Lag
om ändring av 16 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 16 § 2 mom. och 34
§ 1 mom. 5 punkten, sådana de lyder, 16 § 2 mom. i lag 385/2007 och 34 § 1 mom. 5 punkten i
lag 495/2005, och
fogas till 34 § 1 mom., sådant det lyder i lag 495/2005, en ny 6 punkt som följer:
16 §
Hur en handling skall lämnas ut
——————————————————————————————
Av de offentliga uppgifterna i ett beslutsregister som förs av en myndighet med hjälp av automatisk databehandling har man rätt att få en kopia i form av en teknisk upptagning eller annars
i elektronisk form, om inte något annat följer av särskilda skäl. På samma sätt har man rätt att
få en kopia i elektronisk form av sådana offentliga handlingar i elektronisk form som uppdateras
ofta eller i realtid, om informationen till innehållet ändras eller föråldras snabbt och den inte
ingår i en myndighets personregister eller någon annan sådan handling ur vilken information får
lämnas ut endast under vissa förutsättningar. Utlämnande av uppgifter i elektronisk form eller
som en teknisk upptagning ur en annan offentlig handling beror på myndighetens prövning, om
inte något annat föreskrivs. Kopior av videoinspelningar eller andra motsvarande upptagningar
som en myndighet gjort av förhör eller motsvarande händelser där någon hörs får dock lämnas
ut endast om den person som hörs i upptagningen samtycker eller om det med hänsyn till upptagningens innehåll är uppenbart att utlämnandet av kopian inte innebär en kränkning av den
hördas personliga integritet.
——————————————————————————————
34 §
Avgifter
För utlämnande av en handling med stöd av 9 och 11 § tas ingen avgift ut när
——————————————————————————————
5) lämnandet av den begärda handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller
informera,
6) det gäller värdefulla datamängder som avses i 24 b § 1 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 17 juli 2021.
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