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907/2019
Lag
om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 18 § och 29 §
3 mom., av dem 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 635/2011,
ändras 3 §, 15 § 3 mom., rubriken för 5 kap., 25 § 2 och 3 mom. och 36 §, av dem 15 §
3 mom. samt 25 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 495/2005 samt 36 § sådan den lyder
i lagarna 495/2005 och 635/2011, samt
fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 385/2007, ett
nytt 4 mom. och till lagen en ny 16 a § som följer:
2§
Lagens tillämpningsområde
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) föreskrivs om informationshantering av myndighetshandlingar.
3§
Lagens syfte
Rätten till information samt myndigheternas skyldigheter enligt denna lag syftar till öppenhet i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen.
4 kap.
Utlämnande av uppgifter ur en handling
15 §
Överföring 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 i vilken det enligt lagen
om informationshantering inom den offentliga förvaltningen ska göras en anteckning om
säkerhetsklass i fråga om de informationssäkerhetskrav som ska uppfyllas vid hantering
av handlingen och som har upprättats av en annan myndighet, ska myndigheten för avgörande överföra ärendet till den myndighet som har upprättat handlingen. Ett ärende som
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gäller en säkerhetsklassificerad handling enligt lagen om internationella förpliktelser som
gäller informationssäkerhet (588/2004) ska överföras till den myndighet till vilken avtalsparten har givit handlingen.
16 §
Hur en handling skall lämnas ut
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen föreskrivs om
överföring av information via ett tekniskt gränssnitt och en elektronisk förbindelse.
16 a §
Anteckningar som ska göras i andra än sekretessbelagda handlingar
På en handling som inte är sekretessbelagd enligt lag kan antecknas ”HARKINNANVARAISESTI ANNETTAVA” och på svenska ”UPPGES ENLIGT PRÖVNING”, om
utlämnande av handlingen enligt lag är beroende av en myndighets prövning eller om uppgifterna i handlingen enligt lag får användas eller lämnas ut endast för det ändamål som
angetts och om obehörigt avslöjande av uppgifterna kan orsaka olägenheter för allmänna
eller enskilda intressen eller försämra en myndighets verksamhetsförutsättningar.
En anteckning ska avlägsnas eller en anteckning om avlägsnande av den ska göras i den
handling i vilken den ursprungliga anteckningen infördes, när utlämnande av handlingen
inte längre är beroende av myndighetens prövning enligt 9 § 2 mom., det inte längre finns
i lag föreskrivna grunder för begränsning av användningen av uppgifter i handlingen eller
när obehörigt avslöjande av uppgifter i handlingen inte längre kan orsaka olägenheter för
allmänna eller enskilda intressen eller försämra en myndighets verksamhetsförutsättningar. Senast när handlingen lämnas ut till utomstående ska anteckningens korrekthet kontrolleras.
5 kap.
Myndigheternas skyldighet att främja tillgången till information
25 §
Anteckning om sekretess och klassificering
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Anteckning får göras också i andra än i 1 mom. avsedda handlingar. En anteckning om
sekretess görs genom att på en handling anteckna ”SALASSA PIDETTÄVÄ” och på
svenska ”SEKRETESSBELAGD”. Av anteckningen ska framgå till vilka delar handlingen är sekretessbelagd och vad sekretessen grundar sig på. Om sekretessen grundar sig på
en bestämmelse som innehåller en klausul om skaderekvisit, får anteckningen dock göras
så att bara den bestämmelse som sekretessen grundar sig på framgår av anteckningen. När
det inte längre finns grunder för att sekretessbelägga en handling eller informationen i den
ska det på den handling i vilken den ursprungliga anteckningen har införts antecknas att
anteckningen har avlägsnats eller ändrats. Senast när handlingen lämnas ut till utomstående ska anteckningens korrekthet kontrolleras.
Bestämmelser om anteckning av säkerhetsklass finns i lagen om informationshantering
inom den offentliga förvaltningen.
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36 §
Bemyndigande att utfärda förordning
Genom förordning av statsrådet kan det för fullgörande av de skyldigheter som avses i
5 kap. inom statsförvaltningen föreskrivas om genomförande av öppenhet i verksamheten
genom planering och organisering av informationsförmedlingen.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På datasystem som anskaffats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas det 29 §
3 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag i 48 månader efter ikraftträdandet.
Nådendal den 9 augusti 2019
Republikens President
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