
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 11 augusti 2015

L a g

893/2015

om ändring av förvaltningslagen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förvaltningslagen (434/2003) 49 b, 49 d och 49 f §, sådana de lyder i lag 581/2010,

som följer:

49 b §

Omprövningsbegäran och besvärsförbud

I lag bestäms särskilt när det är möjligt att
begära omprövning av ett beslut. I sådana fall
får beslutet inte överklagas genom besvär.

Omprövning får begäras av den som beslu-
tet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet. En myndighet får
därtill begära omprövning på grundval av en
bestämmelse i lag eller om rätten att söka
ändring är behövlig för det allmänna intresse
som myndigheten ska bevaka.

Det beslut som meddelats med anledning
av begäran om omprövning får överklagas
genom besvär på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen eller i någon annan
lag.

49 d §

Omprövningsbegärans form och innehåll

En begäran om omprövning ska göras
skriftligen hos den myndighet som fattat be-

slutet eller hos den som sköter en offentlig
förvaltningsuppgift och som fattat beslutet.
Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som
avses, hurdan omprövning som begärs och på
vilka grunder omprövning begärs.

49 f §

Besluts verkställbarhet

Ett beslut i vilket omprövning får begäras
får inte verkställas innan det har vunnit laga
kraft.

Ett beslut får dock verkställas innan det har
vunnit laga kraft, om så föreskrivs i lag eller
om beslutet till sin natur är sådant att det bör
verkställas omedelbart eller om ett allmänt
intresse kräver att verkställigheten av beslutet
inte uppskjuts.

När begäran om omprövning har gjorts kan
den myndighet som behandlar begäran om
omprövning förbjuda att beslutet verkställs
eller bestämma att verkställigheten ska av-
brytas. Ett avgörande i ett ärende som gäller
förbud mot eller avbrytande av verkställighet
får inte överklagas separat.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
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