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L a g

1037/2015

om ändring av 44 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssam-
arbete på arbetsplatsen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbets-

platsen (44/2006) 44 §, sådan den lyder i lag 1564/2009, som följer:

44 §

Sökande av ändring i beslut av
arbetarskyddsmyndigheten

Ett beslut som social- och hälsovårdsmini-
steriet eller regionförvaltningsverket fattat
med stöd av denna lag får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut i
ärenden som avses i 15 §, 16 § 1 mom., 18 §
2 och 3 mom., 19, 19 a eller 20 § i denna lag
får överklagas genom besvär på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra
beslut av förvaltningsdomstolen får besvär
anföras endast om högsta förvaltningsdoms-
tolen beviljar besvärstillstånd. Besvären ska
behandlas skyndsamt.

Förutom vad som någon annanstans i lag
föreskrivs om dem som har rätt att anföra
besvär, får arbetarskyddsfullmäktigen anföra

besvär över ett beslut om att bevilja tillstånd
att avvika från de krav som föreskrivs för att
skydda en arbetstagare. Besvär över beslut av
förvaltningsdomstolen får anföras även av
den arbetarskyddsmyndighet som fattat det
beslut som besvären avser.

Genom besvär får ändring inte sökas i ett
temporärt användningsförbud enligt 16 §
2 mom. och inte heller i ett temporärt förbud
enligt 18 § 4 mom. Över ett sådant beslut av
förvaltningsdomstolen som enbart gäller
verkställighet får besvär anföras hos högsta
förvaltningsdomstolen endast i samband med
huvudsaken.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett
beslut av regionförvaltningsverket som gäller
sådana tillstånd till undantag som avses i 9 § i
lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd
till undantag inom arbetarskyddet (400/2004)
finns i den lagen.
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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
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