
 

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite 

Prislista för handlingar och informationstjänsten 2023 

Enligt lag har var och en rätt att ta del av en myndighets offentliga handling.  

I regel tas det inte ut någon avgift för handlingar som tillställts patienter och klienter. 

Om var och ens rätt att ta del av en myndighets offentliga handling föreskrivs i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen). I 11 § i lagen 

föreskrivs om en parts rätt att ta del av en myndighetshandling som inte är offentlig och som 

kan eller har kunnat påverka behandlingen av hens ärende. I 34 § i offentlighetslagen 

föreskrivs om hurudana avgifter som kan tas ut för handlingar. 

Avgift tas dock inte ut om 

- uppgifter ur handlingen lämnas muntligen 

- handlingen läses eller kopieras hos myndigheten 

- en offentlig handling som lagrats i elektronisk form sänds per e-post till den som begärt 

uppgifterna 

- en offentlig handling som lagrats i elektronisk form sänds till en part per e-post 

- lämnandet av den begärda handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra 

eller informera. 

I de ovannämnda fallen kan man dock ta ut en fast grundavgift om utlämnandet av uppgifter 

förutsätter särskilda åtgärder. Om utlämnandet av uppgiften ingår i myndighetens skyldighet 

att ge råd, höra eller informera får dock ingen avgift tas ut. 

En patient/klient har rätt att få kopior av sina journal-/klienthandlingar avgiftsfritt om den 

senaste begäran som gäller samma handling gjorts över ett år tidigare. Avgift tas heller inte ut 

om det gjorts en dokumentering om vård i handlingen efter att klienten/patienten förra gången 

fått en kopia, även om det gått mindre än ett år. 

Enligt Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites instruktioner skickas endast offentliga 

handlingar per e-post. Det rekommenderas att patient-/klientuppgifter eller andra 



sekretessbelagda uppgifter inte skickas per e-post ens med patientens samtycke eftersom e-

posten för närvarande inte är tillräckligt skyddad för detta ändamål.  

 

Prislista för handlingar och informationstjänsten i Mellersta Österbottens 

välfärdsområde Soite 

Priserna träder i kraft 1.1.2023. Till priserna tilläggs moms 24 %. Avgift tas inte ut för 

leveranser på under 10 euro. 

Produkt Pris Produktbeskrivning 

Fotokopior, svartvit (A4) 2,60 €/första sidan, 

0,50 € därpå följande 

sidor 

Protokollsutdrag och 

kopia av handling 

Fotokopior, svartvit (A4) 0,50 €/sida Handling 

Fotokopior, i färg (A4) 1,00 €/sida Protokollsutdrag eller 

annan handling 

Kopior på kvitton på patientavgifter, ADB-

utskrift 

kopia som separat brev 

 

2,70 € 

6,80 € 

 

Rätten till insyn i journal-/klienthandlingar 

Baserar sig på hur krävande 

informationssökningen är och på antalet 

kopior/utskrifter 

 Avgift tas ut om rätten 

till insyn i uppgifter 

som lagrats i journal-

/klienthandlingar och i 

ett elektroniskt 

system utnyttjas inom 

ett år från att den 

utnyttjats föregående 

gången 

Begäran om användningslogguppgifter 

Baserar sig på hur krävande 

informationssökningen är och på antalet 

kopior 

 Avgift tas ut om insyn 

utövas mer än en 

gång i logguppgifter 

från samma 

tidsperiod 



Porto Porto- och 

expeditionskostnader 

tas ut enligt Postis 

eller någon annan 

tjänstleverantörs 

prislista. 

 

Normal informationssökning 

(arbetstid 1-2 h) 

37,00 euro Utöver fast 

grundavgift tas ut 

avgift för 

fotokopia/sida 

Krävande informationssökning 

(arbetstid 2-5 h) 

53,00 euro Utöver fast 

grundavgift tas ut 

avgift för 

fotokopia/sida 

Mycket krävande informationssökning 

(arbetstid över 5 h) 

95,00 euro Utöver fast 

grundavgift tas ut 

avgift för 

fotokopia/sida 

Mycket krävande 

informationssökning/informationsbehandling 

(utöver mycket krävande 

informationssökning 5 h faktureras en 

tilläggsavgift för varje påbörjad timme) 

263,00 euro Utöver fast 

grundavgift tas ut 

avgift för 

fotokopia/sida 

Tillägg för snabbleverans 

(information ska lämnas ut inom två 

arbetsdagar) 

 Avgift för 

snabbleverans är 

produktens pris höjd 

med 100 % 

Förvaring av forsknings- eller annat material 30 €/hyllmeter/år Förvaringsavgift tas 

ut av ägaren till 

material som kommer 

från utanför 

välfärdsområdet 
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