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elintarvikelain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elintarvikelain (23/2006) 73—76 §, sellaisena kuin niistä on 75 § laissa

1495/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 76 a § seuraavasti:

73 §

Muutoksenhaku valtion viranomaisen
päätökseen

Edellä 15, 28, 54 a, 55—62 ja 64—66 §:ssä
tarkoitettuun valtion viranomaisen päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Muuhun valtion viranomaisen päätökseen
saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa
säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. Valtion viranomaisen
määräämään maksuun saa hakea muutosta
siten kuin valtion maksuperustelaissa sääde-
tään.

Tullin tämän lain nojalla tekemään päätök-
seen haetaan muutosta siten kuin tullilaissa
(1466/1994) säädetään. Tullin tämän lain
56 §:n nojalla tekemään päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
siten kuin tullilain 38 §:ssä säädetään. Vali-
tusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaan-
nista.

74 §

Muutoksenhaku kunnan viranomaisen
päätökseen

Kunnan viranhaltijan 63 §:ssä tarkoitettuun
päätökseen ei saa vaatia oikaisua tai hakea
muutosta valittamalla. Muuhun kunnan vi-
ranhaltijan päätökseen saa vaatia oikaisua
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saami-
sesta kunnan tämän lain mukaisia tehtäviä
hoitavalta toimielimeltä siten kuin hallinto-
laissa säädetään.

Edellä 15 §:ssä ja 55—61 §:ssä tarkoitet-
tuun kunnan toimielimen päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Muuhun kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitet-
tuun kunnan toimielimen päätökseen saa vaa-
tia oikaisua siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään.

Muutosta päätökseen, joka koskee kunnal-
lista valvontasuunnitelmaa, 86 §:ssä tarkoitet-
tuja kunnallisia elintarvikemääräyksiä sekä

HE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20140230


kunnallisia maksuja koskevaa taksaa, saa ha-
kea siten kuin kuntalaissa säädetään.

75 §

Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen

Lihantarkastusta koskevaan päätökseen saa
vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista Elintarviketurvallisuusvi-
rastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään.

76 §

Muutoksenhaku ensisaapumistoimintaan
liittyvään päätökseen

Ensisaapumistoimintaan liittyvään kunnan
viranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua
Elintarviketurvallisuusvirastolta 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten
kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-

seen ja muuhun ensisaapumistoimintaan liit-
tyvään hallintopäätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

76 a §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden
päätökseen

Hallinto-oikeuden päätökseen 54 a §:ssä
tarkoitetussa hyväksymisen peruuttamista kos-
kevassa asiassa sekä 55—62 ja 64—66 §:ssä
tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta va-
littamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätök-
seen saa, jollei muualla toisin säädetä, hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

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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