Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
24 § Handlingsgrupper som behandlar utrikespolitiska ärenden
De för utrikesförvaltningen viktigaste sekretessbelagda handlingarna uppräknas i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt 24 § i denna lag är bl.a. följande
myndighetshandlingar sekretessbelagda:
1) handlingar som innehas av det utskott inom statsrådet som behandlar utrikespolitiska ärenden, om inte
utskottet beslutar något annat, politiska lägesbedömningar som utarbetats av det ministerium som sköter
utrikesärenden eller av finska beskickningar, handlingar som gäller underhandlingar med en främmande stat
om de politiska eller ekonomiska relationerna och chiffermeddelanden som hör till området för
utrikesförvaltningen, om inte vederbörande ministerium beslutar något annat,
2) andra än i 1 punkten nämnda handlingar som gäller Finlands förhållanden till andra stater eller
internationella organisationer, handlingar som gäller ärenden som behandlas i ett internationellt lagskipningseller undersökningsorgan eller något annat internationellt organ och handlingar som gäller förhållandet
mellan finska staten, finska medborgare, personer som vistas i Finland eller sammanslutningar som är
verksamma i Finland och myndigheter, personer eller sammanslutningar i en främmande stat, om
utlämnandet av uppgifter ur dem skulle medföra skada eller olägenhet för Finlands internationella
förhållanden eller förutsättningar att delta i det internationella samarbetet,
17) handlingar som innehåller uppgifter om statens, kommuners eller något annat offentligt samfunds eller i
4 § 2 mom. avsedda sammanslutningars, inrättningars eller stiftelsers affärs- eller yrkeshemligheter, samt
sådana handlingar som innehåller uppgifter om någon annan motsvarande omständighet som har samband
med affärsverksamhet, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle medföra ekonomisk skada
för sammanslutningen, inrättningen eller stiftelsen eller ge ett annat offentligt samfund eller en enskild som
bedriver liknande eller annars konkurrerande verksamhet en konkurrensfördel eller försämra det offentliga
samfundets eller i 4 § 2 mom. avsedda sammanslutningars, inrättningars eller stiftelsers möjligheter till
förmånlig upphandling eller arrangemang som avser placering, finansiering eller låneskötsel,
20) handlingar som innehåller uppgifter om en privat affärs- eller yrkeshemlighet samt sådana handlingar
som innehåller uppgifter om någon annan motsvarande omständighet som har samband med privat
näringsverksamhet, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle medföra ekonomisk skada för
näringsidkaren, och det inte är fråga om uppgifter som är betydelsefulla för skyddande av konsumenters
hälsa eller en hälsosam miljö eller för bevakande av de rättigheter som innehas av dem som orsakas skada
av verksamheten eller uppgifter om näringsidkarens skyldigheter och fullgörande av dessa,
24) handlingar som gäller flyktingar eller personer som ansöker om asyl, uppehållstillstånd eller visum, om
det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur dessa inte äventyrar säkerheten för flyktingen eller
sökanden eller en närstående.

