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Laki
valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun 

lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista an-

netun lain (728/2021) 1 §:n 2 momentti, sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi,

sekä lakiin uusi 5 a–5 d § seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä lakia ei sovelleta eduskuntaan ja eduskunnan alaisiin virastoihin, tasavallan presi-

dentin kansliaan, Suomen ulkomaanedustustoihin, julkisoikeudellisiin laitoksiin, säätiöi-
hin ja muihin julkisoikeudellisiin rahastoihin, valtion omistamiin osakeyhtiöihin tai val-
tion talousarvion ulkopuolisiin rahastoihin. Lain 3, 5 ja 5 a–5 d §:ää ei sovelleta valtion
liikelaitoksiin.

Tuomioistuimiin ja valitusasioita käsittelemään perustettuihin lautakuntiin sovelletaan
vain tämän lain 5 a §:n 4 momenttia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 a §

Valtion viranomaisen asiointipaikat ja aukioloajat

Valtion viranomainen päättää aukioloajoistaan tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten mukaisesti, jollei muualla laissa toisin säädetä. Valtion viranomaisen on sijoi-
tettava aukioloaikansa pääsääntöisesti arkipäiviin lukuun ottamatta lauantaita, vapunpäi-
vää, juhannusaattoa ja jouluaattoa. 

Jos viranomaisella on useita toimipaikkoja, viranomaisen on osoitettava ne toimipaikat
ja muut toimitilat, jotka toimivat säädetyn, työjärjestyksellä määrätyn tai muutoin pääte-
tyn päätoimipaikan lisäksi viranomaisen auki olevina asiointipaikkoina hallintoasioiden
hoitamiseksi. Viranomaisen asiointipaikoilla voi olla keskenään eri aukiolopäivät ja -ajat.
Viranomainen voi perustellusta syystä tilapäisesti poiketa ilmoittamistaan asiointipaik-
kansa aukiolopäivistä ja -ajoista, jos viranomaisen palvelujen saatavuus voidaan muulla
tavoin turvata. 

Aukioloaikana viranomaisen on tarjottava ajanvarauksetta neuvontaa ja otettava vas-
taan asiakirjoja. Viranomainen voi tarjota palveluja ja neuvontaa ja ottaa vastaan asiakir-
joja myös siten, että asiakas varaa asiointiinsa ajan. Viranomaisen ei kuitenkaan tarvitse
tarjota hallinnossa asioivalle mahdollisuutta asioida asiointipaikassa eikä osoittaa asioin-
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tipaikkoja, jos asiointia tällä tavoin ei ole tai se on vähäistä viranomaisten tehtävien luon-
teesta tai muusta perustellusta syystä johtuen. 

Viranomaisen on toimialueellaan järjestettävä asiakirjojen vastaanottaminen kuitenkin
aina siten, että laissa tai asetuksessa asiakirjojen jättämiselle tai asian vireillepanemiselle
säädettyä määräaikaa voidaan noudattaa kello 8.00–16.15. 

Viranomaisten velvollisuudesta huolehtia vastuullaan olevien digitaalisten palvelujen
ja muiden käytössään olevien sähköisten tiedonsiirtomenetelmien saatavuudesta muul-
loinkin kuin asiointipisteidensä aukioloaikoina säädetään digitaalisten palvelujen tarjoa-
misesta annetun lain (306/2019) 4 §:n 2 momentissa.

5 b §

Asian vireillepano ja asiakirjan toimittaminen viranomaiselle 

Jos asiakirjan toimittamiselle tai asian vireillepanolle on laissa tai asetuksessa säädetty
määräaika, toimi katsotaan tehdyksi määräajassa, jos se on tehty viimeistään määräpäivä-
nä kello 16.15 toimivaltaisen viranomaisen asiointipaikassa tai, jos viranomainen on yh-
teispalvelusopimuksen osapuoli, asiointipisteessä, jossa toimivaltainen viranomainen on
toimeksiantajana.

Sähköisen viestin saapumisajankohdasta ja viranomaisen pyytämän asiakirjan saapu-
misesta määräajassa säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003).

5 c §

Aukioloajan ja asioinnin keinojen järjestäminen

Viranomaisen aukioloajan on vastattava sen toimialueen asiakkaiden tarvetta ja oltava
asiakkaiden tarpeen mukaisessa suhteessa sähköisiin ja digitaalisiin palveluihin ja puhe-
linpalveluihin ja muihin asioinnin keinoihin. Aukioloajan on lisäksi oltava suhteessa vi-
ranomaisen hoitamien asioiden merkitykseen hallinnossa asioiville. Aukioloajan riittä-
vyys on turvattava erityisesti perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkityksellisissä
asioissa. Lisäksi viranomaisen tulee olla tavoitettavissa puhelimitse.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa asiointimääriin ja eri asioinnin keinojen
käyttöasteeseen perustuvia tarkempia säännöksiä valtion viranomaisten aukiolosta eri vi-
ranomaisissa, viranomaisryhmissä, asioissa, toimipaikoissa ja asiointipaikoissa.

Palveluperiaatteesta, palvelun asianmukaisuudesta ja hallintoasian hoitamiseen liitty-
västä neuvonnasta säädetään lisäksi hallintolaissa (434/2003).

5 d §

Aukioloaikoja koskeva tiedottaminen

Valtion viranomaisen on tiedotettava tehokkaasti verkkosivuillaan ja muilla asiakkai-
densa helposti saatavilla olevilla keinoilla: 

1) päätoimipaikastaan, asiointipaikkojensa aukiolopäivistä ja -ajoista sekä tiedossa
olevista aukiolon muutoksista;

2) ajoista, jolloin se on puhelimitse tavoitettavissa; 
3) asian vireillepanosta säädetyssä määräajassa ja asiakirjojen toimittamisesta sääde-

tyssä ja viranomaisen antamassa määräajassa. 
Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan säädetään vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:n 2 momentissa. Yh-
teispalvelun osapuolten velvollisuudesta tiedottaa yleisölle yhteispalvelun tarjoamisesta,
palveluvalikoimasta, aukiolosta ja muista palveluun liittyvistä seikoista säädetään julkisen
hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 10 §:ssä.

————
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Tällä lailla kumotaan valtion virastojen aukiolosta annettu asetus (332/1994). 
Muualla laissa säädetyllä virka-ajalla tarkoitetaan tämän lain tultua voimaan tämän lain

5 a §:n 4 momentissa tarkoitettua aikaa.

Helsingissä 11.11.2022
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