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Landskapsstyrelsen föreslår en landskapslag om framställning av officiell 

statistik stiftas. Lagen tillämpas på Åla.1'1ds statistik- och utredningsbyrå samt 

andra landskapsmyndigheter som framställer officiell statistik. Genom lagen förenhet

ligas metoderna insamlingi bearbetning och användning av uppgifter inom statistik
framställningen i landskapet. 

framställning av statistik används i första hand uppgifter som myndigheterna 

redan. tillgång tilt Endast sådana uppgifter som kan fås något annat sätt 

"'""c.",.,." direkt enskilda, företag och offentliga organ. landskapets, statliga 

kommunala myndigheter samt nä._"'ings- och yrkesutövare samt 

landskapets affärsverk och kommunala bolag som bedriver affärsverksamhet som 

skyldiga att lämna uppgifter. Insamlingen av uppgifter enskilda sker huvudsakligen 
frivillig väg. 

Särskilt i lagen skyddet av uppgifter som lämnats in till myndigheter 

som framställer statistik för att säkerställa att den personliga integliteten tryggas och 
att affärs- eller yrkeshemlighet inte skall äventyras. 

Uppgifter som samlats in statistikframställning får i inte till 
andra ändamål. 

Lagen skall 1 så fort som möjligt. Genom lagen upphävs gällande 
bestämmelser i rikslagar. 
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Allmän motivering I 

'---------------· ---

Nuläge 

Enligt § 24 punkten sjfilvstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i 

om "statistik om förhållandena i landskapet". Enligt detaljmotiveringen till 18 § 

24 punkten ger bestämme:lsen "landskapet möjlighet att genom landskapslag besluta om 

insamlandet av uppgifter för officiell statistik om i landskapet. Lagstift

ningsbehörigheten ger rätt att även stadga om sanktioner i fäll uppgifter inte lämnas." 

Bestämmelsen förstås så att t. ex. församlingarna i landskapet kan åläggas genom 

landskapslag att lämna som för att framställa statistik om förhållande

na i landskapet även om riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om kyrkolagen och 

annan lagstiftning om religionssamfönd. Behörigheten torde således inte vara avgränsad 

de områden som landskapet har behörighet att lagstifta om, utan statistik om antalet 

adopterade barn; föreningar, militärfartyg, utlänningar med uppehållstillstånd o.s.v. i 

la.11dskapet kan det lagstiftas om trots att lagstiftningsbehörigheten i fråga om adoption, 

försvarsväsendet och utlänningslagstiftning ankommer på riket. 

En av de viktigare frågorna i samband med statistikhanteringen är det sk'ydd 

personer skall ha mot intrång i den personliga integriteten. Det är fråga om t.ex. 

förbud mot utlämnande av uppgifter som medför skada eller olägenhet för den som 

uppgifterna gäller. I 9 § l mom. e punkten landskapslagen om allmänna handlingars 

offentlighet (72177) stadgas att handling skall hållas hemlig då den hänför sig till 

själavården, hälso- och sjukvården, vårdväsendet, skolväsendet, beskattningen eller den 

offentliga kontrollverksamheten och innehåller sådana uppgifter om enskilds persons 

privata förhållanden, att handlingens tillhandahållande kan utsätta berörda person eller 

hans anhöriga för skada, lidande eller obehag. Högsta domstolen (HD) fann i sitt 

utlåtande i anledning av landstingets beslut om antagande av lagen om allmänna 

handlingars offentlighet, att landstinget måste anses äga lagstiftningsbehörighet på de 

rättsområden som regleras genom landstingsbeslutet, eftersom beslutet innehåller 

bestämmelser rörande de förutsättningar och villkor, under vilka enskild person har rätt 

att få del av handlingar som utfärdats eller upprättats av eller ingivits till landskapets 

myndigheter samt kommunala myndigheter eller, att bestämmelser i lagen kunnat intas 

med stöd av 14 § 4 mom.. självstyrelselagen från år 1951 för vinnannde av enhetlighet 

och överskådlighet (Nr 1749,21.6. 1977). HD gjorde någon hänvisning till 14 § 4 

mom. självstyrelselagen angående 9 § 1 mom. e punkten. En sådan hänvisning gör HD 

när det är fråga om en bestämmelse som reglerar ett område som det ankommer på 

riket att lagstifta om, men som med stöd av 14 § 4 mom. ka.n intas i landskapslag. Den 

nya självstyrelselagen har inte medfföt någon ändring på detta område. Landskapssty-· 

rel.sen har gjort den bedömningen att landskapets lagstiftningsbehörighet inte allmänt 
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omständighet som 

•up;., .. "''A......, ..... .,, av uppgifter som i"'""""""'~""' 

!CUHCl.UU''-'H€>. i landskapet 

av 
av uppgifterna och 

uteslutande att lagstiftningsbehörig

statistikfrågor inte tidigare har ankommit 

möjligt att någon enhetlig 

tjänsteman inte får utnyttja olovligen yppa sådan 

till hans kännedom i tjänsten och som gäller annans 

av sakens beskaffenhet annars uppenbarligen 

av handling stadgas i 9 § landskapslagen om 

Lagen är allmän och gäller alla handlingar som utfärdats eller· 

av myndighet eller som ingivits eller insänts till myndighet. Landskapslagen 

om allmänna handlingars endast på statistiska uppgifter som 

lämnats frivilligt. 
ett område som 

dess upphävts genom 

uppgifter som behövs för av statistik 

""'"'V'-'~· -'-''"''""a skyldighet regleras för närvarande i bland annat 

officiell statistik (FFS 96/54). Också annan 

i t.ex. om 

hemlighållande mot utlämnande av som insamlats för statistiska 

ändamål om syftet är att värna om den personliga integriteten. Sådana 

bland annat i lagen om statistikcentralen (FFS 796170), lage~n om 

uppgifter för officiell statistik (FFS 96/54), folkräkningslagen (FFS 

154/38) om 675175 och 826/75). 
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Allmän 

av 

3 

att en del av 

,_.,;:;..,_..,,.""i riksförfattningar som 

71 § tillämpas i landskapet. På många 

lagstiftningen genom att det att bestämmelser om 

tystnadsplikt, och uppgiftsskyldighet som skall tiHämpas vem dessa 

gäller samt omfattning skyldigheten att lämna uppgifter har. 

Framställningens mål och huvudpunkterna i 

förslaget 

krav som ställs på samhällsplanering, beslutsfattande samt verkstäl-

lighet uppföljning av beslut olika områden i landskapet förutsätter mångsi-

jämförbara och regelbundna statistiska uppgifter om förhållandena i landskapet. 

Mångsidiga statistiska uppgifter en central förutsättning för att ett demok:ra-

tiskt samhällssystem skall fungera eftersorn de ger medborgarna en möjlighet att följa 

företeelser i samhället bilda åsikter om dem. 

Genom nya självstyrelselagen har landskapet fått behörighet att lagstifta i fråga 

statistik om förhållandena i landskapet Härigenom möjliggörs att på ett ända

målsenligt sätt framställa statistik i landskapet utan att som tidigare mer eller mindre 

'"'"'~ ........ ,.., .. ,,.,, vara avhängig av den statistikproduktion som bedrivs av statliga myndig-

heter. Det ...... ,.~~i~ som samlas in kan bättre anpassas till den typ av statistik 

som skall framställas. Den på många samhällssektorer avvikande regleringen i lands

kapet gör att sammanställning av primärmaterial som riksmyndigheter gör många 

gånger är relevant jämförelsegrund. Således ställs det krav på aktuell, tillförlitlig 

och relevant statistik om förhållandena i landskapet. 

Internationellt strävas det efter att förenhetliga statistiken så att informationen blir 

jämförbar. De cirka 30 rättsak:ter om statistik som ingår i BES-avtalet betonar in

ternationalismens betydelse. stater som omfattas av BES-avtalet skall producera 

statistik som behövs för att det ekonomiska området skall kunna beskrivas på 

enhetligt sätt för att dt~ uppställda skyldigheterna och målen skall kunna övervakas. 

I självstyrelselagen betonas skyldigheten för rikets och landskapets statistikmyndig-

att av uppgifter av Frän 

uppgiftslämnarnas synvinkel det viktigt att onödigt dubbelarbete kan undvikas vid 

uppgiftsinsamlandet En kontinuerlig dialog med först och främst statistikcentralen i 

är således nödvändig vid uppgiftsinsamlandet. Ett permanent samarbetsorgan 

tillsatts för detta ändamål. 

Tillförlitlig förutsätter att tillgång så heltäckande uppgifter 
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innebär att bestämmelser 

att 

och uppgiftsan

belastas onödigt 

fullgott skydd. 

tillämpas på landskapets 

som framställer statistik om det inte i annan landskapslag är 

bestämt. Genom förenhetligas metoderna för uppgiftsinsam-

bea.rbetning användning av i statistikframställningen. 

Vid i första hand uppgifter som myndigheten 

användas. Endast relevanta och nödvändiga uppgifter skall samlas in. Myndigheter 

med deras företrädare i god tid 

myndigheten bestämmer vilka uppgifter som skall samlas in för att dessa skall kunna 

uppgiftsskyldighetens omfattning. 

Myndigheterna skall informera uppgiftslämnama om varför uppgifterna samlas in, 

om det är frivilligt att lämna uppgifter eller om uppgiftsskyldigheten har stöd i lag samt 

om vilka metoder som används vid statistikframställningen. 

myndighet får endast använda uppgifter som insamlats för framställning av 

statistik för statistikändamål. För statistik- och forskningsändamål får en myndighet 

lämna ut uppgifter till utomstående. 

Alla som bearbetar uppgifter statistiska ändamål har tystnadsplikt. 

3. F r a m s t ä l I n i n g e n s v e r k n i n g a r 

3. 

Framställningen inte några ekonomiska konsekvenser. Lagförslaget 

öppnar dock möjligheter för effektivare koordinering mellan statistikcentralens o:;h 

landskapets statistikinsarnling. Statistikutbytet mellan landskapets ock rikets myndig

heter utökas varvid dubbelarbete kan elimineras och statistiken bättre anpassas till de 

åländska förhållandena. Anpassningen förenklar uppgiftsinlämningen och samman

ställningen. Detta blir tex. fallet för den kommunala statistiken som anpassas till den 

kommunala sektorns organisation i landskapet. 

Den återrapportering som föreslås lagstadgad tillämpas redan idag inom lands-

kapets förvaltning och således inte några ökade kostnader. 



Allw.än motivering 5 

2. i om och personal 

Lagförslaget eller organisation. 

Beredningen av framställni.ngen 

Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med 

personalen vid ekonomiska sekretariatet Till grund för lagförslaget hat legat ett förslag 

regeringsproposition med förslag till statistiklag samt regeringspropositionen med 

förslag till statistiklag (1993 rd/RP 106). Svensk, dansk och norsk lagstiftning har även 

beaktats under beredningen. 

Ärendet har varit på remiss samt på remiss kommunerna, kommunalför-

bunden, näringslivet, intresseorganisationer, Ålands Arbetsgivareförening r.f. 1, fack

föreningarna, Ålands domsaga, Ålands prosteri samt finansministeriet och statistik

centralen. 

Samtliga remissinstanser har förhållit sig positiva till lagförslaget som helhet. Ett 

flertal remissinsta.nser har framfört synpunkter på detaljer i lagförslaget. Landskapssty

relsen har så långt det varit ändamålsenligt beaktat dessa synpunkter. 
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sin begäran. 

uppgifter som vem 

möjligt att av statistik det 
begäras. 

allmänna 

att omsorgsfullt 

billig som möjligt. 

,.,..,,.._.., .. ,. att förhandla 

som skall 

onödigt betungan-

tillgängliga, 
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myndighet som förhandlingarna om 

samlas samt vilka tillvägagångssätt och tidsfrister som skall 

beaktas uppgiftsinsamlingen. För att uppgiftslämnarna skall förbereda sig på 

uppgiftsinsamlingen skall de l före insamlingen. 

som begär uppgifter sl-yldig att informera 

uppgiftslämnarna om ändamålet med uppgiftsinsamlandet, huruvida uppgiftslämnandet 

är frivilligt eller inte, med av vilken bestämmelse uppgifter begärs, eventuella 

påföljder om inte uppgifterna lämnas samt vilka metoder som används vid statistikfram

ställningen. 

I enlighet med nuvarande praxis skall de som är skyldiga att lämna uppgifter få en 

återrapportering i kortfattad form om de statistiska uppgifter som är viktigast för dem. 

§ Uppgiftsskyldighet Paragraferna reglerar enbart den uppgiftsskyldighet gentemot 

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) som bland annat landskapets myndigheter, 

näringsidkare samt yrkesutövare och kommuner har. myndigheters rätt att 

med stöd av uppgiftsskyldighet samla in uppgifter anges i annan landskapslagstiftning. 

Enligt t.ex. 13 § landskapslagen om yrkesmässig trafik en trafikidkare skyldig att 
lämna statistiska uppgifter om trafiken till landskapsstyrelsen. 

Det följer av 4 § 1 mom. att endast de uppgifter som är nödvändiga för statistik

framställningen skall begäras. 

Uppgiftsskyldigheten är mest omfattande det gäller landskapets myndigheter 

och omfattar alla de uppgifter de förfogar över samt uppgifter om den verksamhet de 

handhar och ekonomin (7 §). 

Närings-, rörelse- och affärsidkare, yrkesutövare samt landskapets affärsverk och 

vissa kommunala bolag är skyldiga att lämna i 8 § närmare angivna uppgifter. I 

uppgifterna om ekonomin ingår uppgifter om investeringar, intäkter, kostnader och 

vinster, omsättning, tillgångar och skulder, sparande samt kapital-, kredit- och valuta

förhållanden. Med uppgifter om produkterna avses uppgifter om produktionen av varor 

och tillhandahållandet av tjänster, förbrukning av varor och anlitande av tjänster, lager 

och förrådshållning, beställningar, inköp, försäljningar, import och export samt 

leveranser av varor och tjänster, priser för varor och tjänster. Till de resurser som 

verksamheten förutsätter och deras användning hör uppgifter om personal, arbets

platser, utfört arbete, arbetstider, löner och andra arbetskraftskostnader, arbetstvister, 

användning av energi samt avfall och immateriella investeringar i anslutning till 

verksamheten, närmast forsknings- utvecklingsverksamhet. 

Kommunernas och kommunalförbundens uppgiftsskyldighet är i stort sett lika 

omfattande som näringsidkarnas och yrkesutövarnas uppgiftsskyldighet (9 §). 

Med samfund som inte eftersträvar vinst avses sådana församlingar och andra 

religionssamfund, aktiebolagi andelslag, ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser 

och anstalter samt andra juridiska personer som är jämförbara med dessa samfund 
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§ av 

om befrielse 

I rikets lagstiftning 

av att komplettera 
uppgifter kan i vissa 

är slutförd. 

vara tvungen att 

den uppgiftsskyldiges 
,.,...,.,,,...,+to .... ,., .. ., har 

att befrielsen skall 

kriterier som anges 

i fråga. 

se 

statistiketiska principer. 

Statistiska Institutet 

statistikbranschen. 

att mot 



lagring av 

genom 

tjänster, tex. databehandlings-, postnings- och underhållstjänster. 

och ekonomiskt 

av utomstående 

En myndighet kan att till uppgiftslämnaren lämna ut identifikationsupp-

för ur uppgiftsmaterial som hör till stickprovet 

och som uppgiftslämnaren förfogar över. Ibland måste uppgifter lämnas ut 

uppgiftsinsamlingen. I dessa fall det fråga om uppdrag i anslutning tilll upp-

giftsinsamlingen på bestämmelserna i denna paragraf tillämpas. 

När utomstående tjänster används måste i synnerhet skyddet av uppgifterna 

säkerställas. Uppdraget bör avtalas skriftligen och samtidigt bör de olika parter-

nas rättigheter och skyldigheter Den som utför ett uppdrag sk.all ha samma 

skyldighet att skydda uppgifter som den myndighet som framställer statistik enligt 

Den som utför ett uppdrag skall inte rätt att lämna uppgifterna vidare 

eller att spara dem för att själv använda dem. Den tystnadsplikt som anges i denna lag 

också dem som uppdrag deras anställda. 

§ kvalitet 

en tillförlitlig bild av 

myndighet som framställer statistik skall se till att den ger 

toretee1si;::r som beskrivs. Det är fråga om krav på objektivitet 

att ett och förståeligt sätt att presentera uppgifterna. För att en myndighet 

som framställer statistik skall uppfattas som oavhängig av politiska ställningstaganden 

och andra för statistiken irrelevanta företeelser förutsätts att statistiken offentliggörs så 

snabbt som möjligt efter att den blivit klar. 

I egenskap av allmän statistikrnyndighet sköter Ålands statistik- och utredningsbyrä 

om att det finns rekommendationer om begrepp, definitioner och klassificeringar till 

förfogande. Dessa torde i stor utsträckning basera sig på internationella re.kommenda

tioner. I BES-avtalet ingår en förordning (EEG, nr 3037 /90) gällande statistisk 

näringsindelning. Syftet är att fastlägga en gemensam statistisk näringsgrensindelning 

inom EES-området att säkerställa jämförbarhet mellan nationella indelningar. 

Landskapet sk.all följa denna förordning senast fr.o.m. år 1997. 

§ Hemlighållande av uppgifter I 1 mom. anges att uppgifter som erhållits eller 

använts för statistiska ändamål är sekretessbelagd'L Hemlighållandet av uppgifter är en 

nödvändig förutsättning för förtroendefuHa relationer till uppgiftslämnama och däri-

genom erhållande av tillförlitliga uppgifter. Uppgifter kan lämnas ut till utom-

stående på de som anges i lagen eller med samtycke av den som saken 

gäller. 
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s1töd av 

som fastslagits 

i 
vetenskapliga undersökningar för 

statistiska ,,,,., .......... ....... 

offentlighet 

att den som 1tar emot U!J'-"''-H 

offentlighet (72177) eller enligt 

uppgifterna. 

ut 

uppgifterna. 

§ av 

gen skall statistiska uppgifter 

.,............. och statistik bör ske enligt samma 

för sitt huvudsakliga En 

föreskrifter som är nödvändiga för att skydda 

Enligt 23 § 1 punkten självstyrnlsela

behov som en lan.dskapsmyndighet har -·~ ..... ~ .. ,.., 

till uu""'"'''"'"''""''u'" riksmyndigheterna. I paragrafen anges 
tra.mstatlnu1g av "...,.,,..,..,,A>

stämmelsema i denna 

§ 

utomstående ~=v·~"'"' 

av 

ut till riksmyndighet utan hinder av sekretessbe,. 

... ~ ... , ... statistik- och utredningsbyrå skall rätt att få 

om 

, ... "....... de sekretessbelagda uppgifterna och 

som framställer statistik (denna samt 

uppgifter enligt (11 § 2 mom.) eller på 

§ 4 mom.). 
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uppgifter om 

Genom an-· 

äventyra 

och utlämnai'lde av uppgifter straffas böter 

Det är således straffbart både att en statistikhemlig-

den för sin egen eller annans (s.k. enskild nytta). 

§ Ålands statistik- och utredningsbyrå samt (:U1dra 

myndigheter underställda Jtandskapsstyrelsen som med stöd av lag ålägga någon att 

kan att förelägga vite få uppgiftssk')'ldige att 

uppgifter. 

Det 

onJJ'-ron En uppgiftsskyldig som uppsåtligen försummar att 

som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter dömas till böter. 

hänsyn till bestämmelser i protokoll nummer 7 till konventionen om skydd 

mänskliga rättigheterna de grundläggande friheterna, som anger att ingen får 

straffas nytt ett brott han har blivit dömd för, anges i 2 mom. att en uppgifts

skyldig som ådömts vite för försummelse av uppgiftsskyldigheten inte senare kan 

straffas för samma försummelse. 

En myndighet mcijlighet att om en anmälan till åklagarmyndighet skall 

göras inte, om en förseelse enligt paragrafen i sin helhet skall anses uppenbart 

§ Ändringssökande I enlighet med bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen anges 

i paragrafen att besvär som har fattats av myndighet under landskapsstyrel-

sen anförs hos landskapsstyrelsen. Över landskapsstyrelsens beslut anförs besvär hos 

högsta förvaltningsdomstolen. Endast besvär över lagligheten av landskapsstyrelsens 

beslut kan anföras. 

Behörigheten att lagstifta om vem som kan anföra besvär, inom vilken tid besvär 

anföras, anförande av besvär ankommer rikets lagstiftningsbe·· 

hörighet således gäller vad därom är stadgat i rikslagstiftningen. 

§ Bemyndigande Landskapsstyrelsen bemyndigas att genom förordning närmare 

reglera de tillvägagångssätt som skall iakttas vid tillämpningen av lagen. 

Landskapsstyrelsen föreslår att ikraftträdelsedatumet 

lämnas för att det möjliggöra att lagen kan .i kraft så fort som 
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Lagtext 13 

lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 
tillämpas på landskapets myndigheter som framställer officiell statistik 

2 § 

Grunderna för upp giftsinsamlingen 
Inna.11 uppgifter för framställning av statistik samlas in skall myndigheten under

om det är möjligt att använda uppgifter som samlats in i något annat samman

ha.rig. 
För att kunna ålägga någon att uppgifter för framställning av statistik måste 

.... u,,., .... ,~..,u ha stöd i lag eller annan lag. Saknas stöd i är frivilligt att 

de uppgifter som begärs för framställning av statistik. 

Uppgifterna skall samlas utan identifikationsuppgifter då det är möjligt 

avseende framställningen av statistiken. 

3 § 

bestämmelser om personregister 
av sådan statistik som avses i denna lag iakttas vad som stadgas 

i 3a kap. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/77), om inte annat 

stadgas i denna eller någon annan lag. 

4 § 

Upp giftsinsamling 
En myndighet skall se till att endast de uppgifter som är nödvändiga för 

ställning av statistik begärs av uppgiftslämnaren. 

Uppgifterna skall samlas in på ett sätt som medför så små kostnader som möjligt 

för uppgiftslämnaren 

uppgiftslämnaren. 

samhället samt på ett sätt inte är onödigt betungande för 

5 § 

Beslut om uppgiftsinsamling 
Efter att ha förhandlat med uppgiftslämnarna eller med deras företrädare beslutar 

myndigheten vilka uppgifter som skall samlas in samt vilka tillvägagångssätt och 

tidsfrister som skall iakttas vid uppgiftsinsamlingen. 

Uppgiftslämnama deras företrädare skall i god tid innan insamlingen sker 

samt om insamling av nya eller ändrade 
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samt 

6§ 

7§ 

hinder av sekretessbestämmelserna, att 

uppgifter ur uppgiftsmaterial förfogar 

A>XJC!!U>'-'"'" och vA'-'•HUl 

8 § 

samt yrkesutövare 
samt landskapets 

skyldiga att 

om 
verksamhet som de och var bedrivs, 

2) ~~~··~~ 
3) '-'AVl!VHUU, 

4) samt 
5) resurser som deras användning. 

9 § 

statistik- och 

om 

· 1) ekonomin, 

3) tillhandahållen samt 
4) resurser förntsätter 

10 § 

fiJr vissa ·"..,'"·"" 

som vinst är sk')1ldiga att Ålands statistik-

som och var den 
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-------

2) mm~na\re1 

3) -·~~ ... "" ... ..,. samt 

resurser som verksamheten och deras användning. 

11 § 

OYIP/fPY'f: uppgiftsskyldighet 
rik:smyndigheters skyldighet att på begäran tillhandahålla behöriga myndigheter 

i statistiska uppgifter om förhållandena i landskapet stadgas i 30 § 5 punkten 

självstyrelselagen för Åland (71/91). 

12 § 

av uppgiftsskyldighet 
att lämna uppgifter enligt §§ det för-

äldre än fyra år när uppgiften begärs. 

13 § 

Befrielse från uppgiftsskyldigheten 
En av en uppgiftsskyldig helt eller delvis befria denne 

uppgiftsskyldigheten om uppgiftslämnandet innebär oskälig olägenhet för denne 
och befrielsen inte försvårar framställandet av statistiken. 

14 § 

lagring av uppgifter 
Uppgifter som samlats för statistiska ändamål får inte bearbetas, lagras och 

utplånas på ett sådant sätt att enskilds integritet kränks eller affärs- eller yrkeshemlighet 

äventyras. 

Uppgifter som samlats för statistiska ändamål skall bearbetas med iakttagande 

av god statistiksed. 

15 § 

Skydd av uppgifter 
Myndigheten skalls~; till att uppgifterna i framställningens alla skeden är skyddade 

mot olovlig bearbetningi användning, utplånande och ändring samt mot olovligt 
tillgrepp. 

16 § 

Användning av utomstående tjänster 
En myndighet kan anlita utomstående tjänster i statistikframställningens olika 

skeden. användninge:n av utomstående tjänster och villkoren för uppqragen prövas 

övervakningen ordnas skall särskild uppmärksamhet ägnas frågor om sekretess. 

Den som utför ett uppdrag samma skyldighet att skydda uppgifterna sorn den 
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Den som utför ett 

§ 

som möjlig ge en bild av 

skall göras ..uunu.>u tillgänglig så snabblt som 

18 § 

sekretessbelagda, 

av 2 3 mom. 

beskriver landskapets, myndigheters 

Följande 

1) affärs-

2) 

3) o.>V'-"'"""''-1"." 

5) juridisk form 

6) arten av den 

7) var 

8) 

adress, 

"·""""'""'' som bedrivs, 
bedrivs, 

9) anställda, 
10) VHA ... <UUH.Uj;, 

1 

19 § 

personer 

i från 

som uppgifter fär emellertid inte lämnas ut att 

användas vid administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande be

handling av ett ..... ,., ...... ,.., 

myndighet får vetensJr..apliga undersökningar och för 

som avses i 15a § landskapslagen om allmänna 
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dock 
ut. 

Utan hinder av vad som i 2 mom. får Ålands statistik- och utredningsbyrå 

för vetenskaplig 

kön, utbildning att den som uppgifterna har rätt enligt 

landskapslagen om handlingars offentlighet (72177) eller enligt land-

skapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande 

personregister (57/91) att inhämta dessa uppgifter. 

Utfämnandet av uppgifter får inte medföra skada eller olägenhet för den som 

uppgifterna gäller. Den myndighet som lämnar ut uppgifterna skall när uppgifterna 

lämnas ut meddela de föreskrifter som är nödvändiga för skyddet av uppgifterna. 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till riksmyndighet 
Utan hinder av 18 och §§ får uppgifter lämnas ut till riksmyndigheter för 

framställning av 

21 § 

Avgiftsfrihet för uppgifter 
Ålands statistik- och utredningsbyrå har rätt att få de uppgifter som avses i 7 § 

avgiftsfritt. 

Den återrapportering som avses i 6 § 2 mom. är avgiftsfri för de som lämnat 

uppgifter. 

22 § 

Tystnadsplikt 
Uppgifter som enligt 18 § skall hållas hemliga får inte röjas för utomstående och 

inte utnyttjas för enskild nytta. 

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas också på sådana uppgifter om program och 

anvisningar för automatisk databehandling i anslutning till statistikframställningen som 

äventyrar datasekretessen om de avslöjas. 

23 § 

Brott mot statistiksekretessen 
Den som utan laglig rätt lämnar ut uppgifter som erhållits eller använts för 

statistiska ändamål eller den som rnot de som avses i 19 § eller mot 

den tystnadsplikt som anges i 22 § skall för brott mot statistiksekretessen dömas till 

böter eller fängelse i högst ett år. 
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§ 

I 

böter. 

som 

för 

§ 

§ 

• ... HliUU<JU att av 

försummelse, kan inte ""'""'' 

oriktiga uppgifter eller meddelanden för 

för av 

1 och 3 mom. i anses 

att anmäla förseelsen till åtalsprövning. 

26 § 

får sökas 

ändamålsenligheten av 

anföras. 

som en myndighet underställd landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna 

besvärsundervisning gäller 

stadgas i 

27 § 

om tillvägagångssätt som skall iakttas 

av landskapsförordning. 

lagen om läm

samt 2 och 3 §§ lagen om 
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Lundberg 




