Lag
om ändring av förvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förvaltningslagen (434/2003) 5 och 62 § samt
fogas till lagen nya 62 a och 62 b § som följer:
5§
Förhållande till annan lagstiftning
Om det i någon annan lag finns bestämmelser som avviker från denna lag, ska de i stället
iakttas.
Bestämmelser om elektronisk kommunikation vid anhängiggörande och behandling av förvaltningsärenden samt vid vanlig och bevislig elektronisk delgivning av beslut finns i lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).
Bestämmelser om det förfarande som ska iakttas i förvaltningsärenden inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns i kyrkolagen (1054/1993).
62 §
Offentlig delgivning
Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos myndigheten.
Ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig ska publiceras på myndighetens webbplats
i det allmänna datanätet och vid behov i den tidning ur vilken mottagaren kan antas bäst få
information om saken. Om meddelandet på grund av störningar i datakommunikationerna eller
av någon annan därmed jämförbar orsak inte kan publiceras på myndighetens webbplats, ska
ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig publiceras också i den officiella tidningen.
Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen
finns tillgänglig. I meddelandet ska dessutom nämnas den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats och anges att delfåendet av handlingen anses ha skett den
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga. Om meddelandet inte har kunnat publiceras
på myndighetens webbplats, ska det i meddelandet anges att delfåendet har skett den sjunde
dagen efter det att meddelandet publicerades i den officiella tidningen.
62 a §
Offentlig kungörelse
Om en handling enligt någon annan lag ska delges genom en offentlig kungörelse, verkställs
delgivningen genom att kungörelsen och den handling som kungörs publiceras på myndighetens
webbplats i det allmänna datanätet. Vid behov ska kungörelsen också publiceras i en tidning
som utkommer i det område som påverkas av ärendet eller på något annat sätt som myndigheten
beslutar. Om kungörelsen på grund av störningar i datakommunikationerna eller av någon annan
därmed jämförbar orsak inte kan publiceras på myndighetens webbplats, ska den dessutom publiceras i den officiella tidningen.

Kungörelsen och den handling som kungörs ska hållas offentligt tillgängliga på myndighetens
webbplats i det allmänna datanätet i 14 dygn. Om en tid för sökande av ändring eller någon
annan tidsfrist som påverkar mottagarens rätt börjar löpa från delfåendet av handlingen, ska
kungörelsen och den handling som kungörs hållas offentligt tillgängliga tills den nämnda tidsfristen går ut.
Av kungörelsen ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen
finns tillgänglig. I kungörelsen ska dessutom nämnas den tidpunkt då kungörelsen har publicerats på myndighetens webbplats och anges att delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter
publiceringstidpunkten i fråga. Om kungörelsen inte har kunnat publiceras på myndighetens
webbplats, ska det i kungörelsen anges att delfåendet har skett den sjunde dagen efter det att
kungörelsen publicerades i den officiella tidningen.
62 b §
Publicering av uppgifter vid verkställande av offentlig delgivning och offentlig kungörelse
Uppgifterna i ett meddelande om att en handling finns tillgänglig och uppgifterna i en offentlig
kungörelse och den kungjorda handlingen får publiceras, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast sådana personuppgifter
som är nödvändiga för tillgången till information, och de får publiceras trots vad som föreskrivs
i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. De personuppgifter som
ingår i ett meddelande om att en handling finns tillgänglig samt i en offentlig kungörelse och
den kungjorda handlingen ska avlägsnas från myndighetens webbplats i det allmänna datanätet
när den tid för tillgänglighållande som avses i 62 § 3 mom. och 62 a § 2 mom. löper ut.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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