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L a g

368/2014

om ändring av förvaltningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i förvaltningslagen (434/2003) 4 § 3 mom.,
ändras 7 § samt
fogas till lagen en ny 23 a § och ett nytt 8 a kap. som följer:

7 §

Serviceprincipen och adekvat service

Möjligheterna att uträtta ärenden och be-
handlingen av ärenden hos en myndighet ska
om möjligt ordnas så att den som vänder sig
till förvaltningen får behörig service och att
myndigheten kan sköta sin uppgift med gott
resultat.

Bestämmelser om skyldighet för myndig-
heter att informera om sin verksamhet, sina
tjänster och de rättigheter och skyldigheter
som enskilda människor och sammanslut-
ningar har i ärenden som anknyter till myn-
dighetens verksamhetsområde finns i 20 § 2
mom. i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999).

II AVDELNINGEN

HUR ETT FÖRVALTNINGÄRENDE
INLEDS OCH BEHANDLAS HOS

EN MYNDIGHET

23 a §

Angivande av handläggningstid

En myndighet ska för de centrala ärende-

grupperna inom sitt verksamhetsområde ange
förväntad handläggningstid för sådana ären-
den som myndigheten avgör genom förvalt-
ningsbeslut och som kan inledas endast på
initiativ av en part. Detta gäller inte ärenden
för vars del det föreskrivs om en tidsfrist för
handläggningen.

8 a kap.

Förvaltningsklagan

53 a §

Anförande av förvaltningsklagan

Var och en får anföra förvaltningsklagan
över att en myndighet, den som är anställd
hos en myndighet eller någon annan som
sköter en offentlig förvaltningsuppgift har
förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra
sin skyldighet. Förvaltningsklagan anförs hos
den myndighet som övervakar verksamheten.

Förvaltningsklagan ska anföras skriftligt.
Med samtycke av den övervakande myndig-
heten får klagan anföras muntligt. Den som
anför klagan ska uppge på vilka grunder
denne anser att förfarandet varit felaktigt och
så långt möjligt lämna uppgift om tidpunkten
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för det förfarande eller den underlåtenhet
som kritiken gäller.

53 b §

Behandling av förvaltningsklagan

Den övervakande myndigheten ska vidta
de åtgärder som den med anledning av för-
valtningsklagan anser vara befogade. Om det
inte är befogat att vidta åtgärder med anled-
ning av klagan, ska den som anfört klagan
utan dröjsmål underrättas om detta.
När förvaltningsklagan behandlas ska grun-
derna för god förvaltning iakttas och rättighe-
terna för dem som omedelbart berörs av sa-
ken tryggas.

En förvaltningsklagan som gäller en om-
ständighet som ligger mer än två år tillbaka i
tiden ska inte prövas, om det inte finns sär-
skilda skäl.

På avgöranden i ärenden som gäller klagan
och på delgivningen av avgörandena tilläm-
pas denna lag.

53 c §

Administrativ styrning med anledning av
förvaltningsklagan

Den övervakande myndigheten kan i sitt

avgörande i ett ärende som gäller förvalt-
ningsklagan göra den övervakade uppmärk-
sam på kraven på god förvaltning eller under-
rätta den övervakade om sin uppfattning om
ett lagenligt förfarande. Anses detta inte vara
tillräckligt med beaktande av de omständig-
heter som inverkar på helhetsbedömningen
av saken, kan den övervakade ges en anmärk-
ning, om inte den gärning som klagan gäller
är av sådan art eller så allvarlig att det finns
orsak att vidta åtgärder för att inleda ett för-
farande enligt någon annan lag. I det sist-
nämnda fallet förfaller behandlingen av kla-
gan.

53 d §

Besvärsförbud

Ett avgörande i ett ärende som gäller för-
valtningsklagan får inte överklagas genom
besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2014.
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