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Muu asiaMnrovvvvhallintolain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2019

432/2019

Laki
hallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallintolain (434/2003) 5 ja 62 § sekä
lisätään lakiin uusi 62 a ja 62 b § seuraavasti:

5 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain ase-
mesta.

Hallintoasian sähköisestä vireillepanosta ja käsittelystä sekä päätöksen tavallisesta ja
todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta säädetään sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
säädetään kirkkolaissa (1054/1993).

62 §

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viran-
omaisessa.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomai-
sen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan
voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Jos ilmoitusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai
muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkaista viranomaisen verkkosivuilla, asiakirjan
nähtäville asettamisesta on ilmoitettava myös virallisessa lehdessä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajan-
kohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava ajankoh-
ta, jona se on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Jos ilmoi-
tusta ei ole voitu julkaista viranomaisen verkkosivuilla, ilmoituksessa on todettava tiedok-
sisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa leh-
dessä.

62 a §

Julkinen kuulutus

Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedok-
sianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa
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viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutus-
alueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Jos kuulutusta ei voi-
da tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkaista viranomai-
sen verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisessä tietoverkossa viranomaisen
verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa
kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulu-
tus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymi-
seen asti.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin
ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa on lisäksi mainittava
ajankohta, jona se on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaan-
nin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Jos
kuulutusta ei ole voitu julkaista viranomaisen verkkosivuilla, kuulutuksessa on todettava
tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta viralli-
sessa lehdessä.

62 b §

Tietojen julkaiseminen yleistiedoksiantoa ja julkista kuulutusta toimitettaessa

Asiakirjan nähtäville asettamista koskevan ilmoituksen sekä julkisen kuulutuksen ja
kuulutettavan asiakirjan tiedot saadaan julkaista, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kan-
nalta välttämättömät henkilötiedot ja ne voidaan julkaista sen estämättä, mitä viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään. Asiakirjan näh-
täville asettamista koskevan ilmoituksen sekä julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asia-
kirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava yleisestä tietoverkosta viranomaisen verkko-
sivuilta edellä 62 §:n 3 momentissa ja 62 a §:n 2 momentissa tarkoitetun nähtävillä pito-
ajan kuluttua.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2019
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