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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aravalagen (1189/1993) 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 269/1999, som

följer:

39 §

Ändringssökande

En sökande får begära omprövning av ett
beslut av Finansierings- och utvecklingscen-
tralen för boendet, Statskontoret eller kom-
munen, eller av en tjänsteinnehavare som
lyder under kommunstyrelsen eller en
nämnd, på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen (434/2003). Omprövning av ett
beslut av en tjänsteinnehavare som lyder un-
der kommunstyrelsen eller en nämnd begärs
dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i
fråga.

Det beslut som meddelas med anledning
av begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett i 33
eller 37 § avsett ärende som gäller uppsäg-
ning av lån får överklagas genom besvär på

det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen
får besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut med anledning av begäran om
omprövning får dock inte överklagas genom
besvär om det är fråga om

1) en kommunal myndighets beslut som
gäller ett beslut som kommunen fattat med
stöd av 8, 12 eller 16 §, 17 § 4 mom., 20 eller
26 §,

2) ett beslut av Finansierings- och utveck-
lingscentralen för boendet som gäller ett be-
slut som centralen fattat med stöd av 5, 8, 16,
26 eller 32 §,

3) ett beslut av Statskontoret som gäller
ett beslut som Statskontoret fattat med stöd
av 12 §, 17 § 4 mom., 20, 26, 31 eller 38 §.

I fråga om kommunens beslut enligt 3 §
2 mom. om objekt för vilka lån beviljas får
omprövning inte begäras eller besvär anföras
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
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