Lag
om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) 1 §
2 mom.,
ändras 3 § 4 mom., 10 § 1 mom. 1 punkten, 11 § 2 mom. och 19 § 2 mom., av dem 10 § 1
mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 653/2021, samt
fogas till lagen nya 24 a och 24 b § som följer:
3§
Lagens tillämpningsområde och begränsningar i det
——————————————————————————————
Bestämmelserna i 4 kap. samt 22—24 och 25—27 § ska tillämpas på privatpersoner, privaträttsliga sammanslutningar och sådana offentligrättsliga samfund som inte är myndigheter
till den del dessa sköter offentliga förvaltningsuppgifter. På privatpersoner, privaträttsliga sammanslutningar och sådana offentligrättsliga samfund som inte är myndigheter tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 4 och 28 § när de utövar offentlig makt på det sätt som avses i 4 § 2
mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller när det särskilt föreskrivs att
den lagen ska tillämpas på deras verksamhet. Vidare tillämpas vad som föreskrivs i 19 § 2 mom.
samt i 24 a och 24 b § i denna lag på privaträttsliga sammanslutningar och sådana offentligrättsliga samfund som inte är myndigheter när de utövar offentlig makt på det sätt som avses i 4 § 2
mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
——————————————————————————————
10 §
Den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd
I anslutning till finansministeriet finns en informationshanteringsnämnd för den offentliga
förvaltningen (informationshanteringsnämnden) med uppgift att
1) bedöma hur statliga ämbetsverk och inrättningar, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar samt kommuner och samkommuner genomför och iakttar 4 § 2 mom., 5, 19, 22—24,
24 a, 24 b och 28 § samt 6 kap.,
——————————————————————————————
11 §
Informationshanteringsnämndens bedömningsuppgift
——————————————————————————————
Informationshanteringsnämnden har trots sekretessbestämmelserna rätt att för skötseln av en
bedömningsuppgift, från de myndigheter som är föremål för bedömning kostnadsfritt få sådana
utredningar som är nödvändiga för skötseln av bedömningsuppgiften samt behövliga uppgifter

om informationshanteringsmodellen, om bedömningen av förändringar i informationshanteringen, om hur tillgången till information som avses i 24 a och 24 b § förverkligas, om den
beskrivning som avses i 28 §, om de förfaranden som används för ärendehanteringen och informationshanteringen i samband med tjänsteproduktion, om tekniken för omvandling av handlingar till elektroniskt format, om upprättande av elektroniska förbindelser och om beskrivningar av tekniska gränssnitt, om användning och administrering av tekniska gränssnitt samt
om förfarandena för användning av gränssnitt, med undantag för säkerhetsklassificerade handlingar. Myndigheten ska inom utsatt tid lämna informationshanteringsnämnden begärd information.
——————————————————————————————
5 kap.
Skapande och elektronisk överföring av informationsmaterial
19 §
Omvandling av informationsmaterial till elektroniskt format och materialens tillgänglighet
——————————————————————————————
Med beaktande av vad som särskilt föreskrivs om rätten till information och om skydd för
personuppgifter, ska myndigheten se till att informationsmaterialet är tillgängligt och att materialet med tillhörande metadata kan utnyttjas i ett allmänt maskinläsbart format, om materialet
kan omvandlas direkt från originalformatet till maskinläsbart format. Värdefulla datamängder
som avses i 24 b § 1 mom. ska finnas tillgängliga i maskinläsbart format.
——————————————————————————————
24 a §
Tillgång till information som uppdateras ofta
I 16 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet avsedd information som
ska lämnas ut ur sådana offentliga handlingar i elektronisk form som uppdateras ofta eller i
realtid ska på begäran finnas tillgänglig med hjälp av tekniska gränssnitt genast efter att informationen har samlats in och vid behov som en bulknedladdning.
Om det av ekonomiska eller tekniska orsaker medför oskäligt besvär för myndigheten att
iaktta 1 mom., ska informationen finnas tillgänglig inom en sådan tidsfrist eller med sådana
temporära tekniska begränsningar som inte i onödan försvårar utnyttjandet av den.
24 b §
Tillgång till värdefulla datamängder
Med värdefulla datamängder avses datamängder om vars tillgänglighet det på grund av deras
ekonomiska eller sociala betydelse föreskrivs i de genomförandeakter som avses i artikel 14.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande
av information från den offentliga sektorn.
Värdefulla datamängder, som den som får informationen enligt vad som särskilt föreskrivs i
lag har rätt att få och rätt att behandla, ska på begäran finnas tillgängliga med hjälp av tekniska
gränssnitt. Informationen ska vid behov även finnas tillgänglig som en bulknedladdning.
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Närmare bestämmelser om förteckningen över värdefulla datamängder och tillgången till
dessa datamängder utfärdas enligt vad som föreskrivs om dem i Europeiska unionens lagstiftning genom förordning av statsrådet, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.
———
Denna lag träder i kraft den 17 juli 2021.

Nådendal den 15 juli 2021
Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunminister Sirpa Paatero
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