gäller 
vad som föreskrivs i rådets förordning (EG) 

nr 1469195 och i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet ( l ). 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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78. 
Lag 

om ändring av 89 § jaktlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (61511993) 89 §som följer: 

89 § 

Tillämpning av handläggnings- och 
offentlighetsbestämmelserna 

När ärenden som avses i denna lag hand
läggs av Jägarnas centralor~anisation, jakt
vårdsdistrikten och jaktYardsföreningarna 
skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om 

79. 

förvaltningsförfarande (5981 1982) föreskriver 
om förfarandet hos myndigheter. Lagen om 
delgivning i förvaltningsärenden (2321 1966) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet ( l ) skall tillämpas på motsva
rande sätt. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 77 a § lagen om fiske 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (2861 1982) 77 a §, sådan den lyder i lag 

135511993, som följer: 

77 a§ 
Medlemmar i och anställda hos ett fiske

områdes organ handlar under tjänstemanna
ansvar i förvaltnings- och tillsynsuppgifter 
enligt denna lag. I dessa ärenden skall iakt
tas vad lagen om förvaltningsförfarande 

Helsingfors den 9 april 1998 

(598/1982), lagen om delgivning i förvalt
ningsärenden (23211966) och lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) föreskriver om myndigheter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Justitieminister Jussi Järventaus 

380085S 
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Bilaga l 

2. 
Lag 

om ändring av 18 och 37 § personregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i personregisterlagen av den 30 april 1987 ( 471/1987) rubriken för 18 § och 18 § l 

mom. l punkten samt rubriken för 37 § och 37 § l mom. samt 
fogas till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 387/1994, ett nytt 6 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 

Utlämnande av uppgifter ur personregister 

Personuppgifter som ingår i eller inhämtats 
för personregister får inte lämnas ut, om inte 
annat följer av 2 eller 3 mom. eller uppgif
terna lämnas ut 

l) med den registrerades samtycke eller på 
hans uppdrag, 

37 § 

Undantagslov 

Datasekretessnämnden kan ge tillstånd 
som avses i 5, 7, 19 och 20 §§ ovan eller i 
18 a § lagen om allmänna handlingars of
fentlighet samt tillstånd till undantag från de 
stadganden som ingår i denna lag eller en 
med stöd av den given förordning, om något 
vägande skäl talar för detta och det kan för
hindras att den registrerades integritet, in
tressen eller rättigheter eller statens säkerhet 
äventyras. 

Föreslagen lydelse 

18 § 

Allmänflll förutsättningar för utlämrumde av 
personuppgifter 

Personuppgifter som ingår i eller inhämtats 
för personregister får inte lämnas ut, om inte 
annat följer av 2 eller 3 mom. eller uppgif
terna lämnas ut 

l) med den registrerades samtycke eller på 
uppdrag av den registrerade eller med till
stånd av datasekretessnämnden, 

Om utlämnande av en personuppgift som 
ingår i eller inhämtat s för ett personregister 
som förs av en myndighet gäller vad som 
föreskrivs i lagen om offentlighet i myndig-
hetemas verksamhet ( l ). 

37 § 

Tillstdnd 

Datasekretessnämnden kan ge tillstånd 
som avses i 5, 7 eller 18- 20 §,om inhäm
tande eller utlämnande av uppgifter eller 
samkörning av personregister är nödvändigt 
på grund av ett viktigt allmänt eller enskilt 
intresse samt om det kan förhindras att den 
registrerades integritet, intressen eller rättig
heter eller statens säkerhet äventyras. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Funktioner som bygger på undantagslov 

som givits före lagens ikraftträdande med 
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Gällande lydelse 

3. 

Föreslagen lydelse 

stöd den vid lagens ikraftträdande gällande 
37 § skall göras lagenliga inom tre år efter 
lagens i k raftträdande. 

Lag 

om ändring av 57 och 74 § kommunallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunallagen av den 17 mars 1995 (36511995) 57 och 7 4 § som följer: 

Gällande lydelse 

57§ 

Sammanträdes offentlighet 

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, 
om inte fullmäktige beslutar något annat i 
fråga om något visst ärende. 

Andra organs sammanträden än fullmäkti
ges är offentliga endast om organet beslutar 
om det. 

74 § 

Revisionsnämndens och revisorernas rätt till 
upplysningar 

Ledamöterna i revisionsnämnden och revi
sorerna har utan hinder av sekretesstadgan
dena rätt att av kommunens myndigheter få 
de upplysningar och ta del av de handlingar 
som de anser vara nödvändiga för skötseln 
av revisionsuppdraget 

Föreslagen lydelse 

57§ 

Sammanträdes offentlighet 

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, 
om inte sekretess enligt lag skall iakttas i 
fråga om ett ärende eller en handling som 
behandlas på sammanträdet eller om inte 
fullmäktige annars av vägande skäl beslutar 
om något annat i fråga om något visst ären
de. 

De handlingar som företes vid eller upp
rättas över den diskussion som förs när full
mäktige sammanträder inom stängda dörrar 
är sekretessbelagda, om så bestäms i lag. 

Andra organs sammanträden än fullmäkti
ges är offentliga endast om sekretess enligt 
lag inte skall iakttas i fråga om ett ärende 
eller en handling som behandlas på samman
trädet och om organet beslutar om det. 

74 § 

Revisionsnämndens och revisorernas rätt till 
upplysningar 

Revisionsnämnden och en revisor har utan 
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av 
kommunens myndigheter få de upplysningar 
och ta del av de handlingar som revisions
nämnden eller revisorn anser vara nödvändi
ga för skötseln av revisionsuppdraget 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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5. 
Lag 

om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) 2 ~och 9 § 

l m om., av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag 404/1995 och 9 § l m om. sadant det 
lyder i lag 1254/1988, samt 

fogas till lagen en ny 5 b § som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

Uppgifter om rättegång 

Uppgifter om parternas namn, yrke och 
bomngsort ävensom om ärendets art samt 
tidpunkten och platsen för förhandlingen är 
offentliga senast då förhandlingen har inletts 
vid domstolen. I ett ärende som gäller 
tvångsmedel som avses i 5 a kap. tvångsme
delslagen är dessa uppgifter offentliga först 
när den för brott misstänkte senast skall un
derrättas om användning av tvångsmedel, 
om inte domstolen beslutar något annat. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Uppgifter om rättegång 

Anteckningar om parternas namn ävensom 
om ärendets art samt tidpunkten och platsen 
för förhandlingen i domstolars diarier och 
andra register över handlingar blir offentliga 
då anteckning gjorts. I ett ärende som gäller 
tvångsmedel som avses i 5 a kap. tvångsme
delslagen är dessa anteckningar offentliga 
först när den för brott misstänkte senast 
skall underrättas om användning av tvångs
medel, om inte domstolen beslutar något 
annat. 

Myndigheten kan utan hinder av vad som 
bestäms i l mom. vägra att lämna ut uppgift 
om en målsägandes identitet i brottmål, som 
gäller en omständighet av synnerligen ömtå
lig natur i någons privatliv. 

5b§ 

Behandlingen av vissa sekretessbelagda 
uppgifter vid en rättegdng 

Sådana uppgifter som enligt 24 § l mom. 
24 - 27, 29 eller 32 punkten lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) ingår i sekretessbelagda handlingar 
eller därmed jämförbara uppgifter som är 
sekretessbelagda enligt någon annan lag kan 
muntligen eller med hjälpmedel företes vid 
en offentlig förhandling och tas in i ett of
fentligt beslut endast i den utsträckning det 
är nödvändigt för att handlägga målet och 
motivera beslutet. 
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Gällande lydelse 

9§ 

Rättegångsmaterialets offentlighet 

Angående rättegångshandlingars offentlig
het gäller vad som stadgas om allmänna 
handlingars offentlighet, om inte något annat 
följer av 2 § eller denna paragrafs 2 eller 3 
m om. V ad som stadgas om handlingar gäller 
även annat rättegångsmateriaL 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Rättegångsmaterialets offentlighet 

Om rättegångshandlingars offentlighet gäl
ler vad som föreskrivs i lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet, om inte 
något annat följer av 2 § eller 2 eller 3 
mom. i denna paragraf. Vad som föreskrivs 
om handlingar gäller även annat rättegångs
material. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

6. Lag 

om ändring av 40 kap. strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i strafflagen (39/188~) 40 kap. 6 §,~ådan den lyder i lag ?.9.2/1989, samt 
ändras 40 kap. 5 ~ l mom., sadant det lyder t lag 57811995, som foljer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

40 kap. 

Om tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare 

5 § 

Brott mot tjänstehemlighet och brott mot 
tjänstehemlighet av oaktsamhet 

Om en tjänsteman eller offentligt anställd 
arbetstagare uppsåtligen under den tid hans 
anställningsförhållande varar eller därefter 
obehörigen 

l) röjer en uppgift som enligt stadgandena 
om allmänna handlingars offentlighet skall 
hållas hemlig eller någon annan omständi$.
het som han i sitt anställningsförhållande fatt 
kännedom om och som enligt ett uttryckligt 
stadgande i lag eller förordning eller enligt 
en föreskrift, som en myndighet med stöd av 
lagen särskilt har meddelat inte får yppas, 
eller 

2) utnyttjar sådan kunskap till sin eller 
någon annans nytta, 

skall han, då det inte stadgas strängare 

5 § 

Brott mot tjänstehemlighet och brott mot 
tjänstehemlighet av oaktsamhet 

Om en tjänsteman eller offentligt anställd 
arbetstagare uppsåtligen under den tid hans 
anställningsförhållande varar eller därefter 
obehörigen 

l) röjer en handling eller uppgift som en
ligt lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet ( l ) är sekretessbelagd eller 
som enligt lag inte får yppas, eller 

2) utnyttjar sådan handling eller uppgift 
till sin eller någon annans nytta, 

skall han, då det inte föreskrivs strängare 
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Gällande lydelse 

straff för gärningen, för brott mot tjänste
hemlighet dömas till böter eller fängelse i 
högst två år. En tjänsteman kan även dömas 
till avsättning, om brottet visar att han är 
uppenbart olämplig för sitt uppdrag. 

6 § 

Olovligt röjande av uppgift i eller om en 
handling 

Om en tjänsteman eller offentligt anställd 
arbetstagare uppsåtligen under den tid hans 
anställningsförhållande varar eller därefter 
olovligen 

l) röjer en uppgift i eller om en handling 
som enligt stadgandena om allmänna hand
lingars offentlighet inte är offentlig, eller 

2) utnyttjar sådan kunskap till sin eller 
annans nytta, 

skall han, då det inte stadgas stängare 
straff för gärningen, för olovligt röjande av 
uppgift i eller om en handling dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. En tjäns
teman kan även dömas till avsättning, om 
brottet visar att han är uppenbart olämplig 
för sitt uppdrag. 

7. 

Föreslagen lydelse 

straff för gärningen, för brott mot tjänste
hemlighet dömas till böter eller fängelse i 
högst två år. En tjänsteman kan även dömas 
till avsättning, om brottet visar att han är 
uppenbart olämplig för sitt uppdrag. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199. 

Lag 

om ändring av 17 § statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 17 §som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 
En tjänsteman får inte utnyttja, ej heller 

olovligen för annan röja sådan omständighet 
i tjänsten som kommit till hans kännedom 
och som enligt vad som särskilt stadgats 
eller bestämts skall hållas hemlig eller som 
gäller annans hälsotillstånd eller som på 
grund av sakens beskaffenhet annars uppen
barligen inte får röjas. 

Föreslagen lydelse 

17 § 
Om tystnadsplikt för tjänsteman gäller vad 

som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet ( l ) och i 
någon annan lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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8. 

Lag 

om ändring av matrikellagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i matrikellagen av den 24 november 1989 (1010/1989) l § 2 mom. samt 6, 7 och 

9 § som följer: 

Gällande lydelse 

l § 

Lagens tillämpningsområde 

stadgandena i 4 § 2 och 3 mom. samt 5-8, 
l O och 11 §§ gäller i tillämpliga delar även 
då personuppgifter om riksdagens tjänste
män, Finlands Banks tjänsteinnehavare och 
befattningshavare samt om en kommuns och 
ett kommunalförbunds tjänsteinnehavare och 
arbetstagare inhämtas, registreras, används 
och lämnas ut. 

6 § 

Utlämnande av uppgifter 

Om utlämnande av sådana uppgifter om 
tjänstemän och arbetstagare som statens äm
betsverk och inrättningar inhämtat och regi
strerat för matrikeln eller annars för skötseln 
av personalärenden gäller med nedan stad
gade undantag lagen om allmänna handling
ars offentlighet (83/51). 

7 § 

Utlämnande av uppgifter om straff och om 
personlig av löning 

Uppgifter om straff och om en tjänstemans 
eller en arbetstagares personliga avlöning får 
lämnas ut endast 

Föreslagen lydelse 

l § 

Lagens tillämpningsområde 

V ad som bestäms i 6 - 9 § i denna lag till
lämpas även på riksdagens tjänstemän, Fin
lands Banks tjänstemän och övriga anställda 
samt tjänsteinnehavare och arbetstagare vid 
kommuner och kommunalförbund. Vad som 
bestäms i lagens 4 § 2 och 3 mom., 5, 10 
och 11 § iakttas i tillämpliga delar vid in
hämtande, registrering och användning av 
uppgifter om nämnda tjänstemän och andra 
anställda. 

6§ 

Utlämnande av uppgifter 

Om utlämnande av sådana uppgifter om 
tjänstemän och arbetstagare vid statens äm
betsverk och inrättningar, riksdagens tjäns
temän, Finlands Banks tjänstemän och övri
ga anställda samt tjänsteinnehavare och ar
betstagare vid kommuner och samkommuner 
som har inhämtats och registrerats för matri
keln eller annars för skötseln av personalä
renden gäller med nedan föreskrivna undan
tag lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet ( l ). 

7 § 

Hemligh/Jllande samt utlämnande av 
uppgifter om straff och om personlig avlö

ning 

Uppgifter om straff som ådömts en tjänste
man och om den del av en tjänstemans eller 
en arbetstagares lön som bestäms på grund
val av hans individuella arbetsinsats eller 
annars bestäms personligt samt om lönens 
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Gällande lydelse 

l) om detta sker till tjänstemannen eller 
arbetstagaren själv, 

2) om detta sker till någon annan part på 
de grunder som anges i 3 a kap. lagen om 
allmänna handlingars offentlighet, 

3) om uppgiften lämnas ut eller ges med 
stöd av någon lag eller förordning, dock inte 
enligt lagen om allmänna handlingars offent
lighet, 

4) om en uppgift som angår en tjänste
mans eller arbetstagares personliga avlöning 
lämnas ut med stöd av ett tjänste- eller ar
betskollektivavtal, 

5) om uppgiften lämnas ut till en statlig 
eller kommunal myndighet, ett kommunal
förbunds myndighet eller en självständig 
offentligrättslig anstalt för skötseln av en 
uppgift som hör till myndigheten eller för 
besättande av en tjänst eller ett uppdrag eller 
för något annat godtagbart personaladmini
strativt uppdrag, eller 

6) om uppgiften lämnas ut för vetenska
plig forskning eller statistik. 

Den registeransvarige kan dessutom i en
skilda fall lämna ut en uppgift om en tjäns
temans eller arbetstagares personliga avlö
ning, om det finns ett viktigt skäl som har 
samband med avtal eller förhandlingar om 
anställningsvillkoren. 

Föreslagen lydelse 

totalbelopp är sekretessbelagda. En uppgift 
om den totala avlöningen är dock offentlig, 
om den gäller 

l) en tjänsteman som avses i 26 § stats
tjänstemannalagen (750! 1994) eller riksda
gens justitieombudsman eller biträdande jus
titieombudsman, kanslichefen vid riksdagens 
justitieombudsmans kansli, presidenten för 
eller en ledamot av högsta domstolen eller 
högsta förvaltningsdomstolen eller en hov
rättspresident, eller 

2) den som är anställd hos kommunen i en 
ledande uppgift inom uppgiftsområdet för 
kommunstyrelsen eller en nämnd eller i en 
uppgift på grund av den anställdes ställning 
är jämförbar därmed och den som är anställd 
hos en samkommun och som på grund av 
sin ställning kan jämföras med de ovan av
sedda kommunalanställda. 

En sekretessbelagd uppgift får lämnas ut 
endast 

l) om detta sker till tjänstemannen eller 
arbetstagaren själv, 

2) om detta sker till någon annan part på 
de grunder som anges i Il § lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet, 

3) om uppgiften lämnas ut eller ges med 
stöd av någon lag, dock inte enligt lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet, 

4) om en uppgift som angår en tjänste
mans eller arbetstagares personliga avlöning 
lämnas ut med stöd av ett tjänste- eller ar
betskollektivavtal, 

5) om uppgiften lämnas ut till en statlig 
eller kommunal myndighet, ett kommunal
förbunds myndighet eller en självständig 
offentligrättslig anstalt för skötseln av en 
uppgift som hör till myndigheten eller för 
besättande av en tjänst eller ett uppdrag eller 
för något annat godtagbart personaladmini
strativt uppdrag, eller 

6) om uppgiften lämnas ut för vetenskap
lig forskning eller statistik. 

Den registeransvarige kan dessutom i en
skilda fall lämna ut en uppgift om en tjäns
temans eller arbetstagares personliga avlö
ning, om det finns ett viktigt skäl som har 
samband med avtal eller förhandlingar om 
anställningsvillkoren. 
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Gällande lydelse 

9 § 

Hur matrikeluppgifter lämnas ut 

Uppgifter som införts i matrikeln lämnas 
ut med ett matrikelutdrag så som närmare 
stadgas genom förordning. En uppgift kan 
även på det sätt som anges i 7 § lagen om 
allmänna handlingars offentlighet utlämnas 
till myndigheten, tjänstemannen och arbets
tagaren för att de skall kunna utöva den rätt 
till insyn som stadgas i personregisterlagen 
( 471! 1987 ), samt för forskning och statistik. 

9. 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Hur matrikeluppgifter lämnas ut 

Uppgifter som införts i matrikeln lämnas 
ut med ett matrikelutdrag så som närmare 
föreskrivs genom förordning. En uppgift kan 
även på det sätt som anges i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm
nas ut till myndigheten, tjänstemannen och 
arbetstagaren för att de skall kunna utöva sin 
rätt till insyn samt för forskning och statis
tik. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 27 maj 1994 om datasekretessnämnden 

(389/1994) l O §, sådan den lyder i lag 631/1995, samt 
ändras 9 § som följer: 

och dataombudsmannen 

Gällande lydelse 

9 § 
En medlem eller sekreterare i datasekre

tessnämnden, dataombudsmannen eller den 
som är anställd hos honom och den som 
handhar deras uppgifter får inte för utomstå
ende olovligen röja eller till egen fördel ut
nyttja vad han i sitt uppdrag har fått veta om 
någons personliga förhållanden, ekonom is k a 
ställning, affärs- eller yrkeshemligheter eller 
ärende som gäller statens säkerhet eller tek
niskt skydd för register. Detsamma gäller en 
sakkunnig som avses i 7 § i denna lag eller i 
32 § personregisterlagen. 

V ad som stadgas ovan i l m om. utgör inte 
hinder för att uppgifter om tekniskt skydd 
för register lämnas för brottsutredning eller 
för väckande av åtal. 

380085S 

Föreslagen lydelse 

9§ 

Dataombudsmannen och datasekretess
nämnden får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifter om tekniskt skydd för register till åk-
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Gällande lydelse 

10 § 
Till straff för brott mot tystnadsplikten en

ligt 9 § döms enligt 38 kap. eller 2 § straf
flagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff stadgas på något annat ställe i lag. 

10. 

Föreslagen lydelse 

lagar- och polismyndigheterna för brottsut
redning. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 10 § lagen om anordnande av iönnynderskap i vissa fall 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 15 januari 1971 om anordnande av förmynderskap i vissa fall (14/1971) 

l O § som följer: 

Gällande lydelse 

10 § 
Tjänsteförmyndare skall hemlighålla de 

angelä$enheter rörande myndling, om vilka 
han pa grund av sin tjänst fått kännedom, 
såvida det icke med hänsyn till myndlingens 
eller till allmänt intresse är påkallat, att med
delande göres om någon särskild omständig
het. 

Föreslagen lydelse 

10§ 
En tjänsteförmyndare får utan hinder av 

bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) lämna ut en uppgift om en omyndig, 
om det med hänsyn till omyndiges eller till 
ett allmänt intresse är nödvändigt att ett 
meddelande lämnas om någon särskild om
ständighet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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11. 
Lag 

om ändring av 3 och 4 § lagen om notarius publicus 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 juni 1960 om notarius publicus (287/1960) 3 § och 4 § l mom. 3 

punkten som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 
Notarius publicus skall med redlighet, om

sorg och oväld fullgöra sina åligganden och 
må icke uppenbara, vad honom i tjänsten 
blivit i förtroende meddelat, såframt han 
icke enligt lag är därtill förpliktad. 

Föreslagen lydelse 

3 § 
Notarius publicus skall sköta sina upp

gifter ärligt, omsorgsfullt och opartiskt. 

4§ 
Notarius publicus åligger att på därom gjord anhållan: 

3) i protokoll upptaga förklaringar angåen
de rättsliga och ekonomiska förhållanden 
samt även åt tredje man utfärda avskrifter av 
protokollet, såframt ej annat följer av stad
gandena om allmänna handlingars offentlig
het; 

3) i protokoll uppta förklaringar om rätts
liga och ekonomiska förhållanden samt även 
till tredje man ge ut kopior av protokollet, 
om inte annat följer av lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet ( l ); 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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12. 
Lag 

om ändring av 8 kap. 3 § bokföringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 kap. 3 § bokföringslagen av den 30 december 1997 (133611997) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

3 § 

Tystnadsplikt 

Bokföringsnämndens ledamöter och de 
som utövar tillsyn över lagens efterlevnad är 
skyldiga att hemlighålla det som de vid full
görande av sina uppdrag har fått veta om en 
bokföringsskyldigs eller någon annans af
färs- och yrkeshemlighet eller om någon 
annans ekonomiska ställning eller personliga 
omständigheter, om inte den till vars förmån 
tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke. 

Information och handlingar som skall hål
las hemliga får överlämnas till en förunder
sökningsmyndighet och åklagaren samt, om 
så särskilt bestäms i lag, till andra personer 
som är berättigade att erhålla information. 

3 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Bokföringsnämndens ledamöter och de 
som utövar tillsyn över lagens efterlevnad 
får utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) utlämna uppgifter 
som de vid utförande av uppgifter enligt 
denna lag har fått veta om en bokförings
skyldigs eller någon annans affärs- eller 
yrkeshemlighet eller om någon annans eko
nomiska ställning eller personliga förhållan
den till förundersökningsmyndigheter och 
åklagare för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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13. Lag 

om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster f"ör integrerade kretsar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 

(32/1991) 24 § samt 
fogas till lagen nya 24 a och 24 b § som följer: 

Gällande lydelse 

24 § 

Offentlighet 

De handlingar som gäller en ansökan är 
offentliga från och med dagen för registre
ringen. Genom förordning kan stadgas att 
någon del av handlingarna skall hållas hem
liga för att skydda affärshemligheter. 

(se 7 § l mom. och 8 § förordningen om 
ensamrätt till kretsmönster för integrerade 
kretsar) 

(se 7 § och 9 § l mom. förordningen om 
ensamrätt till kretsmönster för integrerade 
kretsar) 

(se 9 § 2 mom. förordningen om ensamrätt 
till kretsmönster för integrerade kretsar) 

(se 8 § förordningen om ensamrätt till 
kretsmönster för integrerade kretsar) 

Föreslagen lydelse 

24 § 

Offentlighet 

De handlingar som gäller en ansökan är 
offentliga från och med dagen för registre
ringen, om inte annat följer av 24 a eller 
24 b§. 

24 a§ 

Skyddande av en ciffärshemlighet 

Sökanden kan för skyddande av en affärs
hemlighet kräva ett beslut om sekretess i 
fråga om det material som behövs för identi
fiering av ett kretsmönster. 

Kravet på sekretess kan gälla högst hälften 
av antalet skikt i en integrerad krets. Kravet 
kan gälla en del av ett skikt i ett kretsmön
ster. A v kravet bör det klart framgå vilken 
av ansökningshandlingens bilagor kravet 
gäller. 

De bilagor som kravet påbilagor eller sek
retess gäller skall lämnas åtskils från övriga 
lämnas tillsammans med de övriga bilagorna 
i två serier så att de bilagor för vilka sekre
tess skall gälla finns endast i den ena serien. 

24 b§ 

Avgränsning av en ciffärshemlighet 

Handlingar och övrigt material som är 
nödvändigt för identifiering av ett krets
mönster eller för bestämmande av året då 
kretsmönstret skapades eller av tidpunkten 
då spridningen av kretsmönstret till allmän
heten skedde för första gången innan registe
ransökan gjordes omfattas inte av affärs
hemligheten. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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14. 
Lag 

om ändring av produktsäkerhetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986) 18 §,sådan den ly

der i lag 61111995, samt 
ändras 16 § och mellanrubriken före 16 §, av dessa lagrum 16 § sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 76911992, som följer: 

Gällande lydelse 

Tystnadsplikt 

16 § 
Den som vid fullgörande av uppgifter som 

avses i denna lag har fått kännedom om en 
näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter 
får inte röja dem eller använda dem utan 
laga rätt, om inte den vars intresse tystnads
plikten gäller har samtyckt till detta. 

Vad som stadgas i l mom. utgör inte hin
der för att uppgifter lämnas till en annan 
tillsynsmyndighet för fullgörande av en 
övervakningsuppgift eller till social- och 
hälsovårdsministeriet i dess egenskap av 
sakkunnigmyndighet, ej heller för att upp
gifter lämnas till en åklagar- eller polismyn
dighet för utredning av brott eller väckande 
av åtal. 

Om det finns skäl att misstänka att en 
konsumtionsvara som tillsynsmyndigheten 
konstaterat vara farlig för hälsa eller egen
dom utbjuds till salu såsom konsumtionsvara 
i ett annat land, får uppgifter i saken lämnas 
till en tillsynsmyndighet i det andra landet, 
med de begränsningar som stadgas i l mom. 

18 § 
Till straff för brott mot förbudet i 16 § 

döms enligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 
kap. 5 § strafflagen eller strängare straff 
stadgas för den på något annat ställe i lag. 

Föreslagen lydelse 

UtlämiUlnde av sekretessbelagda uppgifter 

16 § 

Den som vid fullgörande av en uppgift 
som avses i denna lag har tagit del av upp
gifter som omfattas av affärs- eller yr
keshemligheten får utan hinder av bestäm
melserna om sekretess i lagen om offentlig
het i myndigheternas verksamhet ( l ) läm
na ut uppgifterna till en tillsynsmyndighet 
för fullgörande av en övervakningsuppgift, 
till social- och hälsovårdsministeriet i dess 
egenskap av sakkunnigmyndighet samt till 
åklagar- och polismyndigheterna för utred
ning av brott. 

Om det finns skäl att misstänka att en 
konsumtionsvara som tillsynsmyndigheten 
konstaterat vara farlig för hälsa eller egen
dom utbjuds till salu såsom konsumtionsvara 
i ett annat land, får uppgifter i saken lämnas 
ut till en tillsynsmyndighet i det andra lan
det. Härvid skall bestämmelserna om hand
lingssekretess i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet iakttas. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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15. 

Lag 

om ändring av 14 § lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/1992) 14 § l mom., 

sådan den lyder i lag 1247/1997 som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 

R ätt att få in
formation och tystnadsplikt. 

Angående rätten för dem som har deltagit 
i en anbudstävlan att få information om do
kument om handläggningen av anbuden gäl
ler i tillämpliga delar vad som lagstiftningen 
om offentlighet för myndigheters handlingar 
föreskriver om deras rätt att få information. 

Föreslagen lydelse 

14 § 

R ätt att få in
formation och tystnadsplikt. 

Angående rätten för dem som har deltagit 
i en anbudstävlan att få information om do
kument om handläggningen av anbuden gäl
ler i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet ( l ) om parters rätt att få in
formation. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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16. Lag 

om ändring av 36 och 37 § elsäkerhetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/1996) 36 § 2 mom. samt 
ändras 37 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

36 § 

Om elsäkerhetsmyndighetens rätt att utan 
hinder av de sekretesstadganden som gäller 
överlåtelse av upplysningar för tillsynen få 
upplysningar om e/skador från andra myn
digheter stadgas vid behov genom förord
ning. 

37 § 
Den som vid utförandet av övervaknings

uppgifter som avses i denna lag eller i stad
ganden eller bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den eller vid utförandet av upp
gifter som sammanhänger med förandet av 
det register som nämns i 18 § har fått kän
nedom om affärs- eller yrkeshemligheter, får 
inte yppa dem för utomstående och inte hel
ler utnyttja dem för egen vinning utan sam
tycke av den som saken gäller. M orsvarande 
gäller också den som på uppdrag av elsäker
hetsmyndigheten utför undersökningar eller 
andra uppgifter som är nödvändiga för över
vakningen. 

Elsäkerhetsmyndigheten har rätt att utan 
hinder av l mom. ge utländska officiella 
organ som övervakar elsäkerheten upplys
ningar som behövs för undvikande av fara 
som förorsakas av elmateriel eller elanlägg
ning. 

(upphävs) 

37 § 

Elsäkerhetsmyndigheten får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet ( l 
) till utländska officiella organ som överva
kar e/säkerheten lämna ut sådana uppgifter 
om affärs- eller yrkeshemligheter som den 
tagit del av vid fullgörande av en uppgift 
som avses i denna lag eller i en bestämmel
se som utfärdats med stöd av den, om upp
gifterna behövs för undvikande av fara som 
förorsakas av elmaterial eller elanläggning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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17. Lag 

om ändring av 78 § kärnenergilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (99011987) 78 §, sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 593/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

78 § 

Tystnadsplikt 

Den som är anställd hos en myndighet får 
inte för utomstående röja eller till sin egen 
fördel uttnyttja vad han fått veta om affärs
och yrkeshemlighet vid fullgörandet av 
uppgifter enligt denna lag för myndighetens 
räkning. Vad som stadgas ovan tillämpas 
också på den som på uppdrag av en myndig
het utför undersökning, utredning eller an
nan uppgift som behövs för fullgörandet av 
vad som enligt stadgandena i denna lag an
kommer på myndigheten. 

Den som i samband med verksamhet som 
avses i denna lag fått uppgifter om planer 
som gäller i 7 § nämnda skyddsarrangemang 
eller om material som uppkommit vid bered
ningen av dem eller om handlingar som ut
arbetats med stöd av planerna, får inte röJa 
uppgifter som han sålunda fått för utomsta
ende, om detta kan äventyra avsikten med 
skyddsarrangemangen. 

Den som i samband med verksamhet som 
avses i denna lag fått uppgifter som ingår i 
sådant informationsmaterial som avses i 2 § 
l mom. 4 punkten, får inte röja dem för 
utom stående. 

l denna paragraf stadgad tystnadsplikt upp
hör inte även om anställningsförhållandet 
eller uppdraget tar slut. 

Om handlingars offentlighet gäller i övrigt 
vad som därom stadgas särskilt. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt denna paragraf döms enligt 38 kap. l 
eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff stadgas för den på något an
nat ställe i lag. 

380085S 

Föreslagen lydelse 

78 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med verksamhet som 
avses i denna lag fått uppgifter som ingår i 
sådant informationsmaterial som avses i 2 § 
l mom. 4 punkten, får inte röja dem för 
utomstående. Tystnadsplikten gäller även 
uppgifter om planer som gäller i 7 § nämnda 
skyddsarrangemang eller om material som 
uppkommit vid beredningen av dem eller 
om handlingar som utarbetats med stöd av 
planerna, om röjande av dessa uppgifter för 
utomstående kan äventyra avsikten med -
skyddsarrangemangen. 

Om handlingars offentlighet gäller i övrigt 
vad som därom föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ). 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt denna paragraf döms enligt 38 kap. l 
och 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflapen el
ler strängare straff stadgas för den pa något 
annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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18. 
Lag 

om ändring av 14 h § justeringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i justeringslagen av den 14 april 1965 (219/1965) 14 h §, sådan den lyder i lag 

321/1992, som följer: 

Gällande lydelse 

14 h§ 
Den som vid tillsynen över att denna lag 

iakttas har erhållit uppgifter om någons eko
nomiska ställning eller affärs- eller yr
keshemlighet eller en enskilds personliga 
förhållanden, får inte utan den berör des 
samtycke för utomstående röja dessa uppgif
ter eller använda dem för personlig vinning. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
uppgifter lämnas enligt 14 b § 2 mom. eller 
för brottsutredning till en åklagare eller poli
sen. Uppgifter får även oavsett l mom. läm
nas ut till någon annan myndighet som med 
stöd av lag har rätt att få de sekretessbelag
da uppgifter som avses i denna lag. 

Föreslagen lydelse 

14 h§ 

Den som vid tillsynen över att denna lag 
iakttas har tagit del av uppgifter om en en
skilds eller ett samfunds affärs- eller yr
keshemlighet eller ekonomiska ställning eller 
om en enskilds personliga förhållanden får 
utan hinder av bestämmelserna om sekretess 
i lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet ( l ) lämna ut uppgifterna i 
enlighet med 14 b § 2 mom. till åklagar
och polismyndigheterna för brottsutredning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 



RP 30/1998 rd 211 

19. 

Lag 

om ändring av lagen om anordningars energieffektivitet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (124111997) 

17 §samt 
ändras 16 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

16 § 
Den som vid skötseln av uppgifter enligt 

denna lag har fått kännedom om någons 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
ligheter eller personliga förhållanden, får 
inte röja på detta sätt erhållna uppgifter för 
utomstående och inte heller utnyttja dem för 
egen vinning utan samtycke av den som sa
ken gäller. 

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsor
ganen har rätt att utan hinder av sekretess
plikten ge de organ som utövar sådan be
siktningsverksamhet som avses i denna lag, 
internationella organisationer och stater som 
deltar i internationellt samarbete upplysning
ar som är nödvändiga med tanke på det in
ternationella samarbetet. 

V ad som bestäms i l m om. hindrar inte att 
upplysningar ges till besvärsmyndigheterna. 

17 § 
Till straff för brott mot sekretessplikten 

enligt 16 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen ( 39/1889 ), om inte gärningen 
skall bestraffas enligt 40 kpal 5 § straffla
gen. 

16 § 

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsor
ganen har rätt att utan hinder av den sekre
tessplikt som föreskrivs i lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet ( l ) 
ge upplysningar om någons ekonomiska 
ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller 
personliga förhållanden, som de tagit del av 
vid utförandet av uppgifter i enlighet med 
denna lag, till organ som utför sådan besikt
ning som avses i denna lag, till internatio
nella organisationer och stater som deltar i 
internationellt samarbete, om upplysningarna 
är nödvändiga med avseende på detta sam
arbete. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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20. Lag 

om ändring av 9 och 10 § lagen om allmänna villkor rör företagsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphäv s i lagen den 11 juli 1997 om allmänna villkor för företagsstöd (786/ 1997) 10 § 2 

mom. samt 
ändras 9 § som följer: 

Gällande lydelse 

9 § 

sekretess och överlämnande av uppgifter 

Den som vid utförande av tillsynsuppgifter 
eller andra uppgifter som anknyter till till
synen över användningen av företagsstöd har 
erhållit upplysningar om dess vars verksam
het skall granskas eller om någon annans 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller en enskilds personliga förhållan
den, får inte utan den berördas tillstånd för 
en utomstående röja eller till sin egen fördel 
utnyttja de uppgifter som han fått på detta 
sätt. 

Vad som bestäms i l mom. utgör inget 
hinder för överlämnande av handlingar eller 
upptagningar som avses i 8 § 

l) till behöriga myndigheter för utförande 
av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar- eller polismyndigheter för 
förebyggande eller utredning av brott, 

3) till en domstol eller besvärsmyndighet i 
ett ärende enligt denna lag, som väckts av 
en myndighet, eller 

4) om ett internationellt avtal som förplik
tar Finland förutsätter det. 

10 § 

Straff 

Straff för brott mot den sekretessplikt som 
bestäms i 9 § l mom. döms ut enligt 38 
kap. l eller 2 § strafflagen, om gärningen 
inte är straffbar enligt 40 kap. 5 § straffla
gen eller strängare straff för gärningen inte 
bestäms på något annat ställe i lag. 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får uppgifter om en en
skilds, en sammanslutnings eller en stiftelses 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller om en enskilds personliga förhål
landen som erhållits i samband med utföran
det av uppgifter enligt denna lag lämnas ut 

l) till behöriga myndigheter för utförande 
av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar- eller polismyndigheter för 
förebyggande eller utredning av brott, 

3) om ett internationellt avtal som förplik
tar Finland förutsätter det. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 1997. 
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21. 
Lag 

om ändring av lagen om finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (50311993) 18 §samt 
ändras 19 § l m om., sådant det lyder i lag 952/1996, som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 

Ty sinadsplikt 

En medlem, suppleant och extra medlem i 
direktionen samt en tjänsteman vid finansin
spektionen och andra som på uppdrag av 
finansinspektionen utför något uppdrag är 
skyldiga att hålla hemligt vad de i sin till
synsverksamhet fått veta om den ekono
miska ställningen för ett tillsynsobjekt eller 
för någon annan, deras affärs- eller yr
keshemligheter eller enskildas personliga 
omständigheter, om inte den till vars förmån 
tystnadsplikten har stadgats ger sitt samtycke 
till att detta röjs. 

19 § 

Rätt att lämna uppgifter 

Utan hinder av tystnadsplikten enligt 18 § 
har finansinspektionen rätt att till en annan 
myndighet som övervakar finansmarknaden 
eller till en sådan sammanslutning som i det 
egna landet med stöd av lag sköter uppgifter 
som motsvarar dem som finansinspektionen 
har, till statens säkerhetsfond, förundersök
ningsmyndighet och åklagarna och till andra 
myndigheter som enligt lag har rätt att få 
uppgifter som behövs för att de skall kunna 
utföra sina uppdrag. Dessutom har finansin
spektionen rätt att till myndigheter som an
svarar för tillsynen över organ som har be
fattning med ett tillsynsobjekts likvidations
eller konkursförfarande lämna uppgifter som 
har anknytning till tillsynsobjektets likvida
tions- eller konkursförfarande och att till 
myndigheter som ansvarar för tillsynen över 
tillsynsobjektets revisor lämna uppgifter som 
har anknytning till tillsynen över tillsyns
objektets revisor. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

19 § 

Rätt att lämna uppgifter 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( J ) har Finansispektio
nen rätt att lämna ut uppgifter om en en
skilds eller en sammanslutnings ekonomiska 
ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet 
eller om en enskilds personliga förhållanden 
till en annan myndighet som övervakar fi
nansmarknaden eller ansvarar för dess funk
tion eller till en sådan sammanslutning som i 
det egna landet med stöd av lag sköter upp
gifter som motsvarar dem som Finansinspek
tionen har, samt till Statens säkerhetsfond 
för utförande av deras uppdrag samt till för
undersöknings- och åklagarmyndigheterna 
för brottsutredning. Dessutom har Finansin
spektionen rätt att till myndigheter som an
svarar för tillsynen över organ som har be
fattning med ett tillsynsobjekts likvidations
eller konkursförfarande lämna ut uppgifter 
som har anknytning till tillsynsobjektets lik-
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Gällande lydelse 

22. 

Föreslagen lydelse 

vidations- eller konkursförfarande och att till 
myndigheter som ansvarar för tillsynen över 
tillsynsobjektets revisor lämna ut uppgifter 
som har anknytning till tillsynen över till
synsobjektets revisor. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om statens säkerhetsfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 19 §, sådan den 

lyder i lag 608/1995, samt 
ändras 18 §, sådan den lyder i lag 24511996, som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 

Tystnadsplikt 

Finlands Bank, finansinspektionen och en 
stödtagande bank har, utan hinder av vad 
som i någon annan lag stadgas om tystnads
plikt, skyldighet att till tjänstemän som skö
ter fondens uppgifter vid ministeriet, till fon
dens revisorer och till statens säkerhetsfonds 
fullmäktige överlämna, uppgifter som dessa 
behöver för att fullgöra sina åligganden. 

Ledamöter i statens säkerhetsfonds full
mäktige, revisorer samt tjänstemän vid mi
nisteriet som sköter fondens uppgifter, eller 
de som fullgör uppdrag för dessa, är skyldi
ga att hemlighålla vad de i sin syssla fått 
veta om en banks, dess kunds eller någon 
annans ekonomiska ställning eller en en
skilds personliga angelägenheter eller affärs
eller yrkeshemlighet, om inte den till vars 
förmån tystnadsplikten gäller ger sitt sam
tycke till att saken får röjas. 

De uppgifter som avses i l mom. får över
lämnas till statsrådets allmänna sammanträde 
när det behandlar bankstödsåtgärder, till 

Föreslagen lydelse 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Finlands Bank, Finansinspektionen och en 
stödtagande bank har, utan hinder av vad 
som i någon annan lag föreskrivs om tyst
nadsplikt, skyldighet att till tjänstemän som 
sköter fondens uppgifter vid ministeriet, till 
fondens revisorer och till statens säkerhets
fonds fullmäktige överlämna uppgifter som 
dessa behöver för att fullgöra sina åliggan
den. 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får ledamöter i statens 
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Gällande lydelse 

statsrevisorerna och statens revisionsverk 
samt till åklagar- och förundersökningsmyn
digheter för utredning av brott sam t till and
ra myndigheter som enligt lag har rätt att få 
sådana uppgifter. 

19 § 

Om brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 18 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen om inte strängare straff för gär
ningen stadgas på något annat ställe i lag. 

Föreslagen lydelse 

säkerhetsfonds fullmäktige, revisorer samt 
tjänstemän vid ministeriet som sköter fon
dens uppgifter, eller de som fullgör uppdrag 
för dessa, till statsrådets allmänna samman
träde när det behandlar bankstödsåtgärder, 
till statsrevisorerna och statens revisionsverk 
samt till åklagar- och förundersökningsmyn
digheter för utredning av brott lämna ut så
dana uppgifter om en enskilds eller en sam
manslutnings ekonomiska ställning, en en
skilds personliga förhållanden eller affärs
eller yrkeshemlighet som de tagit del av vid 
fullgörandet av sitt uppdrag. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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23. 

Lag 

om ändring av 18 kap. 7 § lagen om rörsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (l 062/ 1979) 18 kap. 7 § l 

mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

7§ 
För offentligheten av i denna lag avsedd 

handling i myndighets besittning gäller vad 
om allmänna handlingars offentlighet är 
stadgat. Utan hinder av vad om hemlighål
lande av handlingar är stadgat kan social
och hälsovårdsministeriet offentliggöra såda
na statistiska och med dem jämförliga upp
gifter om försäkringsbolagens verksamhet, 
ställning och utveckling, vilka uppgjorts en
ligt enahanda grunder för alla försäkrings
bolag. 

7§ 
Social- och hälsovårdsministeriet kan pu

blicera sådana statistiska och med dem järn
förbara uppgifter om försäkringsbolagens 
verksamhet, ställning och utveckling, som på 
enhetliga grunder har uppgjorts över alla 
försäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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24. 

Lag 

om ändring av 72 och 79 § lagen om utländska rörsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den17mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 72 §och 79 § 

2 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

72§ 

Försäkringsstatistik 

Om offentligheten i fråga om i denna lag 
avsedda handlingar som en myndighet inne
har gäller vad som stadgas om allmänna 
handlingars offentlighet. Utan hinder av vad 
som stadgas om hemlighållande av handlin
gar kan social- och hälsovårdsministeriet 
publicera statistik som på enhetliga grunder 
har uppgjorts över alla utländska försäk
ringsbolags verksamhet i Finland, deras 
ställning och utveckling. 

Föreslagen lydelse 

72§ 

Försäkringsstatistik 

Social- och hälsovårdsministeriet kan pub
licera statistik som på enhetliga grunder har 
uppgjorts över alla utländska försäkringsbo
lags verksamhet i Finland, deras ställning 
och utveckling. 

79 § 

Tystnadsplikt 

Utan hinder av l mom. har ett utländskt 
försäkringsbolag och social- och hälsovårds
ministeriet rätt att överlämna uppgifter som 
omfattas av försäkringshemligheten till åkla
gar- och förundersökningsmyndigheter för 
utredning av brott, till finansinspektionen, 
till andra myndigheter som övervakar fi
nansieringsmarknaden, till myndigheter som 
på något annat ställe i lag berättigas att få 
ovan nämnda uppgifter samt till den myn
dighet som svarar för försäkringsinspektio
nen eller som övervakar finansieringsverk
samheten i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller till en 
myndighet som har till uppgift att delta i ett 
försäkringsbolags likvidations- eller kon
kursförfarande samt, om de uppgifter som 
skall lämnas ut är sekretessbelagda i en an
nan stat än en sådan som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, till de myn
digheter som utövar tillsyn över försäkrings
verksamheten i denna stat. Dessutom har det 
utländska försäkringsbolaget och social- och 

380085S 

Utan hinder av l mom. har ett utländskt 
försäkringsbolag och social- och hälsovårds
ministeriet rätt att överlämna uppgifter som 
omfattas av försäkringshemligheten till åkla
gar- och förundersökningsmyndigheter för 
utredning av brott, till finansinspektionen, 
till andra myndigheter som övervakar fi
nansieringsmarknaden, till myndigheter som 
på något annat ställe i lag berättigas att få 
ovan nämnda uppgifter samt till den myn
dighet som svarar för försäkringsinspektio
nen eller som övervakar finansieringsverk
samheten i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller till en 
myndighet som har till uppgift att delta i ett 
försäkringsbolags likvidations- eller kon
kursförfarande samt, om de uppgifter som 
skall lämnas ut är sekretessbelagda i en an
nan stat än en sådan som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, till de myn
digheter som utövar tillsyn över försäkrings
verksamheten i denna stat. Dessutom har det 
utländska försäkringsbolaget och social- och 
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Gällande lydelse 

hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut upp
gifter som omfattas av försäkrings
hemligheten till revisorerna för ett försäk
ringsbolag eller för en kredit- eller fi
nansieringsinrättning som hör till samma 
koncern som försäkringsbolaget. 

Föreslagen lydelse 

hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut upp
gifter som omfattas av försäkrings
hemligheten till revisorerna för ett försäk
ringsbolag eller för en kredit- eller fi
nansieringsinrättning som hör till samma 
koncern som försäkringsbolaget. Uppgifter 
om någons hälsotillstånd får dock lämnas ut 
endast av en försäkrings- och pensionsanstalt 
till åklagar- och förundersökningsmyndig
heter i Finland för att ett bedrägeribrott som 
riktas mot en försäkrings- eller pensionsan
stalt skall kunna förhindras, utredas eller 
anmälas för åtal. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

25. Lag 

om ändring av 134 § lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser ( 177 4/ 1995) 134 § l mom. 

som följer: 

Gällande lydelse 

134§ 
Angående sådan handlings offentlighet 

som avses i denna lag och som en myndig
het har i sin besittning gäller lagen om all
männa handlingars offentlighet. Utan hinder 
av vad som stadgas om handlingssekretess 
får social- och hälsovårdsministeriet publice
ra statistik och därmed jämförbar informa
tion som belyser pensionsstiftelsernas verk
samhet, ställning och utveckling och som i 
fråga om samtliga pensionsstiftelser har upp
gjorts på likartade grunder. 

Föreslagen lydelse 

134§ 
Social- och hälsovårdsministeriet får publi

cera statistik och därmed jämförbar informa
tion som belyser pensionsstiftelsernas verk
samhet, ställning och utveckling och som i 
fråga om samtliga pensionsstiftelser har upp
gjorts på likartade grunder. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 



RP 30/1998 rd 219 

26. Lag 

om ändring av 167 § lagen om rörsäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 167 § l mom. 

som följer: 

Gällande lydelse 

167 § 
Angående en sådan handlings offentlighet 

som avses i denna lag och som en myndig
het har i sin besittning gäller lagen om all
männa handlingars offentlighet. Utan hinder 
av vad som stadgas om handlingssekretess 
får social- och hälsovårdsministeriet publice
ra statistik och därmed jämförbar informa
tion som belyser försäkringskassornas verk
samhet, ställning och utveckling och som i 
fråga om samtliga kassor har uppgjorts på 
likartade grunder. 

27. 

Föreslagen lydelse 

167 § 
Social- och hälsovårdsministeriet får publi

cera statistik och därmed jämförbar informa
tion som belyser försäkringskassornas verk
samhet, ställning och utveckling och som i 
fråga om samtliga kassor har uppgjorts på 
likartade grunder. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 14 a § lagen om förrättande av filmgranskning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 maj 1965 om förrättande av filmgranskning (30011965) 14 a §, så

dan den lyder i lag 267/1987, som följer: 

Gällande lydelse 

14 a§ 
På en upptagning som med stöd av denna 

lag är i en myndighets besittning tillämpas 
inte stadgandena om allmänna handlingars 
offentlighet. 

Föreslagen lydelse 

14 a§ 
Lagen om offentlighet i myndighetemas 

verksamhet ( l ) tillämpas inte på upptagnin
gar som med stöd av denna lag har tillställts 
myndigheten för granskning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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28. 

Lag 

om ändring av 17 och 23 § lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) 17 och 23 § 

som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 

Upplysningar från andra myndigheter 

Tillsynsmyndigheten har utan hinder av 
tystnadsplikten i 23 § rätt att få sådana upp
lysningar som är nödvändiga för tillsynen. 

23 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid fullgörande av i denna lag 
avsedda besiktnings-, tillsyns- och undersök
ningsuppdrag har fått vetskap om en näring
sidkares affärs- eller yrkeshemligheter får 
inte för utomstående röja och inte heller pri
vat utnyttja dessa, om inte den som skyddas 
av tystnadsplikten ger sitt samtycke härtill. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
upplysningar lämnas enligt 17 § eller till 
åklagar- eller polismyndigheter för utredning 
av brott. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Upplysningar från andra myndigheter 

Tillsynsmyndigheten har utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) rätt att få för tillsynen nödvändiga 
upplysningar som omfattas av affärs- eller 
yrkeshemligheten. 

23 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid fullgörande av i denna lag 
avsedda besiktnings-, tillsyns- och undersök
ningsuppdrag har tagit del av uppgifter som 
omfattas av affärs- och yrkeshemligheten får 
utan hinder av bestämmelserna om sekretess 
i lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet lämna ut uppgifterna till åklagar
och polismyndigheterna för utredning av 
brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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29. 
Lag 

om ändring av 17 och 21 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/ 1995) 17 och 

21 §,av dessa lagrum 17 §sådan den lyder i lag 1022/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 20 och 21 §§ döms enligt 38 kap. l 
eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff stadgas för den på något an
nat ställe i lag. 

21 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid utförande av en uppgift som 
stadgas i denna lag har erhållit uppgifter om 
någon annans hälsa, ekonomi, affärs- eller 
yrkeshemlighet eller om en i 20 § avsedd 
anmälares identitet, får inte röja eller utnytt
ja de uppgifter som han erhållit för egen 
eller annans vinning, om inte den till vars 
förmån tystnadsplikten har stadgats, ger sitt 
samtycke till att uppgifterna röjs. 

De i 1 mom. avsedda uppgifterna får dock 
ges till åklagar- och polismyndigheter för 
utredande av brott samt till andra myn
digheter enligt vad som stadgas särskilt. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 20 § döms enligt 40 kap. 5 § straffla
gen, om inte gärningen skall bestraffas en
ligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen eller 
strängare straff föreskrivs på något annat 
ställe i lag. 

21 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförande av en uppgift som 
föreskrivs i denna lag har tagit del av upp
gifter om en enskilds eller en sam
manslutnings ekonomiska ställning, affärs
eller yrkeshemlighet eller om någons hälsa 
eller om en i 20 § avsedd anmälares identi
tet får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut uppgif
terna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredande av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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30. 
Lag 

om ändring av 15 och 17 § mönstringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i mönstringslagen av den 19 december 1986 (1005/1986) 17 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 61711995, samt 
ändras 15 § som följer: 

Gällande lydelse 

15 § 

Tystnadsplikt 

Ordföranden, vice ordföranden och annan 
medlem i disciplinnämnden får inte röja så
dana uppgifter om en enskild arbetstagare 
eller arbetsgivare som han har fått del av på 
grund av att han är medlem i nämnden, om 
inte den, i vars intresse tystnadsplikten är 
stadgad, samtycker till att uppgifterna läm
nas. Sådana uppgifter får dock lämnas till 
åklagar- och polismyndigheterna för utredan
de av brott samt till annan myndighet som 
enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

17 § 

S traffstadgande 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 15 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den stadgas på något annat 
ställe i lag än i 38 kap. l § strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

15 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Ordföranden, vice ordföranden och annan 
medlem i disciplinnämnden får utan hinder 
av bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av brott lämna ut sådana upp
gifter om en enskild arbetstagare eller ar
betsgivare som han tagit del av i sitt upp
drag. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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31. Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 36 §,så

dan den lyder i lag 614/1995, samt 
ändras 29 § l m om., sådant det lyder i lag 833/1996, som följer: 

Gällande lydelse 

29 § 

Rätt att erhålla vissa uppgifter 

Arbetsgivare samt statlig, kommunal och 
annat offentligrättsligt samfunds myndighet, 
försäkrings- och pensionsanstalterna, pen
sionsstiftelserna, arbetslöshetskassorna och 
sådana utbildningsproducenter som avses i 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning är skyldiga att pa begäran avgiftsfritt 
lämna arbetskraftsbyraema, arbetskraftskom
missionerna, folkpensionsanstalten, arbets
löshetskassorna och utkomstskyddsombuden 
samt i denna lag nämnda besvärsinstanser 
sådana uppgifter som behövs vid prövningen 
av om den som ansöker om arbetslöshets
dagpenning har rätt till sådan eller som be
hövs vid beviljandet och utbetalningen av 
studiesociala förmåner enligt lagen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning samt att 
avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter 
som gäller honom själv, om inte något annat 
följer av lagen om allmänna handlingars of
fentlighet (83/51). 

36 § 

Tystnodsplikt 

Den som vidfullgörande av uppdrag enligt 
denna lag har fått uppgifter om en samman
slutnings eller enskild persons ställning eller 
affärs- eller yrkeshemlighet eller om någons 
hälsotillstånd, får inte olovligen röja dem. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt l mom. döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den stadgas på något annat 
ställe i lag. 

Föreslagen lydelse 
29 § 

Rätt att erhålla vissa uppgifter 

Arbetsgivare samt statlig, kommunal och 
annat offentligrättsligt samfunds myndighet, 
försäkrings- och pensionsanstaltema, pen
sionsstiftelserna, arbetslöshetskassorna och 
sådana utbildningsproducenter som avses i 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning är skyldiga att pa begäran avgiftsfritt 
lämna arbetskraftsbyraerna, arbetskraftskom
missionerna, Folkpensionsanstalten, arbets
löshetskassorna och utkomstskyddsombuden 
samt i denna lag nämnda besvärsinstanser 
sådana uppgifter som behövs vid prövningen 
av om den som ansöker om arbetslöshets
dagpenning har rätt till sådan eller som be
hövs vid beviljandet och utbetalningen av 
studiesociala förmåner enligt lagen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning samt att 
avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter 
som gäller honom själv, om inte något annat 
följer av lagen om offentlighet i myndighe
temas verksamhet ( l ). 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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32. 
Lag 

om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas tilllagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/ 1970) en ny 26 

§ i stället för den 26 § som upphävts genom lag 1055/1989 som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

26 § 
Statens förhandlingsmyndighet har rätt 

utan hinder av sekretessbestämmelserna att 
av ämbetsverk och inrättningar få uppgifter 
och utredningar om tjänstemännens anställ
ningsvillkor och om beslut som fattats med 
stöd av 5 § 2 mom. samt andra uppgifter 
och utredningar som behövs för tjänstekol
lektivavtalsverksamhet, tryggande av arbets
freden och skötseln av övriga uppgifter 
som ankommer på statens förhandlingsmyn
dighet. Förvaltningsområdets förhandlings
myndighet har samma rätt till den del det är 
nödvändigt för att den skall kunna sköta de 
arbetsgivaruppgifter som med stöd av denna 
lag hör till den. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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33. Lag 

om ändring av strålskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/1991) 62 §, sådan den lyder i lag 

594/1995, samt 
ändras 68 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

62 § 

Brott mot tystnodsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 68 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff stadgas för den på något annat 
ställe i lag. 

68 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med tillsynen över att 
denna lag följs eller i samband med under
sökningar eller andra biträdande uppdrag 
som hänför sig till tillsynen, och den som i 
egenskap av medlem eller sekreterare i strål
säkerhetsdelegationen har fått uppgifter om 
någon enskilds eller sammanslutnings eko
nomiska ställning eller affärs- eller yr
keshemlighet eller om någons privata förhål
landen, får inte utan medgivande av den 
som saken gäller för utomstående röja eller 
till sin egen fördel utnyttja de uppgifter som 
han har fått på detta sätt. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
uppgifter och handlingar som avses i 57 § 
lämnas ut och inte heller att upplysningar 
lämnas till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredande av brott. 

380085S 

(upphävs) 

68 § 

UtlämiUJllde av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med tillsynen över att 
denna lag följs och den som i egenskap av 
medlem eller sekreterare i strålsäkerhetsdele
gationen har tagit del av uppgifter om någon 
enskilds eller sammanslutnings ekonomiska 
ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet 
eller om någons privata förhållanden får 
utan hinder av bestämmelserna om sekretess 
i lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet ( l ) lämna ut uppgifterna i 
enlighet med 57 § samt till åklagar- och po
lismyndigheterna för utredande av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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34. 
Lag 

om ändring av 87 § lagen om skuldsanering för privatpersoner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (5711993) 87 § l 

mom. samt 
fogas till 87 § ett nytt 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

87 § 

S k uldsaneringsregister 

Justitieministeriet för ett register över 
ärenden som gäller skuldsanering för privat
personer. 

Föreslagen lydelse 

87 

skuldsaneringsregister 

Rättsregistercentralen för ett register över 
ärenden som gäller skuldsanering för privat
personer. 

Uppgifter som avförts ur skuldsanerings
registret skall beläggas med sekretess. De får 
dock lämnas ut till en domstol för utredning 
av förutsättningarna för beviljande av skuld
sanering. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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35. 
Lag 

om ändring av 3 kap. 34 f och 34 g § utsökningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 3 kap. 34 f§ l mom. samt 34 

g §, sådana de lyder i lag 17111997, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag 

34 f§ 
För att få för verkställigheten nödvändiga 

uppgifter har utmätningsmannen i ett enskilt 
utsökningsärende rätt att, utan hinder av 
stadgandena om tystnadsplikt och utöver de 
uppgifter som nämns i 34 e §, av en myn
dighet eller av ett samfund som sköter en 
offentlig uppgift få 

l) uppgifter om gäldenärens inkomster och 
förmögenhet, 

2) uppgifter om gäldenärens arbets- och 
tjänstgöringsförhållanden samt pensioner, 
och 

3) uppgifter om gäldenärens adress och 
telefonnummer liksom andra uppgifter som 
utmätningsmannen behöver för att ta kontakt 
med gäldenären. 

34 f§ 
Om inte något annat stadgas på något an

nat ställe i lag, får utsökningsmyndigheten, 
eller en annan person som utför en uppgift 
på uppdrag av utmätningsmannen, inte utan 
tillstånd av vederbörande för någon annan 
än en utsökningsmyndighet röja eller till 
egen eller annans fördel utnyttja uppgifter 
om någon annans affärs- eller yrkeshemlig
het eller om en privatpersons personliga för
hållanden eller sådana uppgifter om gäldenä
rens eller en utomståendes ekonomiska situ
ation som utsökningsmyndigheten har skaf
fat fram vid utsökningsutredningen eller an
nars vid verkställigheten. Utmätningsman
nens beslut och fö"ättningsprotokoll är dock 
alltid offentliga, med undantag för protokol-

34 f§ 
För att få för verkställigheten nödvändiga 

uppgifter har utmätningsmannen i ett enskilt 
utsökningsärende rätt att, utan hinder av be
stämmelserna om tystnadsplikt och utöver de 
uppgifter som nämns i 34 e §, av en myn
dighet, av en institution eller ett samfund 
som sköter en offentlig uppgift eller av en 
inrättning eller en sammanslutning som be
driver televerksamhet eller postverksamhet 
få 

l) uppgifter om gäldenärens inkomster och 
förmögenhet, 

2) uppgifter om gäldenärens arbets- och 
tjänstgöringsförhållanden samt pensioner, 

3) uppgifter om gäldenärens adress och 
telefonnummer liksom andra uppgifter som 
behövs för att ta kontakt med gäldenären. 

34 g§ 
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Gällande lydelse 

let över utsökningsutredningen, vilket skall 
hållas hemligt. 

Utan hinder av l m om. har den som an
söker om utsökning rätt att av utsöknings
myndigheten få del av utsökningsutredning
en samt av andra uppgifter om gäldenärens 
ekonomiska ställning som utsökningsmyn
digheten har skaffat fram. Utmätninsmannen 
får också ge sökanden uppgifter som han har 
och som behövs för väckande av återvin
ningstalan. Sökanden får inte annat än i ett 
ärende som gäller utsökning, återvinning, 
försättande i konkurs eller inledande av sa
neringsföifarande i företag röja eller till 
egen eller annans fördel utnyttja sådana upp
gifter som avses i detta moment och som 
han har fått av utmätningsmannen. 

Utmätningsmannen får lämna behövliga 
uppgifter till åklagar- eller förundersök
ningsmyndigheten, om det finns skäl att 
misstänka att gäldenären kan ha gjort sig 
skyldig till brott. Utmätningsmannen får 
lämna behövliga uppgifter också till skatte
myndigheterna, arbetsmyndigheterna, kon
kursombudsmannen eller någon annan myn
dighet om han konstaterar att gäldenären har 
gjort sig skyldig till missbruk. Utmätnings
mannen får dock inte lämna uppgifter till en 
annan myndighet om missbruk som gäldenä
ren har gjort sig skyldig till, om uppgifterna 
har lämnats av en person som i rättegång 
skulle ha rätt eller skyldighet att vägra vittna 
om nämnda omständigheter, och inte heller 
uppgifter som han fått av en utomstående 
själv om missbruk som denne gjort sig skyl
dig till. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt denna paragraf döms enligt 38 kap. l 
eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff stadgas på något annat ställe 
i lag. 

Föreslagen lydelse 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får utmätningsman
nen lämna ut behövliga uppgifter till en an
nan utsökningsmyndighet samt, om det finns 
skäl att misstänka att gäldenären kan ha 
gjort sig skyldig till brott, även till åklagar
och förundersökningsmyndigheterna. Utmät
ningsmannen får lämna ut uppgifter till åkla
ramyndigheter även för prövning av för
vandlingsstraff för böter. Utmätningsmannen 
får dessutom lämna ut behövliga uppgifter 
till skattemyndigheterna, arbetsmyndigheter
na, konkursombudsmannen eller någon an
nan myndighet, om han konstaterar att gäl
denären har gjort sig skyldig till missbruk. 
Utmätningsmannen får dock inte lämna ut 
uppgifter till någon annan myndighet än en 
annan utsökningsmyndighet om missbruk 
som gäldenären har gjort sig sky l dig till, om 
uppgifterna har lämnats av en person som i 
rättegång skulle ha rätt eller skyldighet att 
vägra vittna om nämnda omständigheter, och 
inte heller uppgifter som han fått av en 
utomstående själv om missbruk som denne 
har gjort sig skyldig till. 

Från det av justitieministeriet hållna data
systemet över utsökningsärenden kan upp
gifter med hjälp av teknisk bruksförbindelse 
lämnas ut till en utsökningsmyndighet även 
om ärenden som är anhängiga hos en annan 
utsökningsmyndighet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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36. 
Lag 

om ändring av 16 § lagen om övervakning av rörvattningen av konkursbon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 januari 1995. om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

( 10911995) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag l 01611995, som följer: 

Gällande lydelse 

16 § 
K onkursombudsmannen, den som är an

ställd vid hans byrå eller den som på upp
drag av honom utför en uppgift får inte 
olovligen röja eller till egen eller annans 
fördel utnyttja vad han i sitt uppdrag har fått 
veta om någons ekonomiska ställning, af
färs- eller yrkeshemligheter eller personliga 
förhållanden. 

Konkursombudsmannen har utan hinder av 
tystnadsplikten i l mom. rätt att lämna upp
gifter till domstolen, förundersök
ningsmyndigheterna och åklagaren samt 
skatteförvaltningen och till andra myndig
heter som enligt lag har rätt att få uppgifter. 
Konkursombudsmannen har också rätt att 
lämna en uppgift som skall hållas hemlig till 
den som behöver uppgiften för att bevaka 
sina intressen eller rättigheter eller för att 
fullgöra sina skyldigheter. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt l mom. döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff stadgas för den på något annat 
ställe i lag. 

Föreslagen lydelse 

16 § 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) får konkursombuds
mannen till domstolen och skatteförvaltning
en samt till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredande av brott lämna ut sådana upp
gifter om en enskilds eller en sam
manslutnings ekonomiska ställning eller af
färs- eller yrkeshemlighet eller om en en
skilds personliga förhållanden som han tagit 
del av i sitt uppdrag. Konkursombudsman
nen har rätt att lämna ut en sekretessbelagd 
uppgift också till den som behöver uppgiften 
för att bevaka sina intressen eller rättigheter 
eller för att fullgöra sina skyldigheter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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37. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om riksdagens tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 22 december 1994 om riksdagens tjänstemän (1373/1994) 17 § som 

följer: 

Gällande lydelse 

17 § 
En tjänsteman får inte utnyttja, ej heller 

olovligen för annan röja sådan omständighet 
i tjänsten som kommit tiii hans kännedom 
och som enligt vad som särskilt stadgats 
eller bestämts skall hållas hemlig eller som 
gäller annans hälsotillsånd eller som på 
grund av sakens beskaffenhet annars uppen
barligen inte får röjas. 

38. 

Föreslagen lydelse 

17 § 
Om tystnadsplikt för tjänsteman gäller vad 

som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) eller i 
någon annan lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 60 § lagen om republikens presidents kansli 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 december 1995 om republikens presidents kansli (1382/ 1995) 60 § 

som följer: 

Gällande lydelse 

60 § 
Angående tystnadsplikt i fråga om ärenden 

och handlingar som hanläggs av republikens 
president och kansliet gäller lagen om all
männa handlingars offentlighet, om inte nå
got annat besluts av republikens president 
för att värna om nödvändig sekretess med 
tanke på utövningen av presidentämbetet. 

Föreslagen lydelse 

60 § 
Angående tystnadsplikt i fråga om ärenden 

och handlingar som handläggs av republi
kens president och kansliet gäller lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ), om inte något annat besluts av re
publikens president för att värna om nödvän
dig sekretess med tanke på utövningen av 
presidentämbetet. 

---
Denna lag träder i kraft den J 99 . 



RP 30/1998 nl 231 

39. 
Lag 

om ändring av 4 § lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska 
vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskapema 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 mars 1995 om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att 

granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskapema 
(353/ 1995) 4 § som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 

Tystnadsplikt 

En statsrevisor och den som hör till per
sonalen vid statsrevisorernas kansli eller vid 
statens revisionsverk samt en sådan sakkun
nig som nämns i 2 § 2 mom. får inte till sin 
egen fördel utnyttja eller för en utomstående 
röja vad han genom sitt uppdrag har fått 
veta om någon annans ekonomiska ställning, 
affärs- eller yrkeshemlighet eller personliga 
omtändighet eller personliga omständigheter 
eller om sådant som enligt särskilda stadgan
den eller bestämmelser skall hållas hemligt. 

Vad l mom. stadgar hindrar inte att upp
gifter och handlingar lämnas ut till 

l) polis- eller andra förundersök
ningsmyndigheter, tull- och åklagarmyndig
heter samt domstol för utredning av ett 
brott, samt till 

2) Europeiska gemenskapernas organ eller 
andra behöriga myndigheter om gemenska
pens lagstiftning så kräver. 

Föreslagen lydelse 

4§ 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som genom sitt uppdrag enli§t denna 
lag har tagit del av uppgifter om nagon an
nans ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller om en enskilds personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till polis- och andra förundersök
ningsmyndigheter, tull- och åklagarmyndig
heter samt domstol för utredning av ett brott 
och till Europeiska gemenskapernas organ 
eller andra behöriga myndigheter, om ge
menskapens lagstiftning så kräver. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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40. 
Lag 

om ändring av 9 § lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 12 mars 1993 om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) 9 § 

som följer: 

Gällande lydelse 

9§ 

R ätt att få uppgifter samt sekretess 

Arbetsmarknadsverket har rätt att få såda
na uppgifter från kommuner och samkom
muner som behövs för att fullgöra verkets 
uppgifter enligt l §. Arbetsmarknadsverket 
har samma rätt att av statliga myndigheter få 
de uppgifter som kommunerna och samkom
munerna har sänt till dem. 

Om de i l mom. nämnda uppgifterna en
ligt vad som särskilt stadgas eller bestäms 
skall hemlighållas, har arbetsmark
nadsverkets förtroendevalda och de som en
ligt delegationens arbetsordning har rätt att 
vara närvarande vid delegationens samman
träden samt funktionärerna vid arbetsmark
nadsverkets byrå samma skyldighet att hem
lighålla dem som den statliga eller kommu
nala myndighet som har lämnat uppgifterna. 

De som nämns i 2 mom. får inte heller 
röja vad de annars i sin syssla har fått veta 
om något som enligt sakens natur skall hål
las hemligt. 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Rätt att få uppgifter 

Arbetsmarknadsverket har rätt att få såda
na uppgifter från kommuner och samkom
muner som behövs för att fullgöra verkets 
uppgifter enligt l §. Arbetsmarknadsverket 
har samma rätt att av statliga myndigheter få 
de uppgifter som kommunerna och samkom
munerna har sänt till dem. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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41. 
Lag 

om ändring av 28 § lagen om ymeshögskolestudier 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/1995) 28 § som följer: 

Gällande lydelse 

28 § 

Tystnodsplikt och rätt att få uppgifter 

De som är anställda hos yrkeshögskolans -
huvudman samt medlemmarna av yr
keshögskolans förvaltningsorgan och andra 
som deltar i organens möten får inte för 
utomstående röja vad de på grundval av sina 
uppgifter enligt denna lag har fått veta om 
ett ärende som på grund av sin natur skall 
hållas hemligt. 

Om tystnadsplikt för studerande vid yr
keshögskolor inom det sociala området och 
inom hälso- och sjukvård stadgas genom 
förordning. 

styrelsen och rektorn för en yrkeshögskola 
har rätt att få sådana uppgifter av statliga 
och kommunala myndigheter som de behö
ver för att sköta sina uppgifter. 

380085S 

Föreslagen lydelse 

28 § 

Rätt att få uppgifter 

styrelsen och rektorn för en yrkeshögskola 
har utan hinder av bestämmelserna om sek
retess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) rätt att få sådana 
uppgifter av statliga och kommunala myn
dtgheter som de behöver för att sköta sina 
uppgifter. 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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42. 
Lag 

om ändring av 23 och 31 § luftvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/1982) 23 § 4 mom., sådant det lyder 

i lag 1711/1995, samt 
ändras 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 6611986, som följer: 

Gällande lydelse 
23 § 

Till straff för brott mot den tystnadsplikt 
som stadgas i 31 § döms enligt 38 kap. l 
eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den stadgas på något an
nat ställe i lag. 

31 § 
Den som, då han fullgör åliggande varom 

stadgas i denna lag, erhållit uppgifter om 
företags ekonomiska ställning eller affärs
eller yrkeshemlighet eller om enskild per
sons hälsotillstånd eller ekonomiska ställning 
får inte yppa dem, såvida den till vars för
mån tystnadsplikt är stadgad inte samtycker 
till att uppgifterna lämnas. 

Vad som stadgas i l mom. gäller inte läm
nande av uppgifter till myndighet som 
nämns i 3 eller 4 §, hälsovardsmyndighet, 
sakkunnigmyndighet eller sakkunniginrätt
ning inom luftvården eller annan myndighet 
som behöver uppgifterna för att fullgöra 
åliggande som gäller luftvård, ej heller läm
nande av uppgifter till åklagar- eller polis
myndighet för utredning av brott. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

31 § 

Den som, då han fullgör åliggande enligt 
denna lag, tagit del av uppgifter om en en
skilds eller en sammanslutnings ekonomiska 
ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller 
om någons hälsotillstånd får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till en myndig
het som nämns i 3 eller 4 §, en hälsovårds
myndighet, en sakkunnigmyndighet eller en 
sakkunniginrättning inom luftvården eller 
någon annan myndighet som behöver upp
gifterna för att fullgöra åliggande som gäller 
luftvård samt till åklagar- och polismyndig
heterna för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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43. 
Lag 

om ändring av 27 § bullerbekämpningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bullerbekämpningslagen av den 3 april 1987 (382/1987) 27 § som följer: 

Gällande lydelse 

27 § 

Tystnadsplikt 

Den som, då han fullgör ett uppdrag om 
vilket stadgas i denna lag, fått uppgifter om 
ett företags ekonomiska ställning eller af
färs- eller yrkeshemligheter eller om en en
skild persons hälsotillstånd eller ekonomiska 
ställning, får inte röja dem eller använda 
dem till enskild fördel, om inte den till vars 
förmån tystnadsplikten stadgats, samtycker 
till att uppgifter lämnas. 

Vad som stadgas i l mom. gäller inte läm
nande av uppgifter till en myndighet som 
nämns i 4 och 5 §§,till en sådan sakkunnig
myndighet eller sakkunniginrättning för bul
lerbekämpningen som avses i 7 § eller till 
annan myndighet som behöver uppgifterna 
för att kunna fullgöra ett åliggande som gäl
ler bullerbekämpning, ej heller lämnande av 
uppgifter till en åklagar- eller polismyndig
het för utredning av brott. 

Den i l mom. stadgade tystnadsplikten 
gäller också den som fått uppgifter med stöd 
av 2 mom. 

Föreslagen lydelse 

27 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som, då han fullgör ett uppdrag om 
vilketföreskrivs i denna lag, har tagit del av 
uppgifter om en enskilds eller en samman
slutnings ekonomiska ställning, affärs- eller 
yrkeshemlighet eller om någons hälsotill
stånd får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut uppgif
terna till en myndighet som nämns i 4 och 
5 §, till en sådan sakkunnigmyndighet eller 
sakkunniginrättning för bullerbekämpningen 
som avses i 7 § eller till någon annan myn
dighet som behöver uppgifterna för att kun
na fullgöra ett åliggande som gäller buller
bekämpning samt till åklagar- och polismyn
digheterna för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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44. 
Lag 

om ändring av hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 55 §, sådan den lyder i lag 

709/1995, samt 
ändras 59 § som följer: 

Gällande lydelse 

55§ 

Brott mot sekretessplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 59 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den stadgas på något annat 
ställe i lag. 

59§ 

sekretessplikt 

Den som i samband med tillsynen över 
efter levnaden av denna lag eller i samband 
med undersökningar eller andra uppdrag 
som hänför sig till tillsynen har fått uppgif
ter om någon enskilds eller sammanslut
nings ekonomiska ställning eller affärs- el
ler yrkeshemlighet eller en enskilds personli
ga förhål landen, får inte utan samtycke av 
den som saken gäller för utomstående röja 
eller för personlig vinning utnyttja dessa 
uppgifter. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
uppgifter lämnas till de myndigheter som 
nämns i 4, 5 och 7 §§ eller till annan myn
dighet som behöver information för fullgör
ande av myndighetsuppgifter som gäller häl
soskyddet och inte heller att uppgifter läm
nas till åklagar- eller polismyndigheterna för 
utredande av brott. 

Om hemlighållande av uppgifter om ens
kild persons hälsotillstånd stadgas särskilt. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

59§ 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med tillsynen över att 
denna lag iakttas har tagit del av uppgifter 
om någon enskilds eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller en enskilds personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till de myndigheter som nämns i 
4, 5 och 7 § eller till någon annan myndig
het som behöver information för fullgörande 
av myndighetsupJ?gifter som gäller hälsos
kyddet samt till åklagar- och polismyndig
heterna för utredning av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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45. 
Lag 

om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 49 § 2 mom. och 52 § 3 

mom., av dessa lagrum 52 § 3 mom. sådant det lyder i lag 706/1995, 
ändras 59 § samt 
fogas till lagen nya 59 a - 59 c § som följer: 

Gällande lydelse 

49 § 

Rätt att få uppgifter av andra myndigheter 

Den myndighet som har mottagit en upp
gift har samma tystnadsplikt som den som 
uppgiftslämnaren har enligt 59 §. 

52§ 

Straff 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 59 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den stadgas på något annat 
ställe i lag. 

59§ 

Tystnadsplikt 

Den som vid tillsynen över att denna lag 
iakttas, vid fullgörandet av en undersökning
suppgift som har samband med tillsynen el
ler någon annan assistansuppgift har fått 
kännedom om någons ekonomiska ställning 
eller affärs- eller yrkeshemligheter eller om 
någons personliga förhållanden, får inte utan 
samtycke av den som saken gäller röja de 
uppgifter som han har erhållit på detta sätt 
eller använda dem till sin enskilda fördel. 

Vad som stadgas i l mom. utgör inte hin
der för att uppgifter lämnas i enlighet med 
49 § eller att upplysningar ges en åklagar-

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

(upphävs) 

59§ 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med tillsynen över att 
denna lag iakttas har tagit del av uppgifter 
om en enskilds eller en sammanslutnings 



238 RP 30/1998 rd 

Gällande lydelse 

eller polismyndighet för utredning av ett 
brott. 

(se även 14 § 3 mom. kemikalieförordnin
gen) 

(se 13 § l och 4 mom. kemikalieförord
ningen och 8 § l och 3 mom. skyddskemi
kalieförordningen) 

(se 13 § 3 mom. kemikalieförordningen) 

Föreslagen lydelse 

ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller om en enskilds personliga förhål
landen får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till en myndighet som behandlar 
anmälningar som avses i 20 § samt i enlig
het med 49 och 49 a § och till åklagar- och 
polismyndigheterna för utredning av ett 
brott. 

59 a§ 

Krav plt skydd för en affärs- och 
yrkeshemlighet 

Den som gör en anmälan enligt 5 kap. och 
den som ansöker om förhandsgodkännande 
eller gör en anmälan om skyddskemikalier 
enligt 6 kap. skall särskilt nämna de uppgif
ter han betraktar som affärs- eller yrkeshem
ligheter och som han yrkar på att skall sek
retessbeläggas för andra än de myndigheter 
som deltar i behandlingen av ansökan eller 
anmälan. Den som framställer ett yrkande 
skall motivera detta. 

Om en importör som avses i 5 kap. eller 
anmälare eller tillverkare eller importör själv 
offentliggör uppgifter som tidigare varit sek
retessbelagda, skall social- och hälsovårdens 
produkttillsynscentral underrättas om detta. 
En sökande eller anmälare som avses i 6 
kap. skall på motsvarande sätt underrätta 
Finlands miljöcentral. 

59 b§ 

Avgränsning av en affärs- och 
yrkeshemlighet som gäller en kemikolie 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet är 
följande uppgifter om kemikalier inte sekre
tessbelagda på basis av anmälarens krav en
ligt 59 a§ 

l) ämnets handelsnamn, 
2) tillverkarens och anmälarens namn, 
3) de uppgifter om fysikaliska och kemis

ka egenskaper som ingår i anmälan, 
4) sätten för oskadliggörande av ämnet, 
5) sammandrag av resultaten av undersök-
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Gällande lydelse 

(se 8 §:n 2 mom. skyddskemikalieförord
ningen) 

Föreslagen lydelse 

ningar om ämnets hälso- och miljöeffekter, 
6) ämnets renhetsgrad och farliga orenhe

ter eller tillsatsämnen, om dessa uppgifter 
behövs för klassificeringen och märkningen 
av ämnet, 

7) uppgifter som i anmälan lämnats om 
a) rekommenderade metoderoch säkerhets

åtgärder vid hantering, lagring och transport 
samt vid eldsvåda och annan fara, 

b) säkerhetsåtgärder vid plötsliga läckage, 
c) räddningsföreskrifter och anvisningar 

för behandling av förgiftningar och skador, 
8) de uppgifter som ingår i skyddsinfonna

tionsbladet, 
9) i fråga om ämnen i ämnesförteckning

en, analytiska metoder genom vilka ett far
ligt ämne som kommit ut i miljön kan upp
täckas och människornas exponering be
stämmas. 

59 c§ 

Avgränsning av en qffärs- och yrkeshemlig
het som gäller en skyddskemikalie 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet är följande 
uppgifter om skyddskemikalier inte sekre
tessbelagda på basis av ett krav som enligt 
59 a § framställts av den som ansöker om 
förhandsgodkännande av skyddskemikalier 
eller gör en anmälan om skyddskemikalier 

l) sökandens eller anmälarens namn, 
2) namnet på den som tillverkar skyddske

mikalien och de verksamma substanser 
skyddskemikalien innehåller, 

3) namnen på de verksamma substanser 
som skyddskemikalien innehåller och halter
na av dem i preparatet och skyddskemikali
ens namn, 

4) uppgifter om de verksamma substanser
nas och skyddskemikaliens fysikaliska och 
kemiska egenskaper, 

5) sammandrag av resultaten av undersök
ningar om skyddskemikaliens effekt samt 
dess verkningar på hälsan och miljön, 

6) uppgifter om hur skyddskemikalien kan 
oskadliggöras, 

7) metoderna för att behandla det avfall 
som skyddskemikalien och dess emballage 
samt produkter som behandlats med skydds
kemikalien ger upphov till, 
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Gällande lydelse 

46. 

Föreslagen lydelse 

8) de uppgifter som skyddsinformations
bladet innehåller, 

9) de analysmetoder för verksamma subs
tanser eller ämnen som nämns i den förteck
ning som avses i J J § 4 mom. med vilkas 
hjälp man kan upptäcka ämnen som kommit 
ut i miljön samt bestämma människornas 
omedelbara exponering för ämnet. 

Denna lag träder i kraft den J99 . 

Lag 

om ändring av lagen om bekämpningsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 9 §och 10 § 2 mom., 

av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag 707/1995, samt 
ändras 9 a §, sådan den lyder i lag 1204/1994, som följer: 

Gällande lydelse 

9§ 
Tillsynsmyndighet eller vekställare av un

dersökning må icke för obehöriga yppa eller 
till egen nytta använda näringsidkares affärs
eller yrkeshemligheter, som vederbörande 
fått kännedom om vid tillsynsverksamheten. 

9a§ 
Handlingar som har lämnats eller uppg

jorts med tanke på behandlingen av en an
sökan om registering av bekämpningsmedel 
och som innehåller uppgifter om en enskild 
affärs- eller yrkeshemlighet skall hemlighål
las. Genom förordning stadgas närmare om 
vilka uppgifter som dock inte kan anses ut
göra affärs- eller yrkeshemligheter. 

(se 20 § förordningen om bekämpningsme
del) 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

9a§ 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet ( l ) 
är följande uppgifter, som lämnats eller upp
gjorts för behandling av en ansökan om re
gistrering av ett bekämpningsmedel, inte 
sekretessbelagda 

J) namnet på preparatet eller dess verk
samma ämne eller halten av verksamt ämne 
i preparatet, 
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Gällande lydelse 

Uppgifter som ingår i de i l mom. avsed
da handlingarna får användas till förmån för 
en annan sökande endast om den första sö
kanden har gett sitt samtycke därtilla eller 
om en genom förordning närmare fastställd 
tid har löpt ut sedan det verksamma ämnet 
eller preparat godkändes. 

Föreslagen lydelse 

2) namnet på de ämnen i preparatet som 
har klassificerats som farliga, 

3) uppgifter om preparatets och det verk
samma ämnets fysikaliska och kemiska 
egenskaper, 

4) analysmetoder för undersökning av kva
liteten och mängden av de verksamma äm
nena i växtskyddsmedlet samt de rester som 
användning av växtskyddsmedlet orsakar, 

5) sammanfattning av resultaten från un
dersökningar som visar produktens effektivi
tet och oskadlighet för människor, djur, väx
ter och miljön, 

6) uppgifter om metoder för att oskadlig
göra det verksamma ämnet eller växtskydds
medlet, 

7) uppgifter om rekommenderade metoder 
för att minska riskerna samt andra försiktig
hetsåtgärder, 

8) uppgifter om metoder för destruktion av 
produkten och dess förpackning, 

9) uppgifter om de saneringsåtgärder som 
skall vidtas vid oavsiktligt spill eller läckage 
under hantering, lagring och transport av 
växtskyddsmedel, 

JO) information om första hjälp och medi
cinsk behandling vid personskador. 

Uppgifter som är att betrakta som affärs
eller yrkeshemligheter får användas till för
mån för en annan sökande endast om den 
första sökanden har samtyckt till detta eller 
om en genom förordning närmare föreskri
ven tid har fölflutit efter godkännandet av 
det verksamma ämnet eller preparatet. 

10§ 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en- (upphävs) 
ligt 9 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf-
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän-
gare straff för den stadgas på något annat 
ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

380085S 
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47. 
Lag 

om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 63 §, sådan den lyder i lag 

712/1995, samt 
ändras 71 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 605/1997, som följer: 

Gällande lydelse 

63 § 

Brott mot ty sinadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 71 §l mom. döms enligt 38 kap. l eller 
2 § strafflagen, om inte gärningen skall be
straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff stadgas på något annat ställe 
i lag. 

71 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid tillsynen över att denna lag 
iakttas eller då han utför någon annan upp
gift som avses i denna lag har fått upplys
ningar om en privatpersons eller en sam
manslutnings ekonomiska ställning eller om 
en affärs- eller yrkeshemlighet eller om en 
privatpersons personliga omständigheter får 
inte utan samtycke av den som saken gäller 
för utomstående röja eller till sin egen eller 
någon annans fördel använda de upplysning
ar som han har fått på detta sätt. 

V ad som stadgas i l mo m. hindrar inte att 
de upplysningar och handlingar som nämns i 
52 § 2 mom. lämnas till tillsynsmyndi~he
ten, miljöministeriet och Finlands mtljö
central, inte heller att upplysningar lämnas 
till åklagar-, polis- eller tullmyndigheter för 
utredande av brott. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

71 § 

Utlämnmule av sekretessbelagda uppgifter 

Den som då han fullgör ett uppdrag som 
avses i denna lag har tagit del av uppgifter 
om en privatpersons eller en sammanslut
nings ekonomiska ställning, om en affärs
eller yrkeshemlighet eller om en privatper
sons personliga föhållanden får utan hinder 
av bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till tillsyns
myndigheten, miljöministeriet och Finlands 
miljöcentral samt till åklagar-, polis- och 
tullmyndigheterna för utredande av brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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48. 
Lag 

om ändring av djurskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 56 § samt 
ändras 30 § 2 mom. och 62 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

30 § 

Tillstånd att transportera djur och register över djurtransportörer 

Länsstyrelsen för ett register över de djur
transportörer som har beviljats tillstånd att 
idka verksamheten. Jord- och skogsbruks
ministeriet för ett riksomfattande register 
över alla djurtransportörer som har beviljats 
tillstånd att transportera djur och över för
bindelser enligt l mom. Sådana uppgifter 
som behövs med tanke på tillsynen över 
djurtransporterna kan införas i registren. 
Verksamhetsidkaren skall ge de uppgifter 
som krävs för registret. Tillsynsmyndighe
terna enligt denna lag har rätt att i tillsyns
syfte använda registret över djurtransportör
er. I övrigt tillämpas vid utlämnande av 
uppgifter lagen om allmänna handlingars 
offentlighet (83/51) eller vad som stadgas 
med stöd av den. 

56§ 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikt enligt 
62 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § straf
flagen, om inte gärningen skall bestraffas 
enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare 
straff för den stadgas i någon annan lag. 

62 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid tillsynen över att denna lag 
eller med stöd av den utfärdade stadganden 
eller bestämmelser följs eller vid utförandet 
av en utredning eller undersökning enligt 
48§ har fått kännedom om en enskild per
sons eller ett samfunds ekonomisk ställning, 
affärs- eller yrkeshemlighet eller om en en-

Länsstyrelsen för ett register över de djur
transportörer som har beviljats tillstånd att 
idka verksamheten. Jord- och skogsbruks
ministeriet för ett riksomfattande register 
över alla djurtransportörer som har beviljats 
tillstånd att transportera djur och över för
bindelser enligt l mom. Sådana uppgifter 
som behövs med tanke på tillsynen över 
djurtransporterna kan införas i registren. 
Verksamhetsidkaren skall ge de uppgifter 
som krävs för registret. Tillsynsmyndighe
terna enligt denna lag har rätt att i tillsyns
syfte använda registret över djurtransportör
er. I övrigt tillämpas vid utlämnande av upp
gifter vad som föreskrivs i lagen om offent
lighet i myndighetemas verksamhet ( J ) 
eller i någon annan lag. 

(upphävs) 

62 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
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Gällande lydelse 

skild persons personliga omständigheter får 
inte utan samtycke av den som saken gäller 
röja dessa uppgifter för utomstående eller 
utnyttja dem till egen eller annans fördel. 

Vad l mom. stadgar hindrar inte att upp
lysningar och dokument lämnas till 

l) tillsynsmyndigheter för utförande av 
uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheter för 
utredande av brott, 

3) myndighet som behandlar sökande av 
ändring i ett ärende enligt denna lag, eller 

4) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland eller av Europeiska 
gemenskapens rättsordning, då avtalet eller 
rättsordningen förutsätter detta. 

Föreslagen lydelse 

Den som vid tillsynen över att denna lag 
eller med stöd av den utfärdade bestämmel
ser eller föreskrifter följs eller vid utförandet 
av en utredning eller undersökning enligt 
48 § har tagit del av uppgifter om en en -
skild persons eller en sammanslutnings eko
nomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlig
het eller om en enskild persons personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet lämna ut upp
gifterna till 

l) tillsynsmyndigheter för utförande av 
uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna 
för utredande av brott, 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland eller av Europeiska 
gemenskapens rättsordning, då avtalet eller 
rättsordningen förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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49. 
Lag 

om ändring av livsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (36111995) 40 §, sådan den lyder i lag 

1017/1995, samt 
ändras 45 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

40§ 

Brott mot tystnodsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 45 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff stadgas för den på något annat 
ställe i lag. 

45 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid övervakningen av att denna 
lag iakttas eller vid utförandet av undersök
ningsuppdrag eller andra uppdrag som hän
för sig till tillsynen har fått uppgifter om en 
enskild persons eller en sammanslutnings 
eller en stiftelses ekonomiska ställning, af
färs- eller yrkeshemlighet eller om en en
skild persons personliga omständigheter, får 
inte utan samtycke av den som saken gäller 
för utomstående röja eller till sin egen fördel 
utnyttja de uppgifter som han har fått på 
detta sätt. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
uppgifter och handlingar lämnas till 

l) statliga eller kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheter för 
utredande av brott, 

3) en myndighet som behandlar sökande 

(upphävs) 

45 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av ett uppdrag 
som hänför sig till tillsynen över att denna 
lag iakttas har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons, en sammanslutnings eller en 
stiftelses ekonomiska ställning, affärs- eller 
yrkeshemlighet eller om en enskild persons 
personliga förhållanden får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till 

l) statliga eller kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna 
för utredande av brott, 
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Gällande lydelse 

av ändring i ett ärende enligt denna lag eller 
till 

4) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland, i de fall då av talet 
förutsätter detta. 

50. 

Föreslagen lydelse 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland, i de fall då avtalet 
förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livs

medel (119511996) 47 §samt 
ändras 52 § och mellanrubriken före 52 § som följer: 

Gällande lydelse 

47 § 
Till straff för brott mot tystnadsplikten en

ligt 52 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den stadgas i någon annan 
lag. 

Tystnadsplikt 

52§ 
Den som vid övervakningen av att denna 

lag iakttas eller vid utförandet av uppgifter 
som hänför sig till övervakningen har fått 
kännedom om en enskild persons eller en 
sammanslutnings ekonomiska ställning, af
färs- eller yrkeshemlighet eller om en en
skild persons personliga omtändigheter får 
inte utan samtycke av den som saken gäller 
yppa dessa uppgifter för utomstående eller 
använda dem till sin egen fördel. 

Vad som i l mom. stadgas hindrar inte att 
uppgifter och handlingar lämnas till 

l) statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar- eller tullmyndigheter eller poli
sen för utredning av brott, 

3) en myndighet som behandlar sökande 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

Utläm1Ul1111e av sekretessbelagda uppgifter 

52§ 

Den som vid övervakningen av att denna 
lag iakttas eller vid utförandet av uppgifter 
som hänför sig till övervakningen har tagit 
del av uppgifter om en enskild persons eller 
en sammanslutnings ekonomiska ställning, 
affärs- eller yrkeshemlighet eller om en en
skild persons personliga fökållanden får utan 



RP 30/1998 rd 247 

Gällande lydelse 

av ändring i ett ärende enligt denna lag, el
ler 

4) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av Europeiska gemenskapens lag
stiftning eller någon annan internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, i 
de fall då avtalet i fråga förutsätter detta. 

Om tystnadsplikten i fråga om uppgifter 
som gäller en enskild persons hälsotillstånd 
stadgas särskilt. 

51. 

Föreslagen lydelse 

hinder av bestämmelserna om sekretess i 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet ( l ) lämna ut uppgifterna till 

l) statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna 
för utredning av brott, 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av Europeiska gemenskapens lag
stiftning eller någon annan internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, i 
de fall då avtalet i fråga förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om handel med utsäde 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (233/1993) 19 § 3 mom. 

samt 
ändras 14 § l mom. och 18 § som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 

Offentliggörande av tillsynsresultat 

Kontrollcentralen för växtproduktion of
fentliggör resultaten av tillsynen. Kontroll
centralen kan lämna ut uppgifter som fram
gått vid tillsyns- och kontrollverksamheten 
till sådana sortägare som avses i l § lagen 
om växtförädlarrätt Uppgifter för vilka tyst
nadsplikt gäller enligt 18 §får inte röjas. 

18 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har fått uppgifter om en nä
ringsidkares eller en odlares affärs- eller yr
keshemlighet eller ekonomiska ställning får 
inte röja uppgifterna, om inte den i vars in-

Föreslagen lydelse 

14 § 

Offentliggörande av tillsynsresultat 

Kontrollcentralen för växtproduktion of
fentliggör resultaten av tillsynen. Kontroll
centralen kan lämna ut uppgifter som fram
gått vid tillsyns- och kontrollverksamheten 
till sådana sortägare som avses i l § lagen 
om växtförädlarrätt 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
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Gällande lydelse 

tresse tystnadsplikt stadgas ger sitt sam
tycke. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
uppgifter lämnas ut 

l) till en åklagar- eller polismyndighet för 
utredning av ett brott som avses i 5 kap. l § 
tvångsmedelslagen, 

2) till en sådan myndighet som avses i 10 
§ för utförande av uppgifter enligt denna 
lag, 

3) till en myndighet som prövar besvär i 
ett ärende som avses i denna lag. 

19 § 

straffstadgande 

I 40 kap. 5 § strafflagen stadgas om straff 
för brott mot tjänstemäns och offentligt an
ställda arbetstagares tystnadsplikt. 

Föreslagen lydelse 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings ekono
miska ställning eller affärs- eller yrkeshem
lighet får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av ett brott som avses i 5 kap. 
l § tvångsmedelslagen sam t till en sådan 
myndighet som avses i l O § för utförande av 
uppgifter enligt denna lag. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den /99 . 
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52. 

Lag 

om ändring av 9 och 14 § lagen om plantmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 14 § 3 mom. samt 
ändras 9 § som följer: 

Gällande lydelse 

9§ 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har fått uppgifter om en plant
materialleverantörs affärs- eller yrkeshem
lighet eller ekonomiska ställning får inte röja 
dem, om inte den till vars förmån tystnads
plikt stadgas samtycker till detta. 

Vad som l mom. stadgar hindrar inte att 
uppgifterna lämnas ut 

l) till en åklagar- eller polismyndighet för 
utredning av brott, 

2) till en myndighet som avses i 7 § för 
utförande av uppgifter enligt denna lag, eller 

3) till en myndighet som prövar besvär i 
ett ärende enligt denna lag. 

14 § 

straffstadgande 

Om straff för brott mot tystnadsplikt som 
begås av en tjänsteman eller en offentligt 
anställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § 
strafflagen. 

3800855 

Föreslagen lydelse 

9§ 

UtlömiUlllde av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av brott sam t till en myndighet 
som avses i 7 § för utförande av uppgifter 
enligt denna lag. 

14 § 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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53. 
Lag 

om ändring av 15 § växtskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i växtskyddslagen av den 16 december 1994 (1203/1994) 15 § som följer: 

Gällande lydelse 

15 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har fått uppgifter om en nä
ringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet el
ler ekonomiska ställning får inte röja dem 
eller använda dem till egen eller annans för
del, om inte den i vars intresse tystnads
plikten har stadgats ger sitt samtycke. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
uppgifter lämnas ut till 

l) en åklagar- eller polismyndighet för 
utredning av brott, 

2) en sådan myndighet som avses i 11 § 
för utförande av uppgifterna enligt denna 
lag, eller till 

3) en myndighet som prövar besvär i ett 
ärende som avses i denna lag. 

Föreslagen lydelse 

15 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av brott sam t till en sådan 
myndighet som avses i 11 § för utförande av 
uppgifterna enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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54. Lag 

om ändring av 16 och 21 § gödselmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i gödselmedelslagen av den 26 februari 1993 (232/1993) 21 § 4 mom. samt 
ändras 16 § som följer: 

Gällande lydelse 

16 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har fått uppgifter om en nä
ringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet el
ler ekonomiska ställning får inte röja upp
gifterna eller utnyttja dem i förtjänstsyfte, 
om inte den till vars förmån tystnadsplikt 
stadgas samtycker till detta. 

V ad som stadgas i l mo m. hindrar inte att 
uppgifterna lämnas ut 

l) till en åklagar- eller polismyndighet för 
utredning av brott, 

2) till en myndighet som avses i 11 § för 
utförande av uppgifter enligt denna lag och 

3) till en myndighet som prövar besvär i 
ett ärende enligt denna lag. 

Föreslagen lydelse 

16 § 

Utlämrumde av sekretessbelagda uppgifter 

(upphävs) 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av brott samt till en myndighet 
som avses i Il § för utförande av uppgifter 
enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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55. 
Lag 

om ändring av 14 och 15 § lagen om husdjursavel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 augusti 1993 om husdjursavel (794/1993) 15 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 729/1995, samt 
ändras 14 § som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har fått upplysningar om en 
näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet 
eller ekonomiska ställning får inte röja upp
lysningarna eller utnyttja dem för sin egen 
eller någon annans fördel, om inte den i vars 
intresse tystnadsplikten gäller ger sitt sam
tycke. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
upplysningar lämnas ut 

l) till en åklagar- eller polismyndighet för 
utredning av ett brott som avses i 5 kap. 1 § 
tvångsmedelslagen, 

2) till en myndighet som avses i l O § för 
utförande av uppgifter enligt denna lag eller 

3) till en myndighet som prövar besvär i 
ett ärende som avses i denna lag. 

15 § 

straffstadganden 

Till straffför brott mot tystnadsplikten en
ligt 14 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den stadgas på något annat 
ställe än i 38 kap. l § strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

14 § 

Utlämnmule av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av upplysningar 
om en enskilds eller en sammanslutnings 
affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska 
ställning får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndighe
terna för utredning av ett brott som avses i 5 
kap. l § tvångsmedelslagen samt till en 
myndighet som avses i 1 O ~ för utförande av 
uppgifter enligt denna lag. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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56. Lag 

om ändring av 14 och 15 § hästhushållningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i hästhushållningslagen av den 20 augusti 1993 (79611993) 15 § 2 mom., sådant 

det lyder i lag 730/1995, samt 
ändras 14 § som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid utförandet av uppgifter som 
avses i denna lag har fått kännedom om en 
näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet 
eller ekonomiska situation, får inte röja upp
gifterna eller utnyttja dem för sin egen eller 
någon annans fördel, om inte den i vars in
tresse tystnadsplikten gäller samtycker till 
detta. 

stadgandet i l mom. hindrar inte att upp
gifter lämnas 

l) en åklagar- eller polismyndighet för 
utredning av ett brott som avses i 5 kap. l § 
tvångsmedelslagen, 

2) myndigheter som avses i 11 § för utfö
rande av uppgifter enligt denna lag och 

3) en myndighet som prövar besvär i ett 
ärende som avses i denna lag. 

15 § 

straffstadganden 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 14 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den stadgas på något annat 
ställe än i 38 kap. l § strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

14 § 

Utlämnmule av sekretessbelagda uppgifter 

Den som i samband med ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskilds eller en sammanslutnings affärs
eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställ
ning får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ) lämna ut upp
gifterna till åklagar- och polismyndigheterna 
för utredning av ett brott som avses i 5 kap. 
l § tvångsmedelslagen samt till myndigheter 
som avses i 11 § för utförande av uppgifter 
enligt denna lag. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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57. 

Lag 

om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (61711997) 37 § samt 
ändras 41 § som följer: 

Gällande lydelse 

37 § 

Brott mot ty sinadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt 41 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den bestäms i någon annan 
lag. 

41 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid övervakningen av att denna 
lag iakttas eller vid utförandet av uppgifter 
som hänför sig till övervakningen har fått 
kännedom om en enskild persons eller en 
sammanslutnings ekonomiska ställning, af
färs- eller yrkeshemlighet eller om en en
skild persons personliga omständigheter får 
inte utan samtycke av den som saken gäller 
yppa för utomstående eller till sin egen för
del använda de uppgifter han erhållit på det
ta sätt. 

Vad som bestäms i l mom. hindrar inte att 
uppgifter och handlingar lämnas till 

l) statliga myndigheter för utförande av 
uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar- eller tullmyndigheter eller poli
sen för utredning av brott, samt 

3) en myndighet som behandlar sökande 
av ändring i ett ärende enligt denna lag, 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

41 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av uppgifter som 
hänför sig till övervakningen av att denna 
lag iakttas har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller om en enskild persons personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) lämna 
ut uppgifterna till 

l) statliga myndigheter för utförande av 
uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, tull- och polismyndigheter för 
utredning av brott, 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av Europeiska gemenskapens lag-
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Gällande lydelse 

4) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av Europeiska gemenskapens lag
stiftning eller någon annan internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, i 
de fall då lagstiftningen eller förpliktelsen i 
fråga förutsätter detta. 

Om tystnadsplikten i fråga om uppgifter 
som gäller en enskild persons hälsotillstånd 
bestäms särskilt. 

58. 

Föreslagen lydelse 

stiftning eller någon annan internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, i 
de fall då lagstiftningen eller förpliktelsen i 
fråga förutsätter detta. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 24 och 27 § lagen om veterinär gränskontroll 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) 27 § 3 

mom. samt 
ändras 24 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

24 § 24 § 

Tystnadsplikt Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av uppgifter enligt 
denna lag har fått kännedom om en enskild 
persons eller ett samfunds ekonomiska ställ
ning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om 
en enskild persons andra privata förhållan
den får inte utan samtycke av den som sa
ken gäller yppa dessa uppgifter för utomstå
ende eller använda dem till sin egen eller 
någon annans fördel. 

V ad l m om. stadgar hindrar inte att upp
gifter och handlingar lämnas till 

l) statliga och kommunala myndigheter, 
veterinärer som bemyndigats som gränsvete
rinärer och kommunalveterinärer för utföran
de av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheter för 
utredande av brott, 

Den som vid utförandet av uppgifter enligt 
denna lag har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem
lighet eller om en enskild persons personliga 
förhållanden får utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till 

l) statliga och kommunala myndigheter, 
veterinärer som bemyndigats som gränsvete
rinärer och kommunalveterinärer för utföran
de av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för 
utredande av brott, 
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Gällande lydelse 

3) myndighet som prövar sökande av änd
ring i ett ärende enligt denna lag, eller 

4) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts i Europeiska gemenskapens lags
tiftning eller i ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland, i de fall då avtalet 
förutsätter detta. 

Om tystnadsplikt angående uppgifter om 
en enskilds hälsotillstånd stadgas särskilt. 

27 § 

S traffstadganden 

Till straff för brott mot den i 24 § stadga
de tystnadsplikten döms enligt 38 kap. l el
ler 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
om inte strängare straff för den stadgas på 
något annat ställe i lag. 

59. 

Föreslagen lydelse 

3) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts i Europeiska gemenskapens lags
tiftning eller i ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland, i de fall då avtalet 
förutsätter detta. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 6 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens ge

mensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 6 §som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid övervakningen av att denna 
lag iakttas eller vid utförandet av undersök
ningsuppgifter eller andra uppgifter som 
hänför sig till övervakningen har erhållit 
uppgifter om en enskild persons eller ett 
företags ekonomiska ställning, affärs- eller 
yrkeshemlighet eller en enskild persons per-

Föreslagen lydelse 

6 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 



RP 30/1998 rd 257 

Gällande lydelse 

sonliga omständigheter, får inte utan sam
tycke av den som saken gäller för utomstå
ende yppa eller för enskild nytta utnyttja 
infonnation han fått på detta sätt. 

V ad l m om. stadgar hindrar inte att upp
gifter och handlingar lämnas till 

l) statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för 
utredande av brott, 

3) domstol eller myndighet som prövar 
sökande av ändring i ett ärende enligt denna 
lag som en myndighet har anhängiggjort, 
eller 

4) då ett intemaionellt avtal som är för
pliktande för Finland så förutsätter. 

Föreslagen lydelse 

Den som vid utförandet av uppgifter som 
hänför sig till övervakningen av att denna 
lag iakttas har tagit del av uppgifter om en 
enskild persons eller en sammanslutnings 
ekonomiska ställning eller affärs- eller yr
keshemlighet eller om en enskild persons 
personliga förhållanden får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna 

l) till statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar-, polis- och tullmyndigheter
na för utredande av brott, 

3) då ett internationellt avtal som är för
pliktande för Finland så förutsätter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

60. Lag 

om ändring av 9 § lagen om rörfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om 
landsbygdsnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 

om landsbygdsnäringar (1336/1992) 9 § som följer: 

Gällande lydelse 

9§ 

Tystnadsplikt 

Den som vid fullgörandet av ett uppdrag 
som nämns i denna lag har fått uppgifter om 
en enskild persons eller ett samfunds ekono
miska ställning eller affärs- eller yr
keshemlighet får inte röja dem, om inte den 
med tanke på vars fördel tystnadsplikten har 
stadgats samtycker till att uppgifterna läm
nas. 

Utan hinder av l mom. får uppgifter läm
nas till 

1) åklagar- och polismyndigheter för ut-

380085S 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Utlämrumde av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av ett uppdrag 
som nämns i denna lag har tagit del av upp
gifter om en enskild persons eller en sam-
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Gällande lydelse 

redande av brott, 
2) en myndighet som prövar besvär i ären

de enligt denna lag och 
3) myndigheter som enligt annan lag har 

rätt att få sådana uppgifter. 

61. 

Föreslagen lydelse 

manslutnings ekonomiska ställning eller af
färs- eller yrkeshemlighet får utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) lämna ut uppgifterna till åklagar
och polismyndigheterna för utredande av 
brott. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 8 och 16 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklings-cen

tral (1474/1995) 8 § 2 mom. och 16 §som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 

Tjänsteansvar och det förfarande som skall iakttas vid myn
dighetsuppgifter 

När skogscentralerna sköter myndighet
suppgifter som stadgas eller bestäms för 
dem skall de iaktta lagen om förvaltnings
förfarande (598/82), lagen om delgivning i 
förvaltningsärenden (232/66), lagen om all
männa handlingars offentlighet (83151 ), la
gen om översändande av handlingar (74/54) 
och språklagen (148/22). 

16 § 

skyldighet att hemlighålla vissa handlingar 

skogscentralerna och utvecklingscentralen 
får inte utan samtycke av en lägenhets ägare 
till utomstående lämna up.Pgifter som ingår i 
en skogsbruksplan eller t andra handlingar 
som de besitter och som gäller skogsägarens 
förmögenhet eller ekonomiska situation, om 

När skogscentralerna sköter myndighets
uppgifter som föreskrivs eller bestäms för 
dem skall de iaktta lagen om förvaltnings
förfarande (598/ 1982), lagen om delgivning 
i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om 
översändande av handlingar (7 41 1954) och 
språklagen ( 148/ 1922). B e träffande offent
ligheten för skogscentralemas handlingar 
och verksamhet gäller vad som föreskrivs i 
lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet ( l ). 

16 § 

Utvecklingscentralens och revisors 
tystnodsplikt 

Om de hos utvecklingscentralen anställdas 
samt revisorns skyldighet att iaktta sekretess 
gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs 
i 23 och 24 § lagen om offentlighet i myn-
dighetemas verksamhet ( l ). 
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Gällande lydelse 

det inte stadgas särskilt genom lag om ut
lämnande av uppgifter. 

62. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om marknadsföringsavgifter f'ör specialväxter 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 juni 1991 om marknadsföringsavgifter för specialväxter 

(978/1991) 25 § och 
ändras 22 § som följer: 

Gällande lydelse 

22 § 
Den som då han fullgör ett åliggande en

ligt denna lag har fått vetskap om en enskild 
persons eller sammanslutnings affärs- eller 
yrkeshemlighet eller ekonomiska ställning, 
får inte utan tillstånd röja uppgiften. 

En uppgift som nämns i l mom. får dock 
meddelas en åklagar- eller polismyndighet 
för utredning av brott, den som avses i 21 § 
för fullgörande av uppgifter enligt denna lag 
och en myndighet som prövar besvär i ett 
ärende som avses i lagen. 

25 § 
Den som bryter mot ett förbud som stad

gas i 22 § l mom. skall, om förseelsen inte 
är ringa, för brott mot tystnodsplikt i frliga 
om marknadsföringsavgift för specialväxter 
dömas till böter. 

Om straff för en tjänstemans eller offent
ligt anställd arbetstagares brott mot tystnads
plikt gäller dock 40 kap. 5 § strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

22 § 

Den som vid utförandet av ett uppdrag en
ligt denna lag har tagit del av uppgifter om 
en enskild persons eller en sammanslutnings 
affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska 
ställning får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn
digheternas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndighe
terna för utredning av brott samt till den 
som avses i 21 § för utförande av uppgifter 
enligt denna lag. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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63. 
Lag 

om ändring av 12 § lagen om rehabiliteringssamarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringssamarbete (604/1991) 12 §, sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 640/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

12 § 

Tystnadsplikt 

De som deltar i verkställigheten av denna 
lag får inte utan tillstånd röja en enskild per
sons eller familjs hemlighet som de på 
grund av sin ställning eller sin uppgift har 
fått kännedom om. Tystnadsplikten kvarstår 
efter anställningsförhållandets eller uppgif
tens slut. Tystnadsplikten gäller även dem 
som får ovan nämnda uppgifter i samband 
med utlåtanden enligt 7 ~ 2 mom. 

V ad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
en sak yppas för den som på tjänstens väg
nar har rätt att få kännedom om den. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt l mom. döms enligt 38 kap. l eller 
2 § strafflagen, om inte gärningen skall be
straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den stadgas på något an
nat ställe i lag. 

Föreslagen lydelse 

12 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med utlåtanden som 
avses i 7 § 2 mom. har tagit del av uppgifter 
om en rehabiliteringsklient är skyldig att 
iaktta sekretess i enlighet med lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ). 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt l mom. döms enligt 38 kap. l eller 
2 § strafflagen, om inte gärningen skall be
straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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64. 
Lag 

om ändring av 15 och 23 § lagen om privat hälso- och sjukvård 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 15 och 23 §, 

av dessa lagrum 23 § sådan den lyder i lag 638/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

15 § 

Tystnadsplikt för tjänstemän 

En tjänsteman som vid fullgörande av en i 
denna lag nämnd uppgift har fått upplysnin
gar om affärs- eller yrkeshemligheter som 
gäller den som tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdstjänster eller om hans ekonomiska 
ställning eller om någons enskilda angelä
genheter får inte röja dessa, om inte den i 
vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt 
samtycke till att upplysningarna lämnas. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
upplysningar lämnas åklagar- eller polismyn
digheter för utredning av brott eller någon 
annan tillsynsmyndighet som avses i denna 
lag för att myndigheten skall kunna fullgöra 
sin uppgift. 

23 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 12 eller 15 § döms enligt 38 kap. l 
eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den stadgas på något an
nat ställe i lag. 

Föreslagen lydelse 

15 § 

Utlämnmule av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförande av ett uppdra~ en
ligt denna lag har tagit del av upplysmngar 
om en enskilds eller en sammanslutnings 
affärs- eller yrkeshemligheter eller ekono
miska ställnin~ eller om någons personliga 
förhållanden far utan hinder av bestämmel
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ) lämna ut 
uppgifterna till åklagar- och polismyndiphe
tema för utredning av brott eller till nagon 
annan tillsynsmyndighet som avses i denna 
lag för att myndigheten skall kunna utföra 
sitt uppdrag. 

23 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 12 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte _gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den föreskrivs på något annat 
ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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65. 
Lag 

om ändring av 90 § läkemedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 90 §,sådan den lyder delvis än

drad i lag 643/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

90 § 
Var och en är skyldig att hemlighålla och 

låta bli att utnyttja vad han i sin tjänst eller i 
övrigt vid utförandet av uppgifter i enlighet 
med denna lag fått veta om en näringsidka
res affärs- och yrkeshemligheter. 

En apotekare och hans biträde får inte 
olovligen röja en enskild persons eller en 
familjs hemlighet som han fått kännedom i 
sitt uppdrag. 

De uppgifter läkemedelsverket erhållit då 
det utfört i denna lag avsedda uppgifter kan 
verket utan hinder av stadgandena om tyst
nadsplikt överlåta till en institution inom 
Europeiska unionen och andra övervak
ningsmyndigheter så som bestämmelserna i 
Europeiska gemenskapens lagstiftning för
utsätter, samt till polis-, tull- och åklagar
myndigheter för brottsutredning och väck
ande av åtal. 

Föreslagen lydelse 

90 § 

En apotekare och hans biträde får inte 
olovligen röja en enskild persons eller en 
familjs hemlighet som han fått kännedom 
om i sitt uppdrag. 

Läkemedelsverket får utan hinder av be
stämmelserna om sekretess i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) till en institution inom Europeiska 
unionen och andra övervakningsmyndigheter 
så som bestämmelserna i Europeiska gemen
skapens lagstiftning förutsätter, samt till po
lis-, tull- och åklagarmyndigheter för brotts
utredning lämna ut sådana uppgifter om en 
enskilds eller en sammanslutnings affärs- el
ler yrkeshemlighet som det tagit del av då 
det utfört i denna lag avsedda uppgifter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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66. 
Lag 

om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 29 december 1994 om produkter och utrustning för hälso- och sjuk

vård (1505/1994) 25 §,samt 
ändras 18 § som följer: 

Gällande Lydelse 

18 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid övervakningen av att denna 
Lag eller de stadganden och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den iakttas eller 
vid utförandet av undersökningsuppgifter 
eller andra uppgifter som hänför sig till 
övervakningen har fått kännedom om en en
skild persons eller ett samfunds ekonomiska 
ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller 
om en enskild persons hälsotillstånd eller 
personliga omständigheter får inte utan sam
tycke av den som saken gäller röja dessa 
uppgifter för utomstående eller använda dem 
för uppnående av enskild fördel. 

V ad l mo m. stadgar hindrar inte att upp
gifter och handlingar lämnas 

l) till statliga myndigheter för utförande 
av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar,- polis- eller tullmyndigheter 
för utredande av brott eller väckande av åtal, 

3) till en besvärsinstans, 
4) för informationsutbyte mellan myndig

het och anmält organ eller 
5) till sådana utländska officiella organ 

och anmälda organ som övervakar produkter 
och utrustning för hälso- och sjukvård och 
som förutsätts av ett internationellt avtal 
som binder Finland så som bestäms i avtalet 
i fråga. 

Föreslagen lydelse 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid utförandet av en uppgift som 
hänför sig till övervakningen av att denna 
lag eller de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den iakttas har tagit del av uppgifter 
om en enskild persons eller en sammanslut
nings ekonomiska ställning, affärs- eller yr
keshemlighet eller om en enskild persons 
hälsotillstånd eller personliga förhållanden 
får utan hinder av bestämmelserna om sek
retess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) lämna ut uppgifter
na 

l) till statliga myndigheter för utförande 
av uppgifter enligt denna lag, 

2) till åklagar-, polis- eller tullmyndighe
terna för utredande av brott, 

3) för informationsutbyte mellan myndig
het och anmält organ, 

4) till sådana utländska officiella organ 
och anmälda organ som övervakar produkter 
och utrustning för hälso- och sjukvård och 
som förutsätts av ett internationellt avtal 
som binder Finland så som bestäms i avtalet 
i fråga. 
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Gällande lydelse 

25 § 

Brott mot tystnadsplikten 

Den som uppsåtligen bryter mot tyst
nadsplikten enligt 18 § skall för brott mot 
tystnadsplikt som gäller produktsäkerhet in
om hälso- och sjukvården dömas till böter 
eller till fängelse i högst sex månader, om 
inte strängare straff stadgas i någon annan 
lag. 

A l/män åklagare får inte väcka åtal för 
brott enligt l mom., om inte målsäganden 
anmäler brottet för åtal. 

Om en tjänsteman eller offentligt anställd 
arbetstagare bryter mot tystnadsplikten, til
lämpas stadgandena i 40 kap. 5 § straffla
gen. 

67. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 13 augusti 1976 om åt~ärder för inskränkande av tobaksrökning 

(693/1976) 30 och 33 §,av dessa lagrum 33 § sadan den lyder i lag 613/1995, samt 
ändras rubriken före 9 kap. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 9 kap. 

Erhållande av uppgifter och tystnadsplikten E r h å l l a n d e a v u p p g i f t e r 

30 § 
Personer, som deltager i den lednings- och 

övervakningsverksamhet varom i denna lag 
stadgas, samt medlemmar, suppleanter och (upphävs) 
sekreterare i den delegation som avses i 15 
§ får icke för utomstående yppa eller till 
enskild fördel använda vad de vid fullgöran-
det av åligganden i enlighet med denna lag 
erfarit om näringsidkares affärs- och yr
keshemligheter. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

33 § 
Till straff för brott mot den tystnadsplikt (upphävs) 

som stadgas i 30 § döms enligt 38 kap. l 
eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den stadgas på något an-
nat ställe i lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

68. 

Lag 

om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

(559/1994) 25 § 3 mom., 36 §och 38 § 2 mom., av dessa lagrum 36 §sådan den lyder i lag 
724/1995, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

25 § 

Utredning av yrkesutövningens ändamålsenlighet 

Rättsskyddscentralen för hälsovården eller 
länsstyrelsen kan vid behov bestämma att 
mottagnings-, undersöknings- och vårdloka
litetema samt journalhandlingarna hos en yr
kesutbildad person inom hälso- och sjuk
vården skall granskas (granskning av mot
tagningsverksam het en). Rättsskyddscentralen 
för hälsovården eller länsstyrelsen kan anlita 
sakkunniga för att utföra denna granskning. 
De sakkunniga har rätt att utan hinder av 
sekretesstadgandena få tillgång till de upp
gifter som behövs för granskningen av mot
tagningsverksamheten. De sakkunniga är 
skyldiga att hemlighålla de sekretessbelagda 
uppgifter som de får tillgång till. 

380085S 

Rättsskyddscentralen för hälsovården eller 
länsstyrelsen kan vid behov bestämma att 
mottagnings-, undersöknings- och vårdloka
litetema samt journalhandlingarna hos en yr
kesutbildad person inom hälso- och sjuk
vården skall granskas (granskning av mot
tagningsverksamheten). Rättsskyddscentralen 
för hälsovården eller länsstyrelsen kan anlita 
sakkunniga för att utföra denna granskning. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

36 § 36 § 

Brott mot tystnadsplikten Brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 17 §, 25 § 3 mom. och 38 § 2 mom. 
döms enligt 38 kap. l eller 2 § strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 
kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för 
den stadgas på något annat ställe i lag. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 17 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strän
gare straff för den föreskrivs på något annat 
ställe i lag. 

38 § 

Hörande 

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan 
höra sakkunniga innan ett ärende enligt l 
mom. avgörs. De sakkunniga har rätt att 
utan hinder av sekretesstadgandena få till
gång till de uppgifter som behövs för att de 
skall kunna höras. De sakkunniga är skyl
diga att hemlighålla de sekretessbelagda 
uppgifter som de får tillgång till. 

69. 

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan 
höra sakkunniga innan ett ärende enligt l 
mom. avgörs. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och ar

betstagare (20211964) 12 a~. sådan den lyder i lagar 94111979 och 805/1989, samt 
ändras 12 b §, sådan den lyder i lag 1154/1995, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

12 a§ 
Förtroendevald samt tjänsteinnehavare och (upphävs) 

arbetstagare vid pensionsanstalten får icke 
utan tillstånd yppa vad han vid fullgörandet 
av sina i denna lag stadgade åligganden er-
farit om annans ekonom is k a ställning eller 
hälsotillstånd. 

Om straff för brott mot tystnadsplikt som 
begås av en tjänsteman eller offentligt an
ställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § 
strafflagen. 
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Gällande lydelse 

12 b§ 
Om pensionsanstalten erlägger sådant eko

nomiskt stöd som avses i 3 ~ 4 mom. till en 
omyndig, skall pensionsanstalten utan hinder 
av 12 a § underrätta förmyndarnämnden i 
den omyndiges hemkommun om saken. 

70. 

Föreslagen lydelse 

12 b§ 
Om pensionsanstalten erlägger sådant eko

nomiskt stöd som avses i 3 ~ 4 mom. till en 
omyndig, skall pensionsanstalten utan hinder 
av bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) underrätta förmyndamämnden i den 
omyndiges hemkommun om saken. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 15 § lagen om utredande av dödsorsak 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den l juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973) 15 § 3 mom., så

dant det lyder i lag 858/1997, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 

Utöver vad i l mom. stadgas är beträffan
de de i samband med utredning av dödsor
sak uppkomna handlingamas offentlighet 
gällande vad angående handlingars offentlig
het särskilt är stadgat. 

statistikcentralen och de i denna lag av
sädda myndigheter som deltar i utredandet 
av dödsorsaker kan ge tillstånd till att upp
gifter ur dödsattester och ur andra handling
ar som gäller utredande av dödsorsak lämnas 
ut för vetenskaplig forskning, statistikföring 
och planerings- och utredningsarbete hos 
myndigheter, med iakttagande av vad som 
bestäms i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet ( l ). De som får 
uppgifter är skyldiga att hemlighålla dem. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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71. 
Lag 

om ändring av 47 § föreningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/1989) 47 § 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

47 § 

Myndigheter 

Föreningsregistret jämte därtill hörande 
handlingar är offentligt i enlighet med lagen 
om allmänna handlingars offentlighet 
(83/1951). 

72. 

Föreningsregistret jämte därtill hörande 
handlingar är offentligt i enlighet med lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het ( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 7 § lagen om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 12 februari 1993 om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga 

företag (183/1993) 7 § l mom., sådant det lyder i lag 207/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

7 § 

Undantag från tystnadsplikt 

Utan hinder av vad som annars stadgas i 
lag om tystnadsplikt, har ministerierna eller 
av dem förordnade myndigheter rätt att av 
offentliga samfund och offentliga företag få 
i denna lag nämnda uppgifter så som stadgas 
i 6 § 2 mom. Ministerierna har rätt att läm
na uppgifter som de fått enligt denna lag till 
Europeiska gemenskapernas komission i den 
omfattning som statens upplysningaskylding
het förutsätter. 

Föreslagen lydelse 

7§ 

Undantag från tystnadsplikt 

Utan hinder av bestämmelserna om sekre
tess i lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ( l ) eller i någon annan 
lag har ministerierna eller av dem förordna
de myndigheter rätt att av offentliga sam
fund och offentliga företag få i denna lag 
nämnda uppgifter så som föreskrivs i 6 § 2 
mom. Ministerierna har rätt att lämna ut 
uppgifter som de tagit del av enligt denna 
lag till Europeiska gemenskapernas kommis
sion i den omfattning som statens upplys
ningsskyldighet förutsätter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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73. Lag 

om ändring av 10 § lagen om friexemplar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 12 juni 1980 om friexemplar (42011980) 10 § 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 

269 

Om offenlighet för annat än i l mom. av
sett friexemplar gäller i tillämpliga delar vad 
som är stadgat om allmänna handlingars of
fentlighet. 

Om offenlighet för annat än i l mom. av
sett friexemplar gäller i tillämpliga delar vad 
som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

74. Lag 

om ändring av 5 och 15 § lagen om förvaltningsf'örfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 6 augusti 1982 om förvaltningsförfarande (598/ 1982) 5 § 2 m om. och 

15 § 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

5 § 

H andläggningens offentlighet 

Om handlingars offentlighet är stadgat sär- Bestämmelser om handlingars offentlighet 
skilt. finns i lagen om offentlighet i myndigheter

nas verksamhet ( l ). 

15 § 

H ö rand e av part 

För avgivande av förklaring skall part läm
nas uppgift även ur annan än offentlig hand
ling, om parten med stöd av lagen om all
männa handlingars offentlighet (83/51) har 
rätt att få uppgift ur sådan handling. 

För avgivande av förklaring skall part läm
nas uppgift även ur annan än offentlig hand
ling, om parten med stöd av lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet har 
rätt att få uppgift ur sådan handling. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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75. Lag 

om ändring av arkivlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arkivlagen av den 23 september 1994 (83111994) l § l rnorn. 6 punkten, 17 § 

2 rnorn. och 19 § l rnorn. som följer: 

Gällande lydelse 

Denna lag gäller följande arkivbildare: 

6) andra samfund, organ och personer när 
de utför ett offentligt uppdrag enligt lagar 
och förordningar eller föreskrifter som med
delats med stöd av dem, till den del det som 
en följd av uppdraget uppkornmer handlin
gar som avses 1 lagen om allmänna handlin
gars offentlighet (83/51). 

Föreslagen lydelse 

l § 

6) andra sammanslutningar, organ och per
soner när de utför ett offentligt uppdrag en
ligt lagar och förordningar eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av dem, till den del 
det som en följd av uppdraget uppkornmer 
handlingar som avses i lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet ( l ). 

17 § 

I fråga om sådana privata brevs och andra 
handlingars offentlighet som hör till ett pri
vat arkiv som avses i l rnorn. skall iakttas 
vad som med överlåtaren överenskommits 
om offentligheten. Om offentligheten gäller 
dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas 
eller bestäms om handlingars offentlighet. 

19 § 
Löper ett arkiv eller en därtill hörande 

handlin~ som är i privat ägo och som med 
tanke pa den vetenskapliga forskningen eller 
annars är av betydelse uppenbar risk att för
störas eller förkornrna eller utbjuds arkivet 
eller handlingen till salu, har arkivverket 
inom till buds stående anslag rätt att till 
gängse pris lösa in den privata handlingen 
eller arkivet eller ta en kopia därav. Samti
digt skall bestämmas när det inlösta materia
let blir offentligt med iakttagande i tillämpli
ga delar av vad som stadgas eller bestäms 
om handlingars offentlighet. 

I fråga om offentlighet för sådana privata 
brev och andra handlingar som hör till ett 
privat arkiv som avses i l mom. gäller vad 
som med överlåtaren överenskommits om 
offentligheten. Om offentligheten gäller des
sutom i tillämpliga delar vad som föreskrivs 
i lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. 

19 § 
Löper ett arkiv eller en därtill hörande 

handlin~ som är i privat ägo och som med 
tanke pa den vetenskapliga forskningen eller 
annars är av betydelse uppenbar risk att för
störas eller förkornrna eller utbjuds arkivet 
eller handlingen till salu, har arkivverket 
inom till buds stående anslag rätt att till 
gängse pris lösa in den privata handlingen 
eller arkivet eller ta en kopia därav. Samti
digt skall bestämmas när det inlösta materia
let blir offentligt med iakttagande i tillämpli
ga delar av vad som föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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76. 
Lag 

om ändring av 13 § lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 1974 om statsbidrag för arkiv av privat karaktär 

(998/1974) 13 § 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

13 § 

På allmän handling eller avskrift av sådan, 
som förvaras i arkiv av privat karaktär, till
lämpas stadgandena i lagen om allmänna 
handlingars offentlighet (83/51). 

77. 

På allmän handling eller avskrift av sådan, 
som förvaras i arkiv av privat karaktär, till
lämpas vad som föreskrivs i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 9 § lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem 
inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 november 1997 om verkställighet av ett identifierings- och med

delandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (987 l 1997) 9 § 
l mom. som följer: 

Gällande lydelse 

9§ 

H e m tig hållande 

Uppgifterna i registret skall hemlighållas, 
och angående hemlighållandet av dem gäller 
rådets förordning (EG) nr 1469/95 och lagen 
oma allmänna handlingars offentlighet 
(8311951). 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Hemlighållande 

Uppgifterna i registret skall hemlighållas, 
och angående hemlighållandet av dem gäller 
vad som föreskrivs i rådets förordning (EG) 
nr 1469/95 och i lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet ( l ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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78. Lag 

om ändring av 89 § jaktlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 89 § som följer: 

Gällande lydelse 

89 § 

Förfarandet vid handläggningen av ärenden 

När ärenden som avses i denna lag hand
läggs av Jägarnas centralor~anisation, jakt
vårdsdistrikten och jaktYardsföreningarna 
skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om 
förvaltningsförfarande (598/82) stadgar om 
förfarandet hos myndigheter. Lagen om del
givning i förvaltningsärenden (232/66) och 
lagen om allmänna handlingars offentlighet 
(83/51) skall tillämpas på motsvarande sätt. 

79. 

Föreslagen lydelse 

89 § 

Tillämpning av handläggnings- och 
offentlighetsbestämmelserna 

När ärenden som avses i denna lag hand
läggs av Jägarnas centralor~anisation, jakt
vårdsdistrikten och jaktYardsföreningarna 
skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om 
förvaltningsförfarande (598/ J 982) föreskriver 
om förfarandet hos myndigheter. Lagen om 
delgivning i förvaltningsärenden (232/ J 966) 
och lagen om offentlighet i myndi!hetemas 
verksamhet ( l ) skall tillämpas pa motsva
rande sätt. 

Denna lag träder i kraft den J 99 . 

Lag 

om ändring av 77 a § lagen om fiske 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/ 1982) 77 a §, sådan den lyder i lag 

1355/1993, som följer: 

Gällande lydelse 

77 a§ 
Medlemmar i och anställda hos ett fiske

områdes organ handlar under tjänstemanna
ansvar i förvaltnings- och tillsynsuppgifter 
enligt denna lag. I dessa ärenden skall iakt
tas vad lagen om förvaltningsförfarande 
(598/82), lagen om delgivning i förvalt
ningsärenden (232/66) och lagen om allmän
na handlingars offentlighet (83/51) stadgar 
om myndigheter. 

Föreslagen lydelse 

77 a§ 
Medlemmar i och anställda hos ett fiske

områdes organ handlar under tjänstemanna
ansvar i förvaltnings- och tillsynsuppgifter 
enligt denna lag. I dessa ärenden skall iakt
tas vad lagen om förvaltningsförfarande 
(598/ J982), lagen om delgivning i förvalt
ningsärenden (232/ J 966) och lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet 
( l ) föreskriver om myndigheter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 



RP 30/1998 rd 273 

Bilaga 2 
Utkast 

Förordning 

om offentlighet och god informationshantering i myndighetemas verksamhet 

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 § lagen den 
199 om offentlighet i myndighetemas verksamhet ( /199 ): 

l kap. 

Förtecknande och evaluering av handlingar 
och datasystem 

l § 

Utredningar för genomförande av god 
informationshantering 

Myndigheten skall med hjälp av den i ar
kivlagen (83111994) avsedda arkivbildnings
planen ordna och evaluera sina handlingar 
och datasystem samt utreda och bedöma de
ras betydelse och behovet av och metoderna 
för att genomföra god informationshantering. 

När betydelsen av handlingarna och data
systemen samt av de uppgifter som ingår i 
dem utreds, skall följande faktorer beaktas: 

l) behovet av skydd för personuppgifter, 
särskilt känsliga uppgifter, 

2) sekretess, 
3) begränsningarna av de syften för vilka 

uppgifterna kan användas, 
4) vikten av störnin&sfri tillgång, använd

barhet och kvalitet i fraga om uppgifterna ur 
allmän synvinkel samt med tanke på utfö
randet av myndighetens uppgifter och sam
arbetet mellan myndigheter, samt 

5) vikten av uppgiftskvaliteten med tanke 
på enskildas och samfunds rättigheter och 
intressen särskilt när uppgifterna används 
som grund för beslut eller för att påvisa rät
tigheter och skyldigheter. 

2 § 

H andUngsindex 

Myndigheten skall för uppföljning av de 
ärenden den behandlar ha mformation om 
vilka diarier och andra handlingsindex den 
använder eller hur dess offentliga handlingar 
annars kan tillgås. 

380085S 

Myndigheten skall se till att förhållandena 
mellan diariet och de övriga förteckningarna 
över handlingar utreds och att ett ärende 
som behandlas i mån av möjlighet registre
ras endast en gång och att handlingsindexet 
kan användas även som ett i arkivlagen av
sett arkivindex i fråga om de ärenden som 
antecknats i det. 

3 § 

Uppgifter som skall antecknas i 
handlingsindexet 

Myndigheten skall i handlingsindexet an
teckna följande uppgifter om ett ärende som 
sänts till den för behandling: 

l) uppgifter om den som anhängiggjort 
ärendet, om ärendets ankomstdatum och om 
ärendets beskaffenhet, 

2) de interimistiska åtgärderna i ärendet, 
såsom expeditioner, begäranden om utred
ning eller utlåtande samt svaren på dem, 

3) de slutliga åtgärderna i ärendet, såsom 
beslutsdatum. 

De uppgifter som nämns i l mom. skall på 
motsvarande sätt vara tillgängliga även i ett 
ärende som myndigheten själv har tagit upp 
till behandling. 

4§ 

Handlingsindexets offentlighet 

Handlingsindexet skall läggas fram i myn
dighetens registratorskontor samt på övriga 
serviceställen. 

Diarieformeln och de övriga grunderna för 
handlingsklassificering skall bifogas hand
lingsindexet 

En anteckning i handlingsindexet om en 
sekretessbelagd handling skall lämnas ut till 
den del det kan ske utan att en sekretessbe
lagd uppgift röjs. 
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5 § 

Förtecknande och beskrivning av 
datasystem 

Myndigheten skall över sina datasystem 
uppgöra en beskrivning som anger datasys
temens syfte samt vilka slags uppgifter som 
införs i datasystemen. En beskrivning behö
ver inte göras upp, om uppgifterna i datasys
temet inte är offentliga. 

Angående uppgörande av registerbeskriv
ning av ett personregister gäller vad som 
föreskrivs särskilt. 

2 kap. 

Datasäkerhet 

6 § 

Planering, genomförande och uppföljning av 
datasäkerhet 

Myndigheten skall planera och vidta de 
åtgärder som behövs för att skydda hand
lingarna, datasystemen och de uppgifter som 
ingår i dem från oavsiktlig och obehörig 
ändring och utplåning. 

Vid planering och vidtagande av åtgärder 
skall myndigheten förutom uppgifternas be
tydelse beakta även tillgängligheten, använd
barheten, kvaliteten och skyddet i fråga om 
uppgifterna och de risker som är förenade 
med datasystemens säkerhet samt tillgängli
ga metoder för att minska och eliminera 
dem samt kostnaderna för dem och deras 
övriga verkningar. 

Atgärdernas genomförande skall i behövlig 
omfattning övervakas och behovet av juster
ing skall med lämpliga intervaller utvärderas 
och åtgärder vidtas för att korrigera ådaga
lagda brister. 

7 § 

Klassificering av handlingar, datasystem och 
uppgifter 

För att uppfylla kraven på olika behand
lings- och skyddsåtgärder samt för att vidta 
säkerhetsarrangemang kan myndigheten med 
beaktande av vad som föreskrivs om uppgif
ternas betydelse i l § klassificera de sekre
tessbelagda handlingarna och datasystemen 

eller övriga handlingar och datasystem som 
behöver särskilt skydd samt de uppgifter 
som ingår i dem, om inte statsrådets före
skrifter enligt 9 § talar för något annat. 

säkerhetsarrangemang för skyddsklassifi
cerade handlingar, datasystem och upp~ifter 
som ingår i dem vidtas i form av sadana 
allmänna säkerhetsarrangemang som avses i 
8 §, om inte datasystemens och uppgifternas 
betydelse för centrala allmänna intressen och 
individens rättigheter talar för något annat. 

8 § 

Allmänna dataskyddsåtgärder 

När handlingar och meddelanden som hör 
till ett skyddsklassificerat datamaterial 
upprättas, behandlas, bevaras och utplånas 
skall myndigheten vidta åtgärder för att 
försäkra sig om 

l) att de lokaler där handlingarna förvaras 
och uppgifterna behandlas är vederbörligen 
övervakade och skyddade, 

2) att tillgången till handlingarna samt till
trädet till datasystemen, näten, datafilerna 
och tjänsterna övervakas och olovligt intrång 
i dem förhindras, 

3) att handlingarnas och meddelandenas 
användbarhet tryggas genom säkerhets- och 
skyddskopiering, 

4) att förteckning förs över dem som an
vänder handlingarna och att man vid över
vakning av uppgiftsanvändningen använder 
loggförfarande och rapportering samt organi
serar uppföljningen av dem, 

5) att handlingar och uppgifter behandlas 
och används endast av dem vilkas tjäns
teuppgifter inbegriper behandling av ärendet 
och att användarrättigheterna begränsas som 
sig bör, 

6) att uppgifter lämnas ut endast av dem 
som särskilt har fått det i uppdrag, samt 

7) att datakommunikationsförbindelserna 
skyddas både fysiskt och programmässigt. 

9 § 

statsrådets föreskrifter och anvisningar 

statsrådet kan utfärda närmare föreskrifter 
och anvisnin~ar om de tekniska krav på 
datasäkerhetsatgärder och förfaranden som 
skall iakttas när handlingar, datasystem och 
uppgifter i dem skall skyddas, när autentici
teten i och kvaliteten på uppgifterna skall 
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säkerställas och uppgifter skall överföras ge
nom förmedling av datanät samt om den 
klassificering, som skall iakttas när kravni
vån bestäms, av handlingar och datasystem 
och uppgifterna i dem inom statsförvaltning
en. 

3 kap. 

Informationsproduktion och -distribution 

10§ 

Information 

Myndigheten skall se till att principerna 
för och ansvarsförhållandena beträffande den 
externa informationen, informatörens ställ
ning samt de ur myndighetens synvinkel 
viktigaste informationsärendena och -meto
derna har fastställts, om inte detta till följd 
av ringa personalstyrka, verksamhetsområde, 
arbetsordning eller andra anvisningar skall 
anses uppenbart onödigt. 

Om kommuners informationsplikt före
skrivs särskilt. 

4 kap. 

Särskilda bestämmelser 

11 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 
199 . 

De ovan avsedda handlingsindexen och 
förteckningarna över datasystem skall göras 
upp inom ett år samt de i l § avsedda utred
mogama och den i 6 § avsedda datasäker
hetsplanen inom två år från det att förord
ningen har trätt i kraft. Datasystem som ta
gits i användning innan lagen har trätt i kraft 
skall stämma överens med denna förordning 
senast fem år efter det att förordningen har 
trätt i kraft. 
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Bilaga 3 
Utkast 

Förordning 

om upphävande av några sekretessbestämmelserna 

På föredragning av justitieministern bestäms med stöd av 36 § lagen den 
fentlighet i myndigheternas verksamhet ( l ): 

19 om of-

l § 
Med denna förordning upphävs: 
l) i förordningen den 6 maj 1994 om 

upphandlingar på vilka lagen om offentlig 
upphandling inte tillämpas (342/ 1994) 15 §, 

2) i upphandlingsförordning för staten av 
den 22 december 1993 (1416/1993) 15 §, 

3) i förordningen av den 5 november 1993 
om statens tekniska forskningscentral 
(940/1993) 17 §, 

4) i förordningen den 12 april 1991 om 
mätteteknikcentralen (678/1991) 15 §, 

5) i förordningen den 27 oktober 1995 om 
besiktningsorgan som uför besiktningar av 
tankar och förpackningar som används vid 
transport av farliga ämnen (1208/1995) 2 §, 

6) i förordningen den 25 februari 1977 om 
arbetskraftsattacheer (209/ 1977) 7 §, sådan 
den lyder i förordning 1123/1988, 

7) i förordningen den 24 october 1997 om 
försvarsministeriet (952/ 1997) 7 §, 

8) i förordningen den 19 december 1997 
om beredskap för elektronisk kom
munikation (129711997) 5 §, 

9) i förordningen den l O februari 1995 om 
utrikesförvaltningen (166/ 1995) 32 §, 

l 0) i förordningen den 20 juli 1992 om 
försvarsmakten (66711992) 66 §, 

11) i förordningen den 26 januari 1951 an
gående tillämpning av värnpliktslagen 
(63/1951) 26 § 2 mom., sådant det lyder i 
förordning 1361/1988, 

12) i förordningen den 28 november 1994 
om gränsbevakningsväsendet (l 026/ 1994) 
48 §, 

13) i förordningen den 3 mars 1995 om 
yrkeshögskolestudier (25611995) 36 §, 

14) i luftvårdsförordningen av den 24 sep
tember 1982 (716/1982) 7 a § 3 mom. och 
21 §, sådana de lyder 7a § 3 mom. i förord
ning 306/1996 och 21 § i förordning 
1231/1991, 

14) i skyddskemikalieförordningen av den 
11 februari 1994 (123/1994) 8 §, 

15) i gasanordningsförordningen av den 22 
december 1993 (1434/ 1993) 11 §, 

16) i förordningen den 15 mars 1996 om 
lantbruksekonomiska forskningsanstalten 
(15311996) 7 §, 

17) i förordningen den 30 december 1997 
om lantbrukets forskningscentral 
(1396/1997) 12 §, 

18) i förordningen den 11 december 1992 
om kontrollcentralen för växtproduktion 
(128111992) 16 §, 

19) i förordningen den 11 december 1992 
om anstalten för veterinärmedicin och livs
medel (1282/1992) 18 §, 

20) i förordningen den 3 december 1993 
om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
(107011993) 16 §, 

21) i förordningen den 30 april 1987 om 
hälsovårdsläroanstalter (50111987) 48 §, 

22) i förordningen den 30 april 1987 om 
läroanstalter för det sociala området 
(499/1987) 45 §, 

23) i förordningen den 24 maj 1991 om 
folkhälsoinstitutet (848/1991) 17 §, samt 

24) i förordningen den 23 december 1987 
om statens tjänstekollektivavtal ( 1203/ 1987) 
3 §, sådan den lyder i förordning 878/1992. 

2 § 
Denna förordning träder i kraft den 

199. 
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Bilaga 4 
Utkast 

Förordning 

om ändring av rörordningen om ensamrätt till kretsmönster rör integrerade 
kretsar 

På föredragning av justitieministern 
upphävs i förordningen av den 14 juni 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade 

kretsar (946/ 1991) 7 - 9 § och mellanrubrik före 7 § samt 
ändras 13 § som följer: 

13 § 
När ett kretsmönster har registrerats, är de 

handlingar som gäller ansökan offentliga, 
om inte 24 a eller 24 b lagen om ensamrätt 
till kretsmönster för integrerade kretsar ante
der något annat. A v det material som avses i 
5 § får dock inte framställas eller överlåtas 

kopior för annat än skötsel av registermyn
dighetens uppgifter. 

Denna förordning träder kraft den 
199. 
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Bilaga 5 
Utkast 

Förordning 

om ändring av 9 § förordningen om försäkringsföreningsinspektionen 

På föredragning av justitieministern 
ändras i förordningen den 8 december 1994 om försäkringsföreningsinspektionen 

( 1141/1994) 9 § som följer: 

9§ 
Försäkringsföreningsinspektionens hand

lingar förvaras i inspektionens arkiv. Vid 
skötseln av arkivet skall iakttas vad som 
bestäms i lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet ( l ). 

Denna förordning träder i kraft den 
199. 
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Bilaga 6 
Utkast 

Förordning 

om ändring av 7 § rörordningen om befordran på järnväg 

På föredragning av justitieministern 
ändras i förordningen den 5 september 1975 om befordran på järnväg (714/1975) 7 §som 

följer: 

7 § 
Angående offentligheten av handlingar 

som ansluter sig till järnvägsbefordran gäller 
vad därom föreskrivs i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet ( l ). 

Denna förordning träder kraft den 
199. 
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Bilaga 7 
Utkast 

Förordning 

om ändring av 7 § förordningen om högsta rörvattningsdomstolen 

På föredragning av justitieministern 
ändras i förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/1977) 

7 § 4 punkten, sådan den lyder i förordning 227/1988, som följer: 

7§ 
Vid kanslisammanträde avgörs ärenden Denna förordning träder i kraft den 

som angår 199 . 

4) ansökningar som enligt lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
( l ) skall avgöras av någon myndig
het; 
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Bilaga 8 
Utkast 

Förordning 

om ändring av kemikalierörordningen 

På föredragning av justitieministern 
upphävs i kemikalieförordningen av den 12 juli 1993 (675/1993) 13 §och 14 § 3 mom., 

sådana de lyder, 13 §delvis ändrad i förordning 1153/1994 och 14 § 3 mom. i nämnda för
ordning, samt 

ändras rubriken för 14 § som följer: 

14 § 

Förteckning över anmälda ämnen 

380085S 

Denna förordning träder i kraft den 
199. 
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Bilaga 9 
Utkast 

Förordning 

om ändring av förordningen om bekämpningsmedel 

På föredragning av justitieministern 
upphävs i förordningen den 19 maj 1995 om bekämpningsmedel (79211995) 20 §samt 
ändras rubriken för 4 kap. som följer: 

4 kap. 

Utnyttjande av forskningsrön Denna förordning träder i kraft den 
199. 
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Bilaga JO 
Utkast 

Förordning 

om ändring av 31 § förordningen om skogscentraler och skogsbrukets ut
vecklingscentral 

På föredragning av justitieministern 
upphävs i förordningen den 12 februari 1996 om skogscentraler och skogsbrukets utveck

lingscentral (93/1996) 31 § 2 mom. samt 
ändras rubriken för 31 § som följer: 

31 § 

Revisors rätt att få uppgifter Denna förordning träder kraft den 
199. 




