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VARFÖR?
Då forskningsanslag eller stipendier betalas av skattemedel har medborgare och medier rätt att utan svårighet få information om vem
som har beviljats forskningsmedel och hur mycket. Förutom att man med stöd av offentlighetslagen kan få uppgifter ur en myndighets
personregister, kan uppgifter även publiceras på myndighetens webbplats under nedan angivna förutsättningar.

VAD KRÄVS FÖR PUBLICERING AV INFORMATION?
Utlämning av personuppgifter ur myndigheternas personregister regleras i
offentlighetslagen (621/1999) eller i speciallagar. Offentlighetslagens
bestämmelser berättigar inte till nätpublicering av personuppgifter. Med
uppgiftens offentlighet avses i regel att vem som helst kan få uppgiften från
myndigheten på begäran.
Uppgifter ur en myndighets personregister kan publiceras på nätet när
det är sakligt motiverat och sker med personens entydiga samtycke
•ELLER med stöd av en uttrycklig bestämmelse om att de registrerade
uppgifterna kan publiceras på nätet.

VILKEN INFORMATION KAN PUBLICERAS?
Behandlingen av personuppgifter ska alltid vara sakligt motiverad och
behövlig för den registeransvariges funktioner. Behandlingen av
personuppgifter ska planeras på förhand (2 kap. i personuppgiftslagen).
När nätpublicering av information från ett personregister planeras ska man
bedöma vilka uppgifter som behöver publiceras. För det första ska man
överväga om alla uppgifter eller en viss del kan publiceras anonymt, så att
personerna inte kan identifieras. Om namnpublicering behövs, ska man
bedöma huruvida andra identifieringsuppgifter, t.ex. födelseår, behöver
publiceras.
HUR LÄNGE?
Uppgifterna får finnas kvar i personregistret så länge de behövs för den
registeransvariges funktioner. Även vid nätpublicering ska man bedöma hur
länge personuppgifterna behöver vara tillgängliga.
Exempel på informationssamling
som publicerats av ämbetsverket:
Ämbetsverket har fastställt att uppgifterna
finns kvar i nättjänsten i 10 år.
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Behandling av uppgifter med
personens samtycke
Behandling av
personuppgifter som
insamlats med personens
samtycke får endast ske för
det ändamål som samtycket
gäller. Det är inte möjligt att
behandla onödiga uppgifter,
inte ens med personens
samtycke.
• Samtycket ska ges
frivilligt, individualiserat och
informerat. (3 § 1 mom. 7
punkten i
personuppgiftslagen)
• Samtycket ska vara
frivilligt och kan begäras i t.ex.
ansökan. Samtycke till
publicering av uppgifter på
Internet kan inte vara ett
villkor för beviljande av t.ex.
ett stipendium.
• När samtycke begärs ska
man ange ändamålet för
behandlingen av
personuppgifterna och att
uppgifterna publiceras på
ämbetsverkets webbplats.
• Om det uppstår en tvist
gällande samtyckets existens,
ska den registeransvarige
kunna påvisa att samtycke
finns.
• Ett samtycke kan alltid
återkallas.
•

Skicka respons och idéer för utveckling av handboken till Finansministeriet avoinhallinto@vm.fi

