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hallintolain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallintolain (434/2003) 49 b, 49 d ja 49 f §, sellaisina kuin ne ovat laissa

581/2010, seuraavasti:

49 b §

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja
valituskielto

Laissa säädetään erikseen, jos päätökseen
saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos
laissa niin säädetään tai jos muutoksenhaku-
oikeus on viranomaisen valvottavana olevan
julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla siten
kuin hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa
säädetään.

49 d §

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti
sille viranomaiselle tai muulle julkista hallin-

totehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätök-
sen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitet-
tava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä
se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä pe-
rusteilla sitä vaaditaan.

49 f §

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätöstä, johon saa vaatia oikaisua, ei saa
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut
lainvoiman.

Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin sää-
detään tai jos päätös on luonteeltaan sellai-
nen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos
päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun
vuoksi voida lykätä.

Kun oikaisuvaatimus on tehty, oikaisuvaa-
timuksen käsittelevä viranomainen voi kiel-
tää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä
sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpanon kiel-
tämis- tai keskeytysasiassa annettuun ratkai-
suun ei saa hakea erikseen muutosta.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-

maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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