
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna 
om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att hänvisningarna till den upphävda förvaltningsprocesslagen 
i bestämmelserna om ändringssökande i 41 lagar inom justitieministeriets förvaltningsområde 
ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som trädde i kraft vid 
ingången av 2020. Även separata närmare bestämmelser om ändringssökande ska enligt försla-
get strykas till den del de överlappar den nya allmänna lagen efter det att den har trätt i kraft. 

Lagarna avses träda i kraft hösten 2020. 

—————  

RP 109/2020 rd



   

  

 

 2  

 

 

 

INNEHÅLL 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ............................................................. 1 
MOTIVERING ........................................................................................................................... 5 
1 Bakgrund och beredning .......................................................................................................... 5 
2 Nuläge och bedömning av nuläget ........................................................................................... 5 
3 Målsättning .............................................................................................................................. 6 
4 Förslagen och deras konsekvenser ........................................................................................... 6 

4.1 De viktigaste förslagen ................................................................................................. 6 
4.2 De huvudsakliga konsekvenserna ................................................................................ 9 

5 Remissvar ................................................................................................................................ 9 
6 Ikraftträdande ......................................................................................................................... 10 
7 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning .......................................................... 10 
LAGFÖRSLAG ........................................................................................................................ 11 

1. Lag om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen ....................................................... 11 
2. Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter .................................................. 12 
3. Lag om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen .............................. 12 
4. Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar ... 13 
5. Lag om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång .................. 13 
6. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar ......................... 14 
7. Lag om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna .............................. 14 
8. Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen ................................................................... 15 
9. Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och 

intressebevakningsdistrikt ................................................................................................ 15 
10. Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd ....................... 16 
11. Lag om ändring av sametingslagen ............................................................................ 17 
12. Lag om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

 .......................................................................................................................................... 18 
13. Lag om ändring av förvaltningslagen ........................................................................ 18 
14. Lag om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

 .......................................................................................................................................... 19 
15. Lag om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral ........ 20 
16. Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller 

informationssäkerhet ........................................................................................................ 21 
17. Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt 

anställda ........................................................................................................................... 21 
18. Lag om ändring av 24 § i viteslagen .......................................................................... 22 
19. Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen ............................................... 23 
20. Lag om ändring av 20 kap. i fängelselagen ................................................................ 23 
21. Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder ............................. 24 
22. Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff ..... 24 
23. Lag om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska 

länderna vid verkställighet av domar i brottmål............................................................... 25 
24. Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av 

vissa straffrättsliga påföljder ............................................................................................ 26 

RP 109/2020 rd



   

  

 

 3  

 

 

 

25. Lag om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer 

inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet ........................................ 26 
26. Lag om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och 

övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet .... 27 
27. Lag om ändring av 4 § i teckenspråkslagen ............................................................... 28 
28. Lag om ändring av 25 § i dataskyddslagen ................................................................ 28 
29. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 

upprätthållandet av den nationella säkerheten ................................................................. 29 
30. Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster ................................................ 29 
31. Lag om ändring av 9 e § i partilagen .......................................................................... 30 
32. Lag om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering ............................... 30 
33. Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation ................. 31 
34. Lag om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen ................................................ 32 
35. Lag om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ....... 32 
36. Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken ........................................................... 33 
37. Lag om ändring av adoptionslagen ............................................................................ 33 
38. Lag om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift ..................................................... 34 
39. Lag om ändring av lagen om parkeringsövervakning ................................................ 35 
40. Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen ..................................................... 35 
41. Lag om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och 

kreditförmedlare ............................................................................................................... 36 
BILAGA ................................................................................................................................... 38 
PARALLELLTEXT ................................................................................................................. 38 

1. Lag om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen ....................................................... 38 
2. Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter .................................................. 39 
3. Lag om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen .............................. 40 
4. Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar ... 41 
5. Lag om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång .................. 42 
6. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar ......................... 43 
7. Lag om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna .............................. 43 
8. Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen ................................................................... 44 
9. Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och 

intressebevakningsdistrikt ................................................................................................ 45 
10. Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd ....................... 47 
11. Lag om ändring av sametingslagen ............................................................................ 48 
12. Lag om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

 .......................................................................................................................................... 49 
13. Lag om ändring av förvaltningslagen ........................................................................ 52 
14. Lag om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

 .......................................................................................................................................... 54 
15. Lag om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral ........ 55 
16. Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller 

informationssäkerhet ........................................................................................................ 56 

RP 109/2020 rd



   

  

 

 4  

 

 

 

17. Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt 

anställda ........................................................................................................................... 57 
18. Lag om ändring av 24 § i viteslagen .......................................................................... 58 
19. Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen ............................................... 59 
20. Lag om ändring av 20 kap. i fängelselagen ................................................................ 60 
21. Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder ............................. 61 
22. Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff ..... 62 
23. Lag om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska 

länderna vid verkställighet av domar i brottmål............................................................... 64 
24. Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av 

vissa straffrättsliga påföljder ............................................................................................ 64 
25. Lag om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer 

inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet ........................................ 65 
26. Lag om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och 

övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet .... 66 
27. Lag om ändring av 4 § i teckenspråkslagen ............................................................... 67 
28. Lag om ändring av 25 § i dataskyddslagen ................................................................ 68 
29. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 

upprätthållandet av den nationella säkerheten ................................................................. 69 
30. Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster ................................................ 70 
31. Lag om ändring av 9 e § i partilagen .......................................................................... 71 
32. Lag om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering ............................... 72 
33. Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation ................. 74 
34. Lag om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen ................................................ 75 
35. Lag om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ....... 76 
36. Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken ........................................................... 77 
37. Lag om ändring av adoptionslagen ............................................................................ 78 
38. Lag om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift ..................................................... 81 
39. Lag om ändring av lagen om parkeringsövervakning ................................................ 82 
40. Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen ..................................................... 83 
41. Lag om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och 

kreditförmedlare ............................................................................................................... 84 
 

  

RP 109/2020 rd



   

  

 

 5  

 

 

 

MOTIVERING 

1  Bakgrund och beredning  

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020 och upp-
hävde förvaltningsprocesslagen (586/1996), som innan dess var allmän lag. I samband med den 
nya allmänna lagen ändrades inte alla bestämmelser om ändringssökande i lagar som hör till 
justitieministeriets förvaltningsområde så att de motsvarar den nya lagstiftningen. 

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. 

Justitieministeriet har begärt utlåtande om propositionen av riksdagens justitieombudsman, ju-
stitiekanslern i statsrådet, finansministeriet, högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvalt-
ningsdomstolarna, Ålands förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen, ar-
betsdomstolen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, sametinget och Kommunförbun-
det. De utlåtanden som inkommit har sammanställts och behandlas närmare i avsnitt 5. 

Beredningsunderlaget till propositionen finns i den offentliga tjänsten under adressen https://oi-
keusministerio.fi/hankkeet med identifieringskoden OM008:00/2020. 

2  Nuläge och bedömning av nuläget  

Lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde innehåller för närvarande hänvis-
ningar till den upphävda förvaltningsprocesslagen. I 127 § i lagen om rättegång i förvaltnings-
ärenden föreskrivs det, att om det i någon annan lag eller i en förordning finns en hänvisning 
till förvaltningsprocesslagen eller till lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 
(154/1950), ska hänvisningen efter ikraftträdandet av lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
avse den nya lagen. Hänvisningar till den upphävda lagen är dock inte längre informativa. 

Bestämmelser som överlappar de allmänna bestämmelserna behöver inte finnas någon annan-
stans i lagstiftningen. I lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde finns till ex-
empel bestämmelser om en parts besvärsrätt och om vilka beslut som får överklagas hos för-
valtningsdomstolen samt om besvärsrätt hos högsta förvaltningsdomstolen för den myndighet 
som fattat beslutet. 

Den nya allmänna lagen innehåller bestämmelser om en parts rätt att anföra besvär över ett 
förvaltningsbeslut i större utsträckning än tidigare, eftersom besvärsrätten enligt den nya all-
männa lagen inte längre är beroende av den organisatoriska ställning som den beslutsfattande 
myndigheten har (7 och 8 §). I den allmänna lagen föreskrivs också om rätten för en part och 
den myndighet som fattat förvaltningsbeslutet att anföra besvär över beslut av förvaltningsdom-
stolar hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd (107 § 1 mom. och 109 § 2 mom.). 

I 11 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) finns det ingen separat bestämmelse om den 
behöriga förvaltningsdomstolen vid överklagande av ett beslut som gäller rättelseyrkande med 
anledning av en påförd avgift i motsats till vad som var fallet i lagen om avgifter för domstolars 
och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993), som var den lag som före-
gick lagen om domstolsavgifter. Enligt lagen om domstolsavgifter bestäms det i enlighet med 
10 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden vilken förvaltningsdomstol som är behörig en-
ligt den domkrets där myndighetens verksamhetsställe är beläget, dvs. om verksamhetsområdet 
för den myndighet som har fattat beslutet är hela landet, är den behöriga domstolen den förvalt-
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ningsdomstol inom vars domkrets den ändringssökande har sin hemort. Ändringen av bestäm-
melserna om behörig förvaltningsdomstol har inte motiverats i samband med att lagen om dom-
stolsavgifter tillkom. Enligt den regeringsproposition som gäller lagen om domstolsavgifter 
(Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar 
om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tviste-
mål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar, RP 29/2015 rd) motsvarar 11 § i sak 
gällande lydelse i 10 § i den dåvarande lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieför-
valtningsmyndigheters prestationer, enligt vilken ändring i ett beslut som gällde rättelseyrkande 
fick sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndighetens verk-
samhetsställe var beläget. Den gällande regleringen verkar oändamålsenlig med beaktande av 
ärendegruppens särart, bl.a. med anledning av de praktiska svårigheter det innebär att ta reda på 
vilken förvaltningsdomstol som är den behöriga i ärendet.  

Enligt 9 e § i partilagen (10/1969) och 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 
får ett ärende överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Detta motsvarar inte högsta 
förvaltningsdomstolens ställning som den domstol som styr rättspraxis.   

En besvärsbestämmelse i 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
(offentlighetslagen) är enligt den begäran om utlåtande som riksdagens biträdande justitieom-
budsman riktat till justitieministeriet den 20 juni 2019 potentiellt oklar till den del den gäller 
sökande av ändring i fråga om en sådan avgift enligt 34 § i offentlighetslagen som en kommunal 
myndighet fastställer. Enligt biträdande justitieombudsmannens begäran om utlåtande är det 
oklart om överklagandet föregås av ett skede med begäran om omprövning. Dessutom är det 
tolkningsmässigt oklart om en avgift som fastställts av en kommunal myndighet ska överklagas 
genom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. I samband med att bestämmelserna om över-
klagande uppdateras i övrigt är det nödvändigt att också den ifrågavarande bestämmelsen pre-
ciseras i detta avseende. Enligt regeringens proposition om offentlighetslagen (Regeringens pro-
position till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet i myndighet-
ernas verksamhet samt 50 § i kommunallagen, RP 20/2005 rd) ska rättelse och ändring i kom-
munala myndigheters avgiftsbeslut sökas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. Till 
följd av en ändring av 33 § 1 mom. (907/2015) i offentlighetslagen har denna fråga lämnats helt 
obeaktad i bestämmelsen. Enligt motiveringen till ändringen av 33 § 1 mom. (Regeringens pro-
position till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i 
vissa förvaltningsärenden, RP 230/2014 rd) var avsikten att den ändrade bestämmelsen till sitt 
innehåll skulle motsvara början av 3 mom. i paragrafen, som då fortfarande gällde. Utifrån be-
stämmelsen och förarbetena till den är det därmed oklart hur sökande av ändring ska ske i fråga 
om ett avgiftsbeslut som fattats av en kommunal myndighet. 

3  Målsättning  

Syftet med förslaget är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna om ändringssökande i lag-
stiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde. 

4  Förslagen och deras konsekvenser  

4.1 De viktigaste förslagen 

I förslaget föreslås en översyn av bestämmelserna om ändringssökande i lagarna inom justitie-
ministeriets förvaltningsområde så att hänvisningarna till den allmänna lag som ska tillämpas 
vid ändringssökande motsvarar vad som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som 
trädde i kraft i början av 2020. Dessutom ska de bestämmelser som överlappar de allmänna 
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förvaltningslagarna upphävas och bestämmelserna om sökande av ändring förtydligas. Att över-
lappande bestämmelser upphävs kommer inte att inverka på innehållet i kvarstående bestäm-
melser, eftersom t.ex. rätten för en myndighet som fattat ett förvaltningsbeslut att överklaga hos 
högsta förvaltningsdomstolen med stöd av lagen om rättegång i förvaltningsärenden redan fun-
nits i de lagar som nu föreslås bli ändrade.  

Hänvisningar till förvaltningsprocesslagen ska ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden i följande bestämmelser: 

4 kap. 1 § och 23 kap. 6 § i domstolslagen (673/2016), 

37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstol (646/1974), 

2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007), 

9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål med rättegång (362/2009), 

1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (1121/1999), 

12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016), 

4 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016), 

26 b och 40 § i sametingslagen (974/1995), dessutom ändras hänvisningen till lagen om änd-
ringssökande i förvaltningsärenden (154/1950) i 41 § i lagen till en hänvisning till lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden, 

12, 40, 49 b och 66 § i förvaltningslagen (434/2003), 

8 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014), 

31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningsanstalt (1316/2006), 

20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004), 

24 § i viteslagen (1113/1990), 

20 kap. 4 § i fängelselagen (767/2005), 

88 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015), 

35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017), 

26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av 
domar i brottmål (326/1963), 

24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder 
(21/1987), 

19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och 
om tillämpning av rambeslutet (1169/2011), 
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14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska 
unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011), 

4 § i teckenspråkslagen (359/2015), 

130 och 131 § i beredskapslagen (1552/2011), och i fråga om omprövning fogas dessutom till 
131 § en hänvisning till förvaltningslagen, och 

5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017). 

Hänvisningar till förvaltningsprocesslagen ska ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden och bestämmelserna om besvärstillstånd eller den utfärdande myndighet-
ens rätt till överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen eller båda ska utgå som obehövliga 
i följande bestämmelser: 

23 kap. 8 § i domstolslagen (673/2016), 

26 § i rättshjälpslagen (257/2002), 

13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016), 

26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011), 

13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014), 

15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 

64 § i tvångsmedelslagen (806/2011), där Kommunikationsverkets namn dessutom uppdateras 
till ett omnämnande av Transport- och kommunikationsverket, 

25 § i dataskyddslagen (1050/2018), 

59 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nat-
ionella säkerheten (1054/2018), 

28 § i lagen om sammankomster (530/1999), 

17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003), 

5 kap. 2 a § i ärvdabalken (40/1965), 

29, 36, 37, 50 och 93 § i adoptionslagen (22/2012), 

15 § i lagen om överlastavgift (51/1982), 

16 § i lagen om parkeringsövervakning (727/2011), och dessutom upphävs 14 § i lagen som 
obehövlig, 

41 § i kreditupplysningslagen (527/2007), och 

20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016). 
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Bestämmelserna om besvärstillstånd ska utgå som obehövliga i följande bestämmelser: 

20 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005),  

90 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) och 

58 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nat-
ionella säkerheten (1054/2018). 

I 11 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) föreslås det att hänvisningen till förvaltnings-
processlagen ska ändras till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden och att 
den behöriga förvaltningsdomstolen ska ändras till den förvaltningsdomstol inom vars domkrets 
den ifrågavarande myndigheten har sitt verksamhetsställe. 

Bestämmelserna i 9 e § i partilagen (10/1969) och i 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering 
(273/2009) ändras så att ändring söks hos förvaltningsdomstol och inte direkt hos högsta för-
valtningsdomstolen i enlighet med huvudregeln i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Ändringen står i samklang med högsta förvaltningsdomstolens ställning som den domstol som 
styr rättspraxis. Dessutom ändras hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen till hänvisningar 
till viteslagen (1113/1990), där det finns en egen bestämmelse om ändringssökande. 

I lagarna om ändring av lagen om domstolsavgifter, partilagen och lagen om kandidaters valfi-
nansiering ingår övergångsbestämmelser enligt vilka de bestämmelser som gällde vid ändring-
slagens ikraftträdande ska tillämpas vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraft-
trädandet.  

Ett beslut om avgift för utlämnande av en handling är med stöd av 33 § 1 mom. i offenlighets-
lagen (621/1999) av en sådan art att ändamålsenliga rättsmedel skulle utgöras av ett ompröv-
ningsförfarande och förvaltningsbesvär. I denna proposition föreslås därför en precisering av 
rättsläget till denna del så att vad som i förvaltningslagen föreskrivs om begäran om omprövning 
och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden om förvaltningsbesvär även ska tillämpas på 
kommunala myndigheters avgiftsbeslut. Kommunerna bör av denna anledning göra de änd-
ringar som behövs i sina egna instruktioner. I 33 § ändras dessutom hänvisningen till förvalt-
ningsprocesslagen till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden och stryks 
bestämmelsen om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen som obehövlig. Hänvis-
ningen till kommunallagen i 34 § 3 mom. i samma lag ska uppdateras till att gälla den nuvarande 
kommunallagen (410/2015) genom att det författningsnummer som hänvisar till den tidigare 
kommunallagen (365/1995) stryks. 

4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 

Lagförslagen i propositionen kommer att uppdatera och förtydliga lagstiftningen om ändrings-
sökande i förvaltningsärenden. 

Propositionen bedöms inte ha några betydande ekonomiska konsekvenser. 

5  Remissvar  

Justitieministeriet har begärt utlåtande om propositionen av riksdagens justitieombudsman, ju-
stitiekanslern i statsrådet, finansministeriet, högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvalt-
ningsdomstolarna, Ålands förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen, ar-

RP 109/2020 rd



   

  

 

 10  

 

 

 

betsdomstolen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, sametinget och Kommunförbun-
det. De parter som inte uttryckligen ombads avge utlåtande hade också möjlighet att inkomma 
med ett utlåtande. 

Sammanlagt nio remissinstanser lämnade utlåtanden. Dessa var riksdagens biträdande justitie-
ombudsman, högsta förvaltningsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol, Norra Finlands 
förvaltningsdomstol, Åbo förvaltningsdomstol, Vasa förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen, 
diskriminerings- och jämställdhetsnämnden och Kommunförbundet. Dessutom meddelade bi-
trädande justitiekanslern i statsrådet, finansministeriet, Tavastehus förvaltningsdomstol och för-
säkringsdomstolen att de inte har något att yttra i fråga om propositionsutkastet. 

De instanser som yttrade sig förhöll sig i huvudsak positivt till propositionens mål och de före-
slagna ändringarna. Högsta förvaltningsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol, Norra 
Finlands förvaltningsdomstol och Åbo förvaltningsdomstol föreslog vissa detaljändringar och 
preciseringar i propositionen, och utkastet har preciserats utifrån förslagen i den mån som det 
har ansetts behövligt.   

6  Ikraftträdande  

Det föreslås att lagarna träder i kraft hösten 2020. 

7  Förhållande t i l l  grundlagen samt lagst if tningsordning  

Förslaget förtydligar lagstiftningen om sökande av ändring och stärker därmed det rättsskydd 
som skyddas genom 21 § i grundlagen. Förslaget har inga andra konsekvenser för de grundlags-
skyddande rättigheterna, och lagförslagen kan därmed behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i domstolslagen (673/2016) 4 kap. 1 § samt 23 kap. 6 § 1 och 3 mom. och 8 §,  
av dem 23 kap. 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 885/2018 och 8 § sådan den lyder i lag 

209/2019, som följer: 
 

4 kap. 

Förvaltningsdomstolar 

1 § 

Förvaltningsdomstolens rättskipningsuppgifter 

Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltningstvis-
temål och andra ärenden som enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) eller 
någon annan lag hör till en förvaltningsdomstols behörighet. 

 
23 kap. 

Ändringssökande 

6 § 

Sökande av ändring i domarutbildningsnämndens beslut 

Omprövning av bedömningen av prov som avses i 18 kap. 2 § eller 6 § 1 mom. får begäras 
inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i 
förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får inte 
överklagas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ändring i andra beslut som domarutbildningsnämnden har meddelat får sökas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden. 

 
8 § 

Sökande av ändring i Domstolsverkets beslut 

Omprövning får begäras i fråga om beslut som Domstolsverket fattat med stöd av 19 a kap. 
Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
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Domstolsverkets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom 
besvär hos den förvaltningsdomstol som bestäms enligt verkets placeringsort. Bestämmelser om 
sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 11 § som följer: 

 
11 § 

Sökande av ändring i en avgift 

Omprövning av ett beslut om att en avgift påförs får begäras hos den tjänsteman eller myn-
dighet som har påfört avgiften inom sex månader från det att avgiften påfördes. På begäran om 
omprövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. Beslut som meddelats med anledning av en 
begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets myndigheten i fråga har sitt verksamhetsställe. Förvaltningsdomstols beslut får inte 
överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

I avgöranden enligt 7 § 2 mom. får dock omprövning inte begäras eller ändring sökas genom 
besvär. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
————— 

 
 
 

3. 

Lag 

om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) 37 a §, sådan den lyder i lag 

59/2001, som följer: 
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37 a § 

 
Vid behandling av besvärsärenden som avses i 1 § 3 mom. iakttas lagen om rättegång i för-

valtningsärenden (808/2019). 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 2 § 2 mom. som 

följer: 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Lagen tillämpas också på behandlingen av sådana ärenden i marknadsdomstolen på vilka la-

gen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte tillämpas. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 9 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 81/2013, som följer: 
 

9 § 

Avgörande av ett yrkande på gottgörelse 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Domstolen ska utan dröjsmål underrätta Statskontoret om avgöranden där gottgörelse har be-

stämts. Bestämmelser om delgivning av beslut i förvaltningsprocessärenden finns i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

6. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (1121/1999) 1 § 1 mom. som följer: 

 
1 § 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

 
I syfte att sörja för säkerheten och trygga ordningen samt skydda egendom kan säkerhetskon-

troller ordnas vid domstolar så som anges i denna lag. Lagen tillämpas också vid de myndigheter 
som med stöd av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) håller muntliga förhand-
lingar. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

7. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) 12 § 3 mom., sådant det lyder i 

lag 211/2019, som följer: 
 

12 § 

Nämndemäns arvode och kostnadsersättning 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
En nämndeman som anser att han eller hon inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och 2 mom. 

får begära omprövning hos lagmannen vid tingsrätten. Begär inte nämndemannen omprövning 
inom ett år efter utgången av det kalenderår då betalning borde ha skett går rätten till förmånerna 
förlorad. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång 
i förvaltningsärenden (808/2019). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring dock inte sökas 
genom besvär. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

8. 

Lag 

om ändring av 26 § i rättshjälpslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i rättshjälpslagen (257/2002) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 918/2015, som följer: 

 
26 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Om ett beslut av en förvaltningsdomstol gäller lämnande av rättshjälp i ett ärende som inte 

kan föras till domstol eller i ett ärende i fråga om vilket beslutet överklagas direkt hos högsta 
förvaltningsdomstolen, får rättshjälpsbeslutet överklagas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen. Vid sökande av ändring tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

9. 

Lag 

om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) 4 § 3 mom. 

och 13 § 2 mom. som följer: 
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4 § 

Avtal om produktion av rättshjälps- och intressebevakningstjänster 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Avtalstvister ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser 

om förfarandet i förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

13 § 

Rättsbiträdenas beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ledande offentliga rättsbiträdet fattar beslut om framställande av en i 10 § 2 mom. i rätts-

hjälpslagen avsedd begäran hos ett penninginstitut. Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) 26 §, sådan den lyder i lag 

914/2015, som följer: 
 

26 § 

Sökande av ändring i ett avgiftsbeslut 

Omprövning får begäras i fråga om rättegångsbiträdesnämndens beslut om ansökningsavgift 
eller tillsynsavgift. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Be-
stämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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11. 

Lag 

om ändring av sametingslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sametingslagen (974/1995) 26 b § 2 mom., 40 § 3 mom. och 41 §,  
av dem 26 b § 2 mom. och 40 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1279/2002, som följer: 
 

26 b § 

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
På anförande av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvalt-

ningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

40 § 

Yrkande på rättelse av och besvär över valresultatet 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
I ett beslut av sametingets styrelse får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltnings-

domstolen inom 14 dagar från det att styrelsens beslut har delgetts den berörda personen. Vid 
sökande av ändring iakttas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

41 § 

Besvärsrätt 

I ett beslut av sametingets styrelse och nämnd samt ett annat organ som tillsatts av tinget kan 
ändring sökas genom besvär hos sametinget, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller 
någon annanstans i lag. I ett beslut av sametinget får ändring sökas genom besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

12. 

Lag 
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om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 § och 34 § 3 

mom., sådana de lyder 33 § i lag 907/2015 och 34 § 3 mom. i lag 495/2005, som följer: 
 

33 § 

Ändringssökande 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har inträffat när en avgift som avses i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller kommunallagen (410/2015) med stöd av 34 § 
i denna lag har fastställts får den betalningsskyldige begära omprövning beträffande avgiften 
inom sex månader från det att avgiften fastställdes. På begäran om omprövning tillämpas i öv-
rigt bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003). 

Vid sökande av ändring i andra beslut och beslut som har meddelats med anledning av en 
begäran om omprövning tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får dock inte överklagas genom 
besvär. 

På sökande av ändring i ärenden som gäller rättegångens offentlighet tillämpas vad som före-
skrivs i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar och i lagen om offentlighet 
vid rättegång i förvaltningsdomstolar. 

 
34 § 

Avgifter 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
För utlämnande av en uppgift med stöd av 9 och 11 § som kopia eller utskrift tas en avgift ut 

som motsvarar beloppet av de kostnader som myndigheten har för att lämna ut uppgiften, om 
det inte särskilt föreskrivs eller med stöd av kommunallagen bestäms om en lägre avgift. Av-
giften fastställs och tas ut med iakttagande av vad som bestäms med stöd av kommunallagen 
eller vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs om prestationer som avses 
i 7 § 2 mom. i den lagen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

13. 

Lag 

om ändring av förvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förvaltningslagen (434/2003) 12 § 3 mom., 40 § 3 mom., 49 b § 3 mom. och 66 §,  
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av dem 40 § 3 mom. sådant det lyder i lag 801/2015 och 49 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 
893/2015, som följer: 
 

12 § 

Ombud och biträde 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ändring i en myndighets beslut om förbud att uppträda får sökas särskilt genom besvär hos 

den myndighet som är behörig att behandla en ansökan om ändring av avgörandet i ärendet. Vid 
sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Be-
handlingen av ärendet kan fortsätta trots ändringssökande som gäller förbudet, om inte besvärs-
myndigheten bestämmer något annat. 

 
40 § 

Muntlig bevisning 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
I fråga om vittnesjäv samt ett vittnes rätt att vägra vittna tillämpas bestämmelserna i lagen om 

rättegång i förvaltningsärenden. 
 

49 b § 

Omprövningsbegäran och besvärsförbud 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vid sökande av ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning tillämpas lagen 

om rättegång i förvaltningsärenden, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.   
 
 

66 § 

Tvist om förvaltningsavtal 

Tvister som gäller förvaltningsavtal ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltnings-
domstolen. Bestämmelser om förfarandet i förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

14. 

Lag 

om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 
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I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014) 8 § 2 mom. och 

13 § som följer: 
 

8 § 

Beslutförhet, omröstning och föredragning 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
På omröstning i nämnden tillämpas vad som i lagen om rättegång i förvaltningsärenden 

(808/2019) föreskrivs om omröstning. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

13 § 

Ändringssökande 

Den som har inlett ett ärende i nämnden får hos nämnden begära omprövning av ett beslut av 
nämndens ordförande om att avvisa ärendet eller att avslå ett yrkande. Bestämmelser om begä-
ran om omprövning finns i förvaltningslagen.  

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. 

Besvär ska dock anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets motparten till den 
part som inlett ärendet i nämnden har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om det inte finns 
någon förvaltningsdomstol som med stöd av det som sägs ovan är behörig i saken, ska besvären 
anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Ett i 20 § 3 mom. i diskrimineringslagen avsett beslut av nämnden och ett i 21 § i jämställd-
hetslagen avsett beslut om förbud eller föreläggande får verkställas även om ändring sökts, om 
inte nämnden eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

15. 

Lag 

om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 31 § som följer: 

 
31 § 

Ändringssökande 
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I ett beslut som i ett rättelseförfarande meddelats om bedömning av en studieprestation eller 
tillgodoräknandet av tidigare studier och kompetens får ändring inte sökas genom besvär. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). I beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende som avses 
i denna lag får ändring dock inte sökas genom besvär.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

16. 

Lag 

om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäker-
het 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 20 

a § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i lag 932/2016 och 2 mom. i lag 731/2014, som 
följer: 
 

20 a § 

Ändringssökande 

Ett beslut genom vilket den nationella säkerhetsmyndigheten har vägrat utfärda ett intyg över 
säkerhetsutredning får inte överklagas genom besvär, om inte intyget över säkerhetsutredningen 
är en förutsättning för skötseln av en sådan tjänst eller ett sådant uppdrag, för vilka den som 
väljs enligt internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet ska ha ett intyg över 
säkerhetsutredning. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

17. 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 

I enlighet med riksdagens beslut 
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ändras i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 15 § 4 
mom., sådant det lyder i lag 904/2015, som följer: 
 

15 § 

Examinandens rättsskydd 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-

ningsärenden (808/2019). 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
 

18. 

Lag 

om ändring av 24 § i viteslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viteslagen (1113/1990) 24 §, sådan den lyder i lag 894/2015, som följer: 

 
24 § 

Ändringssökande 

Ett beslut genom vilket en myndighet inte har godkänt ett yrkande på ny behandling av ett 
ärende enligt 12 § 2 mom. får inte överklagas genom besvär. 

Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller föreläggande av vite eller föreläggande av hot 
om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas vad som föreskrivs om sökande av änd-
ring i ett beslut som gäller huvudförpliktelsen. 

Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller utdömande av vite eller verkställighet av hot 
om tvångsutförande eller hot om avbrytande bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen och 
frågan om sakkunnigledamöters deltagande i behandlingen av ärendena utifrån huvudförplik-
telsen. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

19. 
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Lag 

om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 64 § 3 mom., sådant det lyder i lag 
913/2015, och 
ändras 10 kap. 64 § 2 mom., sådant det lyder i lag 913/2015, som följer: 
 

10 kap.  

Hemliga tvångsmedel 

64 § 

Ersättningar till teleföretag 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
I fråga om beslutet får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns 

i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol 
finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Förvaltningsdomstolen ska ge 
Transport- och kommunikationsverket tillfälle att bli hört. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

20. 

Lag 

om ändring av 20 kap. i fängelselagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fängelselagen (767/2005) 20 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 393/2015, och 
ändras 20 kap. 4 §, sådan den lyder i lagarna 393/2015 och 819/2019, som följer: 

 
20 kap. 

Ändringssökande 

4 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Be-
svär över ett beslut av en regiondirektör ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndighetens 
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centralförvaltningsenhet eller verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

21. 

Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) 90 § och 
ändras 88 § som följer: 

 
88 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Be-
svär över ett beslut av en regiondirektör med anledning av en begäran om omprövning ska an-
föras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut 
som fattas av verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

22. 

Lag 

om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017) det inledande stycket i 35 

§ 1 mom., 35 § 1 mom. 6 punkten och 37 § som följer: 
 

35 § 
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Ändringssökande 

Den övervakade får begära omprövning av Brottspåföljdsmyndighetens beslut om 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

6) något annat avgörande enligt 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 
som träffats med stöd av denna lag, om inte ändringssökande har förbjudits med stöd av 36 § i 
denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

37 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen  

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Be-
svär över ett beslut av en regiondirektör med anledning av en begäran om omprövning ska an-
föras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut 
av verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

På behandlingen av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 89, 91 och 92 § i lagen om 
verkställighet av samhällspåföljder. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i 
övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

23. 

Lag 

om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna 
vid verkställighet av domar i brottmål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställig-

het av domar i brottmål (326/1963) 26 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 988/2014, som 
följer: 
 

26 § 
 

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska höra den dömde före sitt beslut om 
samtycke till en begäran som avses i 5, 9 a, 10 eller 17 §. På hörande tillämpas vad som i för-
valtningslagen (434/2003) föreskrivs om hörande av part. Bestämmelser om delgivning av be-
slut finns i förvaltningslagen. 

Ett beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet får överklagas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. För-
valtningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvalt-
ningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
 

24. 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straff-
rättsliga påföljder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder 

(21/1987) 24 §, sådan den lyder i lag 919/2015, som följer: 
 

24 § 
 

Ett beslut som justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får 
inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

25. 

Lag 

om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska 

unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och 
om tillämpning av rambeslutet (1169/2011) 19 § som följer: 
 

19 § 

Ändringssökande 
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Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet eller justitieministeriet 
har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska 
behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sö-
kande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (808/2019). 

Vid sökande av ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 5 § tillämpas vad som i 
tvångsmedelslagen föreskrivs om sökande av ändring i ett domstolsbeslut i ett ärende som gäller 
häktning eller reseförbud.  

Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 7 § söks hos hovrätten genom besvär. 
På ändringssökandet tillämpas vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i 
tingsrättens avgöranden.  

Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 13 § söks hos högsta domstolen genom 
besvär. På ändringssökandet tillämpas vad som i lagen om utlämning för brott mellan Finland 
och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen föreskrivs om sökande av ändring i tings-
rättens avgörande i ett utlämningsärende. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

26. 

Lag 

om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder 

inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska 
unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011) 14 § som följer: 
 

14 § 

Ändringssökande 

Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet har meddelat får över-
klagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. 
Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i för-
valtningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

Ändring i ett sådant avgörande av tingsrätten som avses i denna lag söks hos hovrätten genom 
besvär med iakttagande av vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i tings-
rättens avgöranden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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27. 

Lag 

om ändring av 4 § i teckenspråkslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i teckenspråkslagen (359/2015) 4 § 2 mom. som följer: 

 
4 § 

Språkliga rättigheter för dem som använder teckenspråk 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Bestämmelser om rätten att använda teckenspråk eller om tolkning och översättning som ord-

nas av myndigheterna finns i förvaltningslagen (434/2003), lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (808/2019), förundersökningslagen (805/2011), lagen om rättegång i brottmål 
(689/1997), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen 
om patientens ställning och rättigheter (785/1992), utsökningsbalken (705/2007), fängelselagen 
(767/2005), häktningslagen (768/2005), lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen 
(841/2006) och i annan lagstiftning som gäller olika förvaltningsområden. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

28. 

Lag 

om ändring av 25 § i dataskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i dataskyddslagen (1050/2018) 25 § 2 mom. och 
ändras 25 § 1 mom. som följer: 

 
25 § 

Ändringssökande 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
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Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
 

29. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet 
av den nationella säkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den 

nationella säkerheten (1054/2018) 58 § 2 mom. och 59 § 2 mom., samt  
ändras rubriken för 59 § samt 59 § 1 mom. som följer: 

 
59 § 

Sökande av ändring i dataombudsmannens beslut 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

30. 

Lag 

om ändring av 28 § i lagen om sammankomster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om sammankomster (530/1999) 28 § 2 mom., sådant det lyder i lag 902/2015, 

och 
ändras rubriken för 28 § samt 28 § 1 mom., sådana de lyder i lag 902/2015, som följer: 

 
28 § 

Sökande av ändring i polisens beslut 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

31. 

Lag 

om ändring av 9 e § i partilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i partilagen (10/1969) 9 e § 2 mom., sådant det lyder i lag 1688/2015, som följer: 

 
9 e § 

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om 

handlingar eller uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras 
eller det inte visas att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och försummelsen 
enligt en helhetsbedömning är väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i 
lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdömandet av vite får överkla-
gas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i 
beslut som gäller föreläggande eller utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
————— 

 
 
 

32. 

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

1689/2015, som följer: 
 

10 § 
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Statens revisionsverks tillsynsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Om en redovisningsskyldig trots uppmaning från statens revisionsverk inte lämnar in någon 

redovisning enligt denna lag eller om det konstateras att redovisningen är uppenbart oriktig eller 
bristfällig på väsentliga punkter, får statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisnings-
skyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av den vites-
nämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdö-
mandet av vite får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär. Bestämmelser 
om sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande eller utdömande av vite finns i vitesla-
gen (1113/1990). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
————— 

 
 
 

33. 

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 17 § 5 mom., sådant det 

lyder i lag 906/2015, som följer: 
 

17 § 

Utlämnande av ett nätmeddelandes identifieringsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
I fråga om ett i 4 mom. avsett beslut av polisen får omprövning begäras. Bestämmelser om 

begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av 
ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

34. 

Lag 
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om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 130 § 2 mom. och 131 § som följer: 

 
130 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden 

(808/2019). Ett förvaltningsbeslut ska dock trots besvär iakttas genast, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat. 

 
131 § 

Omprövningsbegäran angående reglering av flytande trafikbränslen 

I fråga om ett beslut som polisinrättningens trafikbränsleenhet har fattat med stöd av 71 § 3 
mom. får omprövning begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. På begäran om om-
prövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvalt-
ningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolens beslut 
i ärendet får dock inte överklagas genom besvär. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

35. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) 5 § 3 mom. som 

följer: 
 

5 § 

Avtal om produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Avtalstvister ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser 

om förfarandet vid förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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36. 

Lag 

om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i ärvdabalken (40/1965) 5 kap. 2 a §, sådan den lyder i lag 912/2015, som följer: 

 
5 kap. 

Om statens rätt till arv 

2 a § 
 
Ett beslut som avses i 2 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestäm-

melser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltnings-
ärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

37. 

Lag 

om ändring av adoptionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i adoptionslagen (22/2012) 29 § 2 mom., 36 § 1, 2 och 4 mom., 37 § 2 mom., 50 § och 

93 § 4 mom. som följer: 
 

29 § 

Avbrytande av adoptionsrådgivning 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-

valtningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

36 § 
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Ändringssökande, dröjsmålsränta och utsökning 

Omprövning av ett beslut om avgift eller kostnadsersättning som har fattats av en tjänsteinne-
havare eller arbetstagare hos adoptionstjänstorganet får begäras hos adoptionstjänstorganet. Be-
stämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).  

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Avgiften, kostnadsersättningen och den dröjsmålsränta som tas ut på dem är direkta utsöks-
bara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och av-
gifter (706/2007). 

 
37 § 

Vägran att tillhandahålla internationell adoptionstjänst 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-

valtningsärenden. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

50 § 

Ändringssökande 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. 
 

93 § 

Rätt att få uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-

valtningsärenden. 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
 

38. 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 15 § 1 mom., sådant det lyder i lag 915/2015, som 

följer: 
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15 § 

Ändringssökande och verkställighet 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

39. 

Lag 

om ändring av lagen om parkeringsövervakning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om parkeringsövervakning (727/2011) 14 § och 
ändras 16 § som följer: 

 
16 § 

Besvär 

 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-

valtningsärenden (808/2019). Besvär hindrar dock inte att beslutet verkställs, om inte besvärs-
myndigheten bestämmer något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

40. 

Lag 

om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditupplysningslagen (527/2007) 41 §, sådan den lyder i lag 908/2015, som följer: 

 
41 § 
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Sökande av ändring i dataombudsmannens beslut 

 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-

valtningsärenden (808/2019). 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
 

41. 

Lag 

om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) 20 § 3 

mom. och 
ändras 20 § 1 och 2 mom. som följer: 

 
20 § 

Sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut 

 
I fråga om andra beslut som regionförvaltningsverket meddelat än sådana som verket har fattat 

med stöd av 17 och 18 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning 
finns i förvaltningslagen (434/2003). 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 
 
Helsingfors den 27 augusti 2020 

 
Statsminister 

Sanna Marin 
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Justitieminister Anna-Maja Henriksson 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

Lag 

om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i domstolslagen (673/2016) 4 kap. 1 §, samt 23 kap. 6 § 1 och 3 mom. och 8 §,  
av dem 23 kap. 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 885/2018 och 8 § sådan den lyder i lag 

209/2019, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 

4 kap. 

Förvaltningsdomstolar 

1 § 

Förvaltningsdomstolens rättskipningsuppgif-
ter 

Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör 
de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltnings-
tvistemål och andra ärenden som enligt för-
valtningsprocesslagen (586/1996) eller någon 
annan lag hör till en förvaltningsdomstols be-
hörighet. 

 
23 kap. 

Ändringssökande 

6 § 

Sökande av ändring i domarutbildnings-
nämndens beslut 

Omprövning av bedömningen av prov som 
avses i 18 kap. 2 § eller 6 § 1 mom. får begäras 
inom 14 dagar från delfåendet av beslutet på 
det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen 

4 kap. 

Förvaltningsdomstolar 

1 § 

Förvaltningsdomstolens rättskipningsuppgif-
ter 

Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör 
de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltnings-
tvistemål och andra ärenden som enligt lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019) eller någon annan lag hör till en 
förvaltningsdomstols behörighet. 

 
23 kap. 

Ändringssökande 

6 § 

Sökande av ändring i domarutbildnings-
nämndens beslut 

Omprövning av bedömningen av prov som 
avses i 18 kap. 2 § eller 6 § 1 mom. får begäras 
inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Be-
stämmelser om begäran om omprövning finns 
i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut med 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 

(434/2003). Ett beslut som meddelats med an-
ledning av en begäran om omprövning får inte 
överklagas genom besvär. 

Ett beslut om utnämning av en tingsnotarie 
får inte överklagas genom besvär. 

Andra beslut som domarutbildningsnämn-
den har meddelat får överklagas hos förvalt-
ningsdomstolen genom besvär på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. För-
valtningsdomstolens beslut får inte överklagas 
genom besvär. 

 
 

8 § 

Sökande av ändring i Domstolsverkets beslut 

Omprövning av beslut som Domstolsverket 
fattat med stöd av 19 a kap. får begäras på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. 

 
Domstolsverkets beslut med anledning av 

en begäran om omprövning får på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen överkla-
gas genom besvär hos den förvaltningsdom-
stol som bestäms enligt verkets placeringsort. 
Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas 
hos högsta förvaltningsdomstolen endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

anledning av begäran om omprövning får inte 
överklagas genom besvär. 

 
Ett beslut om utnämning av en tingsnotarie 

får inte överklagas genom besvär. 
Ändring i andra beslut som domarutbild-

ningsnämnden har meddelat får sökas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen. Förvalt-
ningsdomstolens beslut får inte överklagas ge-
nom besvär. Vid sökande av ändring i förvalt-
ningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rät-
tegång i förvaltningsärenden. 

 
8 § 

Sökande av ändring i Domstolsverkets beslut 

Omprövning får begäras i fråga om beslut 
som Domstolsverket fattat med stöd av 19 a 
kap. Bestämmelser om begäran om ompröv-
ning finns i förvaltningslagen. 

Domstolsverkets beslut med anledning av 
en begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos den förvaltningsdomstol som 
bestäms enligt verkets placeringsort. På sö-
kande av ändring i förvaltningsdomstol till-
lämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 11 § som följer: 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

11 § 

Sökande av ändring i en avgift 

Omprövning av ett beslut om att en avgift 
påförs får begäras hos den tjänsteman eller 
myndighet som har påfört avgiften inom sex 
månader från det att avgiften påfördes, på det 
sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut 
som har meddelats med anledning av en begä-
ran om omprövning får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut 
får inte överklagas genom besvär. 

 
 
 
I avgöranden enligt 7 § 2 mom. får ompröv-

ning inte begäras eller ändring sökas. 

11 § 

Sökande av ändring i en avgift 

Omprövning av ett beslut om att en avgift 
påförs får begäras hos den tjänsteman eller 
myndighet som har påfört avgiften inom sex 
månader från det att avgiften påfördes. På be-
gäran om omprövning tillämpas i övrigt för-
valtningslagen. Beslut som meddelats med an-
ledning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets myndig-
heten i fråga har sitt verksamhetsställe. För-
valtningsdomstols beslut får inte överklagas 
genom besvär. Vid sökande av ändring i för-
valtningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

I avgöranden enligt 7 § 2 mom. får dock om-
prövning inte begäras eller ändring sökas ge-
nom besvär. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Vid sökande av ändring i beslut som fattats 

före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

——— 
 

 
 
 

3. 

Lag 

om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) 37 a §, sådan den lyder i lag 

59/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

37 a § 
 
Vid behandling av besvärsärenden som av-

ses i 1 § 3 mom. iakttas bestämmelserna om 
besvärsskrift, handläggning och utredning av 

37 a § 
 
Vid behandling av besvärsärenden som av-

ses i 1 § 3 mom. iakttas lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

besvärsärenden och rättegångskostnader i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 2 § 2 mom. som 

följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag gäller rättegångens och rätte-
gångshandlingarnas offentlighet i riksrätten, 
högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, 
arbetsdomstolen och krigsrätterna. 

Lagen tillämpas också på behandlingen av 
sådana ärenden i marknadsdomstolen på vilka 
förvaltningsprocesslagen (586/1996) inte till-
lämpas. 

Till den del inte något annat föreskrivs i 
denna lag skall i domstolarna tillämpas lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Bestämmelser om offentlighet för de rätte-
gångshandlingar som gäller ett beslut om ano-
nym bevisning finns i 5 kap. 11 d § i lagen om 
rättegång i brottmål (689/1997) och bestäm-
melser om offentlighet vid muntlig förhand-
ling i ett sådant ärende i 11 c § i det kapitlet. 
Bestämmelser om offentlighet för de rätte-
gångshandlingar som gäller röjande av ett 
anonymt vittnes identitet vid behandlingen av 
brottmål där målsäganden ensam för talan och 
om offentlighet vid muntlig förhandling i ett 
sådant ärende finns i 7 kap. 5 a § i den lagen. 
Bestämmelser om hörande av ett anonymt 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag gäller rättegångens och rättegångs-
handlingarnas offentlighet i riksrätten, högsta 
domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, arbets-
domstolen och krigsrätterna. 

Lagen tillämpas också på behandlingen av 
sådana ärenden i marknadsdomstolen på vilka 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019) inte tillämpas. 

Till den del inte något annat föreskrivs i 
denna lag skall i domstolarna tillämpas lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Bestämmelser om offentlighet för de rätte-
gångshandlingar som gäller ett beslut om ano-
nym bevisning finns i 5 kap. 11 d § i lagen om 
rättegång i brottmål (689/1997) och bestäm-
melser om offentlighet vid muntlig förhand-
ling i ett sådant ärende i 11 c § i det kapitlet. 
Bestämmelser om offentlighet för de rätte-
gångshandlingar som gäller röjande av ett 
anonymt vittnes identitet vid behandlingen av 
brottmål där målsäganden ensam för talan och 
om offentlighet vid muntlig förhandling i ett 
sådant ärende finns i 7 kap. 5 a § i den lagen. 
Bestämmelser om hörande av ett anonymt 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

vittne i ett brottmål utan att allmänheten är 
närvarande för att hemlighålla vittnets identi-
tet finns i 17 kap. 53 § i rättegångsbalken. 

Bestämmelser om begränsning av partsof-
fentligheten beträffande en juridisk person vid 
en rättegång som gäller obehörigt anskaf-
fande, utnyttjande eller röjande av en före-
tagshemlighet finns i 14 § i lagen om företags-
hemligheter (595/2018). 

vittne i ett brottmål utan att allmänheten är 
närvarande för att hemlighålla vittnets identi-
tet finns i 17 kap. 53 § i rättegångsbalken. 

Bestämmelser om begränsning av partsof-
fentligheten beträffande en juridisk person vid 
en rättegång som gäller obehörigt anskaf-
fande, utnyttjande eller röjande av en före-
tagshemlighet finns i 14 § i lagen om företags-
hemligheter (595/2018). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 9 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 81/2013, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

9 § 

Avgörande av ett yrkande på gottgörelse 

Domstolen avgör ett yrkande på gottgörelse 
samtidigt som den avgör huvudsaken. Den 
sammansättning som är behörig i huvudsaken 
är behörig i ett ärende som gäller gottgörelse. 

Domstolen ska i sitt avgörande i fråga om 
yrkande på gottgörelse också konstatera vid 
vilka domstolar eller myndigheter behand-
lingen av ärendet har fördröjts väsentligt. 

Domstolen ska utan dröjsmål underrätta 
Statskontoret om avgöranden där gottgörelse 
har bestämts. Bestämmelser om delgivning av 
beslut i förvaltningsprocessärenden finns i 
förvaltningsprocesslagen. 

9 § 

Avgörande av ett yrkande på gottgörelse 

Domstolen avgör ett yrkande på gottgörelse 
samtidigt som den avgör huvudsaken. Den 
sammansättning som är behörig i huvudsaken 
är behörig i ett ärende som gäller gottgörelse. 

Domstolen ska i sitt avgörande i fråga om 
yrkande på gottgörelse också konstatera vid 
vilka domstolar eller myndigheter behand-
lingen av ärendet har fördröjts väsentligt. 

Domstolen ska utan dröjsmål underrätta 
Statskontoret om avgöranden där gottgörelse 
har bestämts. Bestämmelser om delgivning av 
beslut i förvaltningsprocessärenden finns i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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6. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (1121/1999) 1 § 1 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

1 § 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

I syfte att sörja för säkerheten och trygga 
ordningen samt skydda egendom kan säker-
hetskontroller ordnas vid domstolar så som 
anges i denna lag. Lagen tillämpas också vid 
de myndigheter som med stöd av förvaltnings-
processlagen (586/1996) håller muntliga för-
handlingar. 

I fråga om polisens uppgifter och befogen-
heter gäller dessutom polislagen (872/2011). 

1 § 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

I syfte att sörja för säkerheten och trygga 
ordningen samt skydda egendom kan säker-
hetskontroller ordnas vid domstolar så som 
anges i denna lag. Lagen tillämpas också vid 
de myndigheter som med stöd av lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 
håller muntliga förhandlingar. 

I fråga om polisens uppgifter och befogen-
heter gäller dessutom polislagen (872/2011). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

7. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) 12 § 3 mom., sådant det lyder i 

lag 211/2019, som följer: 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

12 § 

Nämndemäns arvode och kostnadsersättning 

Till en nämndeman betalas av statliga medel 
1) arvode, 
2) ersättning för inkomstbortfall och för 

kostnader som på grund av uppdraget som 
nämndeman föranleds av avlönande av vika-
rie, anordnande av barnvård eller något mot-
svarande, 

3) resekostnadsersättning och dagtrakta-
mente. 

Domstolsverket fastställer närmare grunder 
för och beloppet av det arvode, den ersättning 
och det dagtraktamente som en nämndeman 
erhåller. 

En nämndeman som anser att han eller hon 
inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och 2 
mom. får begära omprövning hos lagmannen 
vid tingsrätten. Begär inte nämndemannen 
omprövning inom ett år efter utgången av det 
kalenderår då betalning borde ha skett går rät-
ten till förmånerna förlorad. I ett beslut med 
anledning av en begäran om omprövning får 
ändring sökas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen i enlighet med förvaltningsprocess-
lagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 

12 § 

Nämndemäns arvode och kostnadsersättning 

Till en nämndeman betalas av statliga medel 
1) arvode, 
2) ersättning för inkomstbortfall och för 

kostnader som på grund av uppdraget som 
nämndeman föranleds av avlönande av vika-
rie, anordnande av barnvård eller något mot-
svarande, 

3) resekostnadsersättning och dagtrakta-
mente. 

Domstolsverket fastställer närmare grunder 
för och beloppet av det arvode, den ersättning 
och det dagtraktamente som en nämndeman 
erhåller. 

En nämndeman som anser att han eller hon 
inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och 2 
mom. får begära omprövning hos lagmannen 
vid tingsrätten. Begär inte nämndemannen 
omprövning inom ett år efter utgången av det 
kalenderår då betalning borde ha skett går rät-
ten till förmånerna förlorad. Bestämmelser om 
sökande av ändring i förvaltningsdomstol 
finns i lagen om rättegång i förvaltningsären-
den (808/2019). I förvaltningsdomstolens be-
slut får ändring dock inte sökas genom besvär. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

8. 

Lag 

om ändring av 26 § i rättshjälpslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i rättshjälpslagen (257/2002) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 918/2015, som följer: 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

26 § 

Ändringssökande 

Ett beslut som en domstol har fattat med 
stöd av denna lag får överklagas genom be-
svär i samband med huvudsaken eller, om be-
slutet har fattats innan huvudsaken har av-
gjorts, genom separata besvär med iaktta-
gande av vad som föreskrivs om överklagande 
i huvudsaken. 

Om ett beslut av en förvaltningsdomstol gäl-
ler lämnande av rättshjälp i ett ärende som inte 
kan föras till domstol eller i ett ärende i fråga 
om vilket beslutet överklagas direkt hos 
högsta förvaltningsdomstolen, får besvär över 
rättshjälpsbeslutet anföras endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

26 § 

Ändringssökande 

Ett beslut som en domstol har fattat med 
stöd av denna lag får överklagas genom be-
svär i samband med huvudsaken eller, om be-
slutet har fattats innan huvudsaken har av-
gjorts, genom separata besvär med iaktta-
gande av vad som föreskrivs om överklagande 
i huvudsaken. 

Om ett beslut av en förvaltningsdomstol gäl-
ler lämnande av rättshjälp i ett ärende som inte 
kan föras till domstol eller i ett ärende i fråga 
om vilket beslutet överklagas direkt hos 
högsta förvaltningsdomstolen, får rättshjälps-
beslutet överklagas genom besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen. Vid sökande av änd-
ring tillämpas lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

9. 

Lag 

om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) 4 § 3 mom. 

och 13 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

4 § 

Avtal om produktion av rättshjälps- och in-
tressebevakningstjänster 

 Ett rättshjälps- och intressebevakningsdi-
strikt kan efter samråd med justitieministeriet 
köpa rättshjälps- och intressebevakningstjäns-

4 § 

Avtal om produktion av rättshjälps- och in-
tressebevakningstjänster 

Ett rättshjälps- och intressebevakningsdi-
strikt kan efter samråd med justitieministeriet 
köpa rättshjälps- och intressebevaknings-
tjänster, om detta behövs med hänsyn till den 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

ter, om detta behövs med hänsyn till den reg-
ionala tillgången på sådana tjänster eller av 
någon annan anledning. Tjänster får köpas 
endast hos sådana producenter som har till-
räckligt kunnande och tillräckliga resurser för 
uppdraget och vars övriga uppgifter eller vars 
verksamhet med avseende på dess art eller 
syfte inte äventyrar en opartisk och korrekt 
skötsel av rättshjälpen eller intressebevak-
ningen. 

Rättshjälps- och intressebevakningsdi-
striktet ska ingå avtal om produktionen av 
tjänsterna med en sådan tjänsteproducent som 
avses i 1 mom. Avtalet får ingås på viss tid 
eller tills vidare. 

Avtalstvister ska behandlas som förvalt-
ningstvistemål i förvaltningsdomstolen på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

 
Andra tjänsteproducenter än intressebevak-

ningsbyråer får avböja ett intressebevaknings-
uppdrag, om det är uppenbart att det skulle 
strida mot deras avtal om produktion av tjäns-
ter att ta emot uppdraget. 

En rättshjälpsbyrå eller intressebevaknings-
byrå ska på begäran gottgöra huvudmannen 
för en sådan producent som avses i 1 mom. det 
mervärdesskattebelopp som eventuellt ingår i 
ett arvode. 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar tillämpas på anställda hos en sådan pro-
ducent som avses i 1 mom. när de sköter rätts-
hjälps- och intressebevakningsuppdrag enligt 
denna lag. 

 
13 § 

Rättsbiträdenas beslutanderätt 

Ledande offentliga rättsbiträdet eller ett of-
fentligt rättsbiträde avgör de ärenden som med 
stöd av rättshjälpslagen ska avgöras vid rätts-
hjälpsbyrån. Ledande offentliga rättsbiträdet 
kan skriftligen förordna en annan tjänsteman 
att avgöra rättshjälpsansökningar i klara fall. 
Om avgörandet av ansökan lämnar rum för 
tolkning, ska ansökan lämnas över till ett of-
fentligt rättsbiträde för avgörande. 

regionala tillgången på sådana tjänster eller av 
någon annan anledning. Tjänster får köpas 
endast hos sådana producenter som har till-
räckligt kunnande och tillräckliga resurser för 
uppdraget och vars övriga uppgifter eller vars 
verksamhet med avseende på dess art eller 
syfte inte äventyrar en opartisk och korrekt 
skötsel av rättshjälpen eller intressebevak-
ningen. 

 
Rättshjälps- och intressebevakningsdi-

striktet ska ingå avtal om produktionen av 
tjänsterna med en sådan tjänsteproducent som 
avses i 1 mom. Avtalet får ingås på viss tid 
eller tills vidare. 

Avtalstvister ska behandlas som förvalt-
ningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Be-
stämmelser om förfarandet i förvaltningstvis-
temål finns i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 

Andra tjänsteproducenter än intressebevak-
ningsbyråer får avböja ett intressebevaknings-
uppdrag, om det är uppenbart att det skulle 
strida mot deras avtal om produktion av tjäns-
ter att ta emot uppdraget. 

En rättshjälpsbyrå eller intressebevaknings-
byrå ska på begäran gottgöra huvudmannen 
för en sådan producent som avses i 1 mom. det 
mervärdesskattebelopp som eventuellt ingår i 
ett arvode. 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på anställda hos en sådan 
producent som avses i 1 mom. när de sköter 
rättshjälps- och intressebevakningsuppdrag 
enligt denna lag. 

 
13 § 

Rättsbiträdenas beslutanderätt 

Ledande offentliga rättsbiträdet eller ett of-
fentligt rättsbiträde avgör de ärenden som med 
stöd av rättshjälpslagen ska avgöras vid rätts-
hjälpsbyrån. Ledande offentliga rättsbiträdet 
kan skriftligen förordna en annan tjänsteman 
att avgöra rättshjälpsansökningar i klara fall. 
Om avgörandet av ansökan lämnar rum för 
tolkning, ska ansökan lämnas över till ett of-
fentligt rättsbiträde för avgörande. 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Ledande offentliga rättsbiträdet fattar beslut 
om framställande av en i 10 § 2 mom. i rätts-
hjälpslagen avsedd begäran hos ett penningin-
stitut. Beslutet får överklagas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen. Över för-
valtningsdomstolens beslut får besvär anföras 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd. 

Ledande offentliga rättsbiträdet fattar beslut 
om framställande av en i 10 § 2 mom. i rätts-
hjälpslagen avsedd begäran hos ett penningin-
stitut. Bestämmelser om sökande av ändring i 
förvaltningsdomstol finns i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) 26 §, sådan den lyder i lag 

914/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

26 § 

Sökande av ändring i ett avgiftsbeslut 

Omprövning av rättegångsbiträdesnämn-
dens beslut om ansökningsavgift eller tillsyns-
avgift får begäras på det sätt som anges i för-
valtningslagen. Det beslut som meddelas med 
anledning av begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Över förvalt-
ningsdomstolens beslut får besvär anföras 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd. 

26 § 

Sökande av ändring i ett avgiftsbeslut 

Omprövning får begäras i fråga om rätte-
gångsbiträdesnämndens beslut om ansök-
ningsavgift eller tillsynsavgift. Bestämmelser 
om begäran om omprövning finns i förvalt-
ningslagen. Bestämmelser om sökande av 
ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

11. 

Lag 
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om ändring av sametingslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sametingslagen (974/1995) 26 b § 2 mom., 40 § 3 mom. och 41 §,  
av dem 26 b § 2 mom. och 40 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1279/2002, som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

26 b § 

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 

Besvär över ett i 26 § avsett beslut av same-
tingets styrelse och ett i 26 a § avsett beslut av 
valnämnden får anföras av en part hos högsta 
förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från den 
dag då parten delgetts beslutet. 

I fråga om anförande av besvär gäller i öv-
rigt vad som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). 

Högsta förvaltningsdomstolen skall utan 
dröjsmål delge den ändringssökande, same-
tingets styrelse och valnämnden sitt beslut. 
Valnämnden skall göra eventuella av beslutet 
föranledda ändringar i vallängden och vid be-
hov sända ett i 24 § avsett meddelande på kort 
till ändringssökanden. 

 
40 § 

Yrkande på rättelse av och besvär över valre-
sultatet 

En röstberättigad som anser att valnämn-
dens beslut om fastställande av valresultatet 
eller någon annan åtgärd i samband med val-
förrättningen står i strid med lag får framställa 
ett rättelseyrkande hos sametingets styrelse 
inom 14 dagar från det att valnämnden fast-
ställde valresultatet. 

Sametingets styrelse skall behandla rättelse-
yrkandet i brådskande ordning och senast före 
utgången av valåret. 

I ett beslut av sametingets styrelse får änd-
ring sökas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen inom 14 dagar från det att sty-
relsens beslut har delgetts den berörda perso-
nen. Vid ändringssökande iakttas i övrigt vad 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 

Om ett beslut eller en åtgärd av valnämnden 
som nämns i 1 mom. har stridit mot lag och 

26 b § 

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 

Besvär över ett i 26 § avsett beslut av same-
tingets styrelse och ett i 26 a § avsett beslut av 
valnämnden får anföras av en part hos högsta 
förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från den 
dag då parten delgetts beslutet. 

På anförande av besvär tillämpas i övrigt 
vad som föreskrivs i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 

Högsta förvaltningsdomstolen skall utan 
dröjsmål delge den ändringssökande, same-
tingets styrelse och valnämnden sitt beslut. 
Valnämnden skall göra eventuella av beslutet 
föranledda ändringar i vallängden och vid be-
hov sända ett i 24 § avsett meddelande på kort 
till ändringssökanden. 

 
40 § 

Yrkande på rättelse av och besvär över valre-
sultatet 

En röstberättigad som anser att valnämn-
dens beslut om fastställande av valresultatet 
eller någon annan åtgärd i samband med val-
förrättningen står i strid med lag får framställa 
ett rättelseyrkande hos sametingets styrelse 
inom 14 dagar från det att valnämnden fast-
ställde valresultatet. 

Sametingets styrelse skall behandla rättelse-
yrkandet i brådskande ordning och senast före 
utgången av valåret. 

I ett beslut av sametingets styrelse får änd-
ring sökas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen inom 14 dagar från det att sty-
relsens beslut har delgetts den berörda perso-
nen. Vid sökande av ändring iakttas i övrigt 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Om ett beslut eller en åtgärd av valnämnden 
som nämns i 1 mom. har stridit mot lag och 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

detta har inverkat på valresultatet, skall valre-
sultatet rättas och statsrådet vid behov för-
ordna ledamöterna och ersättarna i sametinget 
på basis av det rättade valresultatet. 

Om valresultatet inte kan rättas skall nyval 
utlysas. 

 
41 § 

Besvärsrätt 

I ett beslut av sametingets styrelse och 
nämnd samt ett annat organ som tillsatts av 
tinget kan ändring sökas genom besvär hos sa-
metinget, om inte något annat stadgas i denna 
eller i någon annan lag. I ett beslut av same-
tinget får ändring sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen. Vid ändrings-
sökande iakttas lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden (154/50). 

detta har inverkat på valresultatet, skall valre-
sultatet rättas och statsrådet vid behov för-
ordna ledamöterna och ersättarna i sametinget 
på basis av det rättade valresultatet. 

Om valresultatet inte kan rättas skall nyval 
utlysas. 

 
41 § 

Besvärsrätt 

I ett beslut av sametingets styrelse och 
nämnd samt ett annat organ som tillsatts av 
tinget kan ändring sökas genom besvär hos sa-
metinget, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag eller någon annanstans i lag. I ett 
beslut av sametinget får ändring sökas genom 
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Be-
stämmelser om sökande av ändring finns i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

12. 

Lag 

om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 § och 34 § 3 

mom., sådana de lyder 33 § i lag 907/2015 och 34 § 3 mom. i lag 495/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

33 § 

Ändringssökande 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har 
inträffat när en avgift med stöd av 34 § i denna 
lag har fastställts i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992), 

33 § 

Ändringssökande 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har 
inträffat när en avgift som avses i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992) 
eller kommunallagen (410/2015) med stöd av 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

får den betalningsskyldige beträffande avgif-
ten begära omprövning på det sätt som anges 
i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning 
ska begäras inom sex månader från det att av-
giften fastställdes. 

 
Andra beslut och beslut som har meddelats 

med anledning av en begäran om omprövning 
får överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som avses i 1 mom. får inte överklagas genom 
besvär. Över andra beslut av förvaltnings-
domstolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

Beträffande ändringssökande i ärenden som 
gäller rättegångens offentlighet gäller vad 
som bestäms i lagen om offentlighet vid rätte-
gång i allmänna domstolar och i lagen om of-
fentlighet vid rättegång i förvaltningsdomsto-
lar. 

 
34 § 

Avgifter 

För utlämnande av en handling med stöd av 
9 och 11 § tas ingen avgift ut när 

1) uppgifter ur handlingen lämnas muntli-
gen, 

2) handlingen läses eller kopieras hos myn-
digheten, 

3) en offentlig handling som lagrats i 
elektronisk form sänds per e-post till den som 
begärt uppgifterna, 

4) en handling som lagrats i elektronisk 
form sänds till en part per e-post, 

5) lämnandet av den begärda handlingen in-
går i myndighetens skyldighet att ge råd, höra 
eller informera. 

I de fall som avses i 1 mom. 1–4 punkten tas 
dock en avgift ut som motsvarar kostnaderna 
för att ta fram uppgifterna vid begäran om en 
handling som inte på det sätt som avses i 13 § 
1 mom. kan individualiseras och hittas i det 
dokumentregister som myndigheten för enligt 
denna lag med hjälp av registrets dokument-
klassificering eller handlingens signum eller 

34 § i denna lag har fastställts får den betal-
ningsskyldige begära omprövning beträffande 
avgiften inom sex månader från det att avgif-
ten fastställdes. På begäran om omprövning 
tillämpas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen (434/2003). 

Vid sökande av ändring i andra beslut och 
beslut som har meddelats med anledning av 
en begäran om omprövning tillämpas lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019).  

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som avses i 1 mom. får dock inte överklagas 
genom besvär. 

 
 
 
På sökande av ändring i ärenden som gäller 

rättegångens offentlighet tillämpas vad som 
bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång 
i allmänna domstolar och i lagen om offentlig-
het vid rättegång i förvaltningsdomstolar. 

 
 

34 § 

Avgifter 

För utlämnande av en handling med stöd av 
9 och 11 § tas ingen avgift ut när 

1) uppgifter ur handlingen lämnas muntli-
gen, 

2) handlingen läses eller kopieras hos myn-
digheten, 

3) en offentlig handling som lagrats i 
elektronisk form sänds per e-post till den som 
begärt uppgifterna, 

4) en handling som lagrats i elektronisk 
form sänds till en part per e-post, 

5) lämnandet av den begärda handlingen in-
går i myndighetens skyldighet att ge råd, höra 
eller informera. 

I de fall som avses i 1 mom. 1–4 punkten tas 
dock en avgift ut som motsvarar kostnaderna 
för att ta fram uppgifterna vid begäran om en 
handling som inte på det sätt som avses i 13 § 
1 mom. kan individualiseras och hittas i det 
dokumentregister som myndigheten för enligt 
denna lag med hjälp av registrets dokument-
klassificering eller handlingens signum eller 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

med hjälp av sökfunktionerna för ett register 
som förs elektroniskt. 

För utlämnande av en uppgift med stöd av 9 
och 11 § som kopia eller utskrift tas ut en av-
gift som motsvarar beloppet av de kostnader 
som myndigheten har för att lämna ut uppgif-
ten, om det inte särskilt föreskrivs eller med 
stöd av kommunallagen (365/1995) bestäms 
om en lägre avgift. Avgiften fastställs och tas 
ut på det sätt som bestäms med stöd av kom-
munallagen eller vad som i lagen om grun-
derna för avgifter till staten föreskrivs om pre-
stationer som avses i 7 § 2 mom. i nämnda lag. 

 
I de fall som avses i 3 mom. kan vid prissätt-

ningen av en kopia eller utskrift tillämpas ett 
sådant genomsnittspris per sida eller någon 
annan enhet som kan fastställas separat för en 
sedvanlig begäran om handlingar och separat 
för en begäran som kräver särskilda åtgärder. 
Med en sedvanlig begäran om en handling av-
ses utlämnande av en handling som är av an-
nat slag än vad som avses i 2 mom. och som 
är offentlig i sin helhet eller ur vilken de sek-
retessbelagda delarna lätt kan avlägsnas. Är 
det fråga om en sedvanlig begäran om en 
handling skall, när avgifter till myndigheterna 
enligt 1 och 10 § i lagen om grunderna för av-
gifter till staten fastställs, till de kostnader som 
utgör grund för avgiften inte hänföras kostna-
derna för att ta fram en handling och avlägsna 
sekretessbelagda delar. 

De myndigheter som avses i 4 § skall på för-
hand fastställa de avgifter som tas ut för ko-
pior och utskrifter i sådana fall som avses i 3 
mom. samt publicera avgifterna i ett allmänt 
datanät, om inte publiceringen skall anses up-
penbart onödig. 

När uppgifter ur en handling lämnas ut med 
stöd av denna lag i andra fall än de som avses 
i 9 och 11 § tas en avgift ut med iakttagande 
av vad som föreskrivs i lagen om grunderna 
för avgifter till staten eller i någon annan lag 
eller bestäms med stöd av kommunallagen. 
De myndigheter som avses i 4 § och på vilka 
kommunallagen eller lagen om grunderna för 
avgifter till staten inte tillämpas, kan vid fast-
ställandet av avgifter tillämpa de grunder som 
nämns i sistnämnda lag, om inte annat före-
skrivs i lag. 

med hjälp av sökfunktionerna för ett register 
som förs elektroniskt. 

För utlämnande av en uppgift med stöd av 9 
och 11 § som kopia eller utskrift tas en avgift 
ut som motsvarar beloppet av de kostnader 
som myndigheten har för att lämna ut uppgif-
ten, om det inte särskilt föreskrivs eller med 
stöd av kommunallagen bestäms om en lägre 
avgift. Avgiften fastställs och tas ut med iakt-
tagande av vad som bestäms med stöd av 
kommunallagen eller vad som i lagen om 
grunderna för avgifter till staten föreskrivs om 
prestationer som avses i 7 § 2 mom. i den la-
gen. 

I de fall som avses i 3 mom. kan vid prissätt-
ningen av en kopia eller utskrift tillämpas ett 
sådant genomsnittspris per sida eller någon 
annan enhet som kan fastställas separat för en 
sedvanlig begäran om handlingar och separat 
för en begäran som kräver särskilda åtgärder. 
Med en sedvanlig begäran om en handling av-
ses utlämnande av en handling som är av an-
nat slag än vad som avses i 2 mom. och som 
är offentlig i sin helhet eller ur vilken de sek-
retessbelagda delarna lätt kan avlägsnas. Är 
det fråga om en sedvanlig begäran om en 
handling skall, när avgifter till myndigheterna 
enligt 1 och 10 § i lagen om grunderna för av-
gifter till staten fastställs, till de kostnader som 
utgör grund för avgiften inte hänföras kostna-
derna för att ta fram en handling och avlägsna 
sekretessbelagda delar. 

De myndigheter som avses i 4 § skall på för-
hand fastställa de avgifter som tas ut för ko-
pior och utskrifter i sådana fall som avses i 3 
mom. samt publicera avgifterna i ett allmänt 
datanät, om inte publiceringen skall anses up-
penbart onödig. 

När uppgifter ur en handling lämnas ut med 
stöd av denna lag i andra fall än de som avses 
i 9 och 11 § tas en avgift ut med iakttagande 
av vad som föreskrivs i lagen om grunderna 
för avgifter till staten eller i någon annan lag 
eller bestäms med stöd av kommunallagen. 
De myndigheter som avses i 4 § och på vilka 
kommunallagen eller lagen om grunderna för 
avgifter till staten inte tillämpas, kan vid fast-
ställandet av avgifter tillämpa de grunder som 
nämns i sistnämnda lag, om inte annat före-
skrivs i lag. 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

13. 

Lag 

om ändring av förvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förvaltningslagen (434/2003) 12 § 3 mom., 40 § 3 mom., 49 b § 3 mom. och 66 §,  
av dem 40 § 3 mom. sådant det lyder i lag 801/2015 och 49 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 

893/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

12 § 

Ombud och biträde 

I ett förvaltningsärende får ombud och bi-
träde anlitas. Huvudmannen skall dock in-
finna sig personligen, om det är nödvändigt 
för att ärendet skall kunna utredas. Ett ombud 
skall förete fullmakt eller på något annat till-
förlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att 
företräda huvudmannen. Fullmakten skall på 
myndighetens anmodan specificeras, om det 
råder oklarhet om behörigheten eller dess om-
fattning. En advokat och ett offentligt rättsbi-
träde skall förete fullmakt endast om myndig-
heten bestämmer det. 

Om ett ombud eller biträde är olämpligt för 
sitt uppdrag, kan en myndighet förbjuda ho-
nom eller henne att uppträda i ärendet hos 
denna myndighet. Huvudmannen skall under-
rättas om förbudet och ges tillfälle att skaffa 
sig ett nytt ombud eller biträde. 

Ändring i en myndighets beslut om förbud 
att uppträda får sökas särskilt genom besvär 
hos den myndighet som är behörig att be-
handla en ansökan om ändring av avgörandet 
i ärendet. I fråga om ändringssökande tilläm-
pas i övrigt förvaltningsprocesslagen 

12 § 

Ombud och biträde 

I ett förvaltningsärende får ombud och bi-
träde anlitas. Huvudmannen skall dock in-
finna sig personligen, om det är nödvändigt 
för att ärendet skall kunna utredas. Ett ombud 
skall förete fullmakt eller på något annat till-
förlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att 
företräda huvudmannen. Fullmakten skall på 
myndighetens anmodan specificeras, om det 
råder oklarhet om behörigheten eller dess om-
fattning. En advokat och ett offentligt rättsbi-
träde skall förete fullmakt endast om myndig-
heten bestämmer det. 

Om ett ombud eller biträde är olämpligt för 
sitt uppdrag, kan en myndighet förbjuda ho-
nom eller henne att uppträda i ärendet hos 
denna myndighet. Huvudmannen skall under-
rättas om förbudet och ges tillfälle att skaffa 
sig ett nytt ombud eller biträde. 

Ändring i en myndighets beslut om förbud 
att uppträda får sökas särskilt genom besvär 
hos den myndighet som är behörig att be-
handla en ansökan om ändring av avgörandet 
i ärendet. Vid sökande av ändring tillämpas i 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

(586/1996). Behandlingen av ärendet kan fort-
sätta trots ändringsansökan som gäller förbu-
det, om inte besvärsmyndigheten bestämmer 
något annat. 

 
 

40 § 

Muntlig bevisning 

Av särskilda skäl kan i ett förvaltningsä-
rende ett vittne höras muntligen under försäk-
ran samt en part höras muntligen. Parter som 
omedelbart berörs av beslutet i ärendet ska ges 
tillfälle att vara närvarande då ett vittne eller 
en part hörs. Parter har rätt att ställa frågor till 
den som hörs samt att uttala sin åsikt om den-
nas berättelse. 

Handräckning för användande av muntliga 
bevismedel ges av den förvaltningsdomstol 
vid vilken vittnet eller parten lämpligast kan 
höras. I justitieförvaltningsärenden som be-
handlas av en domstol verkställs hörandet av 
domstolen i fråga. 

I fråga om vittnesjäv samt ett vittnes rätt att 
vägra vittna gäller förvaltningsprocesslagen. 

 
 

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 änd-
ring är behövlig för det allmänna intresse som 
myndigheten ska bevaka. 

Det beslut som meddelats med anledning av 
begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen eller i någon annan lag. 

 
66 § 

övrigt lagen om rättegång i förvaltningsären-
den (808/2019). Behandlingen av ärendet kan 
fortsätta trots ändringssökande som gäller för-
budet, om inte besvärsmyndigheten bestäm-
mer något annat. 

 
40 § 

Muntlig bevisning 

Av särskilda skäl kan i ett förvaltningsä-
rende ett vittne höras muntligen under försäk-
ran samt en part höras muntligen. Parter som 
omedelbart berörs av beslutet i ärendet ska ges 
tillfälle att vara närvarande då ett vittne eller 
en part hörs. Parter har rätt att ställa frågor till 
den som hörs samt att uttala sin åsikt om den-
nas berättelse. 

Handräckning för användande av muntliga 
bevismedel ges av den förvaltningsdomstol 
vid vilken vittnet eller parten lämpligast kan 
höras. I justitieförvaltningsärenden som be-
handlas av en domstol verkställs hörandet av 
domstolen i fråga. 

I fråga om vittnesjäv samt ett vittnes rätt att 
vägra vittna tillämpas bestämmelserna i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden. 

 
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 änd-
ring är behövlig för det allmänna intresse som 
myndigheten ska bevaka. 

Vid sökande av ändring i beslut med anled-
ning av begäran om omprövning tillämpas la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden, om 
inte annat föreskrivs i någon annan lag. 

 
66 § 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Tvist om förvaltningsavtal 

Tvister som gäller förvaltningsavtal behand-
las som förvaltningstvistemål i förvaltnings-
domstolarna i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen. 

 

Tvist om förvaltningsavtal 

Tvister som gäller förvaltningsavtal ska be-
handlas som förvaltningstvistemål i förvalt-
ningsdomstolen. Bestämmelser om förfaran-
det i förvaltningstvistemål finns i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

14. 

Lag 

om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014) 8 § 2 mom. och 

13 § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

8 § 

Beslutförhet, omröstning och föredragning 

Nämndens plenum är beslutfört när mö-
tesordföranden och minst hälften av de övriga 
medlemmarna är närvarande. En sektion är 
beslutför när den är fulltalig. 

På omröstning i nämnden tillämpas vad som 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996) före-
skrivs om omröstning. 

Ärendena avgörs i nämnden efter föredrag-
ning. Föredragande är nämndens generalsek-
reterare eller någon annan till uppgiften för-
ordnad föredragande vid nämnden. 

 
13 § 

Ändringssökande 

8 § 

Beslutförhet, omröstning och föredragning 

Nämndens plenum är beslutfört när mö-
tesordföranden och minst hälften av de övriga 
medlemmarna är närvarande. En sektion är 
beslutför när den är fulltalig. 

På omröstning i nämnden tillämpas vad som 
i lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019) föreskrivs om omröstning. 

Ärendena avgörs i nämnden efter föredrag-
ning. Föredragande är nämndens generalsek-
reterare eller någon annan till uppgiften för-
ordnad föredragande vid nämnden. 

 
13 § 

Ändringssökande 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Ändring i nämndens beslut får sökas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
Besvär ska anföras hos den förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets motparten till den 
part som inlett ärendet i nämnden har sitt hem-
vist eller sin vanliga vistelseort. Om det inte 
finns någon förvaltningsdomstol som med 
stöd av det som sägs ovan är behörig i saken, 
ska besvären anföras hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol. 

Ett beslut av nämndens ordförande om att 
avvisa ett ärende eller att avslå ett yrkande får 
inte överklagas genom besvär. Den som inlett 
ärendet i nämnden har rätt att begära att nämn-
den omprövar ordförandens beslut i saken. 
Bestämmelser om omprövningsförfarandet 
finns i förvaltningslagen. 

Nämndens omprövningsbeslut får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. 
Förvaltningsdomstolens beslut i saken får 
överklagas genom besvär endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

 
 
Ett i 20 § 3 mom. i diskrimineringslagen av-

sett beslut av nämnden och ett i 21 § i jäm-
ställdhetslagen avsett beslut om förbud eller 
föreläggande får verkställas även om ändring 
sökts, om inte nämnden eller förvaltnings-
domstolen bestämmer något annat. 

Den som har inlett ett ärende i nämnden får 
hos nämnden begära omprövning av ett beslut 
av nämndens ordförande om att avvisa ären-
det eller att avslå ett yrkande. Bestämmelser 
om begäran om omprövning finns i förvalt-
ningslagen.  

 
 
 
 
 
Bestämmelserna om sökande av ändring i 

förvaltningsdomstol finns i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden. 

 
 
 
 
Besvär ska dock anföras hos den förvalt-

ningsdomstol inom vars domkrets motparten 
till den part som inlett ärendet i nämnden har 
sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om 
det inte finns någon förvaltningsdomstol som 
med stöd av det som sägs ovan är behörig i 
saken, ska besvären anföras hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. 

Ett i 20 § 3 mom. i diskrimineringslagen av-
sett beslut av nämnden och ett i 21 § i jäm-
ställdhetslagen avsett beslut om förbud eller 
föreläggande får verkställas även om ändring 
sökts, om inte nämnden eller förvaltnings-
domstolen bestämmer något annat. 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

15. 

Lag 

om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
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ändras i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 31 § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

31 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut med anledning av ett 
rättelseyrkande enligt 30 § får sökas hos för-
valtningsdomstolen enligt vad som föreskrivs 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett 
beslut som i ett rättelseförfarande meddelats 
om bedömning av en studieprestation eller 
tillgodoräknandet av tidigare studier och kom-
petens får ändring inte sökas genom besvär. 

I beslut som förvaltningsdomstolen medde-
lat i ett ärende som avses i denna lag får änd-
ring inte sökas genom besvär. 

31 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som i ett rättelseförfarande med-
delats om bedömning av en studieprestation 
eller tillgodoräknandet av tidigare studier och 
kompetens får ändring inte sökas genom be-
svär. 

 
 
 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdom-

stol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). I beslut som 
förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende 
som avses i denna lag får ändring dock inte sö-
kas genom besvär.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

16. 

Lag 

om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäker-
het 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 20 

a § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i lag 932/2016 och 2 mom. i lag 731/2014, som 
följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

20 a § 

Ändringssökande 

Beslut som den nationella säkerhetsmyndig-
heten fattat med stöd av denna lag får över-

20 a § 

Ändringssökande 

Ett beslut genom vilket den nationella säker-
hetsmyndigheten har vägrat utfärda ett intyg 
över säkerhetsutredning får inte överklagas 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

klagas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len så som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). 

 
 
 
Ett beslut genom vilket den nationella säker-

hetsmyndigheten har vägrat utfärda ett intyg 
över säkerhetsutredning får överklagas genom 
besvär endast om intyget över säkerhetsutred-
ningen är en förutsättning för skötseln av en 
sådan tjänst eller ett sådant uppdrag, för vilka 
den som väljs enligt internationella förpliktel-
ser som gäller informationssäkerhet ska ha ett 
intyg över säkerhetsutredning. 

Ett beslut som gäller att utfärda eller återta 
ett intyg över säkerhetsutredning får överkla-
gas såväl av den som ansökt om säkerhetsut-
redningen som av den som utredningen gäller. 

genom besvär, om inte intyget över säkerhets-
utredningen är en förutsättning för skötseln av 
en sådan tjänst eller ett sådant uppdrag, för 
vilka den som väljs enligt internationella för-
pliktelser som gäller informationssäkerhet ska 
ha ett intyg över säkerhetsutredning. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdom-
stol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

 
 
 
 
 
 
Ett beslut som gäller att utfärda eller återta 

ett intyg över säkerhetsutredning får överkla-
gas såväl av den som ansökt om säkerhetsut-
redningen som av den som utredningen gäller. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

17. 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 15 § 4 

mom., sådant det lyder i lag 904/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

15 § 

Examinandens rättsskydd 

Examinanden ska informeras om vilka be-
dömningsgrunder som gäller för examenspre-
stationen. 

En examinators beslut får inte överklagas 
genom besvär. 

15 § 

Examinandens rättsskydd 

Examinanden ska informeras om vilka be-
dömningsgrunder som gäller för examenspre-
stationen. 

En examinators beslut får inte överklagas 
genom besvär. 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Den som är missnöjd med en examinators 
bedömning får dock inom sju dagar efter att 
han eller hon fått del av beslutet anmäla sig för 
att avlägga examen inför språkexamensnämn-
den. Den nya examinationen inför nämnden är 
då avgiftsfri. 

Språkexamensnämndens beslut får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen 
på det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens 
beslut får besvär anföras endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

 

Den som är missnöjd med en examinators 
bedömning får dock inom sju dagar efter att 
han eller hon fått del av beslutet anmäla sig för 
att avlägga examen inför språkexamensnämn-
den. Den nya examinationen inför nämnden är 
då avgiftsfri. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdom-
stol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

18. 

Lag 

om ändring av 24 § i viteslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viteslagen (1113/1990) 24 §, sådan den lyder i lag 894/2015, som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

24 § 

Ändringssökande 

I beslut som gäller föreläggande av vite eller 
föreläggande av hot om tvångsutförande eller 
hot om avbrytande får ändring sökas enligt 
vad som föreskrivs om sökande av ändring i 
ett beslut som gäller huvudförpliktelsen. 

Ett beslut som gäller utdömande av vite eller 
verkställighet av hot om tvångsutförande eller 
hot om avbrytande får överklagas genom be-
svär på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Huvudförpliktelsen av-
gör vilken förvaltningsdomstol som är behö-
rig och om sakkunnigledamöter ska delta i be-
handlingen av ett ärende. 

Ett beslut genom vilket en myndighet inte 
har godkänt ett yrkande på ny behandling av 

24 § 

Ändringssökande 

Ett beslut genom vilket en myndighet inte 
har godkänt ett yrkande på ny behandling av 
ett ärende enligt 12 § 2 mom. får inte överkla-
gas genom besvär. 

 
Vid sökande av ändring i ett beslut som gäl-

ler föreläggande av vite eller föreläggande av 
hot om tvångsutförande eller hot om avbry-
tande tillämpas vad som föreskrivs om sö-
kande av ändring i ett beslut som gäller hu-
vudförpliktelsen. 

 
 
Vid sökande av ändring i ett beslut som gäl-

ler utdömande av vite eller verkställighet av 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

ett ärende enligt 12 § 2 mom. får inte överkla-
gas genom besvär. 

hot om tvångsutförande eller hot om avbry-
tande bestäms den behöriga förvaltningsdom-
stolen och frågan om sakkunnigledamöters 
deltagande i behandlingen av ärendena uti-
från huvudförpliktelsen. 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdom-
stol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

19. 

Lag 

om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 64 § 3 mom. sådant det lyder i lag 913/2015, 
samt 
ändras 10 kap. 64 § 2 mom. sådant det lyder i lag 913/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

10 kap.  

Hemliga tvångsmedel 

64 § 

Ersättningar till teleföretag 

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av 
statens medel för direkta kostnader som orsa-
kats av att företaget i enlighet med detta kapi-
tel har biträtt myndigheterna och lämnat upp-
gifter, så som föreskrivs i 299 § i informat-
ionssamhällsbalken (917/2014). Beslut om 
betalning av ersättning fattas av den enhet vid 
förundersökningsmyndigheten som gjort 
undersökningen i fråga. 

Omprövning av beslutet får begäras på det 
sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av 

10 kap.  

Hemliga tvångsmedel 

64 § 

Ersättningar till teleföretag 

 Ett teleföretag har rätt att få ersättning av 
statens medel för direkta kostnader som orsa-
kats av att företaget i enlighet med detta kapi-
tel har biträtt myndigheterna och lämnat upp-
gifter, så som föreskrivs i 299 § i informat-
ionssamhällsbalken (917/2014). Beslut om 
betalning av ersättning fattas av den enhet vid 
förundersökningsmyndigheten som gjort 
undersökningen i fråga. 

I fråga om beslutet får omprövning begäras. 
Bestämmelser om begäran om omprövning 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Förvaltningsdomstolen ska ge 
Kommunikationsverket tillfälle att bli hört. 

 
Över förvaltningsdomstolens beslut får be-

svär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. 

finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestäm-
melser om sökande av ändring i förvaltnings-
domstol finns i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). Förvaltningsdom-
stolen ska ge Transport- och kommunikations-
verket tillfälle att bli hört. 

(upphävs) 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 

 
 
 
 

20. 

Lag 

om ändring av 20 kap. i fängelselagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fängelselagen (767/2005) 20 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 393/2015, och 
ändras 20 kap. 4 §, sådan den lyder i lagarna 393/2015 och 819/2019, som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

20 kap. 

Ändringssökande 

4 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Regiondirektörens och verkställighetsdirek-
törens beslut med anledning av en begäran 
om omprövning och beslut som avses i 3 § 3 
mom. får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden. Be-
svären ska anföras hos den förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets regiondirektörens be-
slut har fattats. Besvär över beslut som fattats 
av Brottspåföljdsmyndighetens centralför-
valtningsenhet eller verkställighetsdirektören 
ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdom-
stol. 

20 kap. 

Ändringssökande 

4 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anfö-
ras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
Besvär över ett beslut av en regiondirektör 
ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom 
vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över 
beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndig-
hetens centralförvaltningsenhet eller verkstäl-
lighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. 

 
 
 
 
 

RP 109/2020 rd



   

  

 

 61  

 

 

 

Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Besvär ska anföras inom 14 dagar från del-
fåendet av beslutet. 

 
 

6 § 

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 

Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. 
 

Vid sökande av ändring i förvaltningsdom-
stol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. 

 
 
 
(upphävs) 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

21. 

Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) 90 § och 
ändras 88 § som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

88 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Beslut som regiondirektören eller verkstäl-
lighetsdirektören har fattat med anledning av 
en omprövningsbegäran får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Besvären ska anföras hos den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets region-
direktörens beslut med anledning av ompröv-
ningsbegäran har fattats. Besvär över beslut 
av verkställighetsdirektören ska anföras hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Besvär ska anföras inom 14 dagar från del-
fåendet av beslutet. 

 
90 § 

88 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anfö-
ras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
Besvär över ett beslut av en regiondirektör 
med anledning av en begäran om omprövning 
ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom 
vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över 
beslut som fattats av verkställighetsdirektören 
ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdom-
stol. 

 
 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdom-

stol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 

Förvaltningsdomstolens beslut får överkla-
gas genom besvär bara om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

 
(upphävs) 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

22. 

Lag 

om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017) det inledande stycket i 35 

§ 1 mom., 35 § 1 mom. 6 punkten och 37 § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

35 § 

Ändringssökande 

Den övervakade får begära omprövning av 
eller anföra besvär över Brottspåföljdsmyn-
dighetens beslut om 

1) tillstånd till att tillfälligt avvika från en 
skyldighet som anges i planen för strafftiden 
enligt 14 §, 

2) fråntagande av föremål och ämnen som 
påträffats vid säkerhetskontroller enligt 17 §, 

3) skriftlig varning enligt 18 §, 
4) inräkning i strafftiden enligt 22 §, 
5) ersättning för resekostnader enligt 33 §, 
6) något annat avgörande enligt 5 § i förvalt-

ningsprocesslagen (586/1996) som träffats 
med stöd av denna lag, om inte överklagande 
har förbjudits med stöd av 36 § i denna lag. 

 
Regiondirektören vid Brottspåföljdsmyn-

digheten avgör begäran om omprövning enligt 
1 mom. 1–4 och 6 punkten. Verkställighetsdi-
rektören vid Brottspåföljdsmyndigheten av-
gör begäran om omprövning enligt 1 mom. 5 

35 § 

Ändringssökande 

Den övervakade får begära omprövning av 
Brottspåföljdsmyndighetens beslut om 

 
1) tillstånd till att tillfälligt avvika från en 

skyldighet som anges i planen för strafftiden 
enligt 14 §, 

2) fråntagande av föremål och ämnen som 
påträffats vid säkerhetskontroller enligt 17 §, 

3) skriftlig varning enligt 18 §, 
4) inräkning i strafftiden enligt 22 §, 
5) ersättning för resekostnader enligt 33 §, 
6) något annat avgörande enligt 6 § i lagen 

om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019) som träffats med stöd av denna 
lag, om inte ändringssökande har förbjudits 
med stöd av 36 § i denna lag. 

Regiondirektören vid Brottspåföljdsmyn-
digheten avgör begäran om omprövning enligt 
1 mom. 1–4 och 6 punkten. Verkställighetsdi-
rektören vid Brottspåföljdsmyndigheten av-
gör begäran om omprövning enligt 1 mom. 5 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

punkten, om det inte är fråga om ett beslut 
som han eller hon själv fattat. 

Begäran om omprövning av ett beslut ska 
framställas skriftligen inom sju dagar från del-
fåendet av beslutet. Begäran om omprövning 
ska lämnas till regiondirektören, direktören 
för byrån för samhällspåföljder eller fängelse-
direktören. Om det är fråga om beslut enligt 1 
mom. 5 punkten, ska begäran om omprövning 
lämnas till verkställighetsdirektören vid 
Brottspåföljdsmyndigheten. Begäran om om-
prövning ska behandlas skyndsamt. På be-
handlingen av begäran om omprövning till-
lämpas i övrigt vad som föreskrivs i 91 och 92 
§ i lagen om verkställighet av samhällspåfölj-
der. 

 
37 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen  

Beslut av regiondirektören eller verkställig-
hetsdirektören med anledning av en begäran 
om omprövning och andra beslut av verkstäl-
lighetsdirektören får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen. Besvä-
ren ska anföras hos den förvaltningsdomstol 
inom vars domkrets regiondirektören har fat-
tat beslutet med anledning av en begäran om 
omprövning. Besvär över beslut av verkstäl-
lighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. 

Besvär ska anföras inom 14 dagar från del-
fåendet av beslutet. På behandlingen av be-
svär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 
89–92 § i lagen om verkställighet av samhälls-
påföljder. 

punkten, om det inte är fråga om ett beslut 
som han eller hon själv fattat. 
Begäran om omprövning av ett beslut ska 
framställas skriftligen inom sju dagar från 
delfåendet av beslutet. Begäran om ompröv-
ning ska lämnas till regiondirektören, direk-
tören för byrån för samhällspåföljder eller 
fängelsedirektören. Om det är fråga om be-
slut enligt 1 mom. 5 punkten, ska begäran om 
omprövning lämnas till verkställighetsdirek-
tören vid Brottspåföljdsmyndigheten. Begä-
ran om omprövning ska behandlas skynd-
samt. På behandlingen av begäran om om-
prövning tillämpas i övrigt vad som före-
skrivs i 91 och 92 § i lagen om verkställighet 
av samhällspåföljder. 
 

37 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen  

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anfö-
ras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
Besvär över ett beslut av en regiondirektör 
med anledning av en begäran om omprövning 
ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom 
vars domkrets beslutet har fattats. Besvär 
över beslut av verkställighetsdirektören ska 
anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

 
 
 
 
På behandlingen av besvär tillämpas i övrigt 

vad som föreskrivs i 89, 91 och 92 § i lagen 
om verkställighet av samhällspåföljder. Vid 
sökande av ändring i förvaltningsdomstol till-
lämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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23. 

Lag 

om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna 
vid verkställighet av domar i brottmål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställig-

het av domar i brottmål (326/1963) 26 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 988/2014, som 
följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

26 § 
 
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-

ningsenhet ska höra den dömde före sitt beslut 
om samtycke till en begäran som avses i 5, 9 
a, 10 eller 17 §. På hörande tillämpas vad som 
i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om 
hörande av part. 

 
Ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens 

centralförvaltningsenhet om samtycke till be-
gäran enligt 1 mom. delges i enlighet med för-
valtningslagen. Ändring i beslutet får sökas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol i enlighet med förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). Besvären ska behandlas 
skyndsamt. Beslut av Helsingfors förvalt-
ningsdomstol får inte överklagas genom be-
svär. 

Ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet får verkställas även 
om det överklagas. 

26 § 
 

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-
ningsenhet ska höra den dömde före sitt beslut 
om samtycke till en begäran som avses i 5, 9 
a, 10 eller 17 §. På hörande tillämpas vad som 
i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om 
hörande av part. Bestämmelser om delgivning 
av beslut finns i förvaltningslagen. 

Ett beslut som fattats av Brottspåföljdsmyn-
dighetens centralförvaltningsenhet får över-
klagas genom besvär hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol. Besvären ska behandlas skynd-
samt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte 
överklagas genom besvär. Vid sökande av 
ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i öv-
rigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019). 

 
Ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens 

centralförvaltningsenhet får verkställas även 
om det överklagas. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

24. 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straff-
rättsliga påföljder 
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I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder 

(21/1987) 24 §, sådan den lyder i lag 919/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

24 § 
 
Ett beslut som justitieministeriet har medde-

lat får överklagas genom besvär hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol på det sätt som anges 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Be-
svären ska behandlas skyndsamt. Över för-
valtningsdomstolens beslut får besvär inte an-
föras. 

24 § 
 

Ett beslut som justitieministeriet har medde-
lat får överklagas genom besvär hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol. Besvären ska be-
handlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens 
beslut får inte överklagas genom besvär. Vid 
sökande av ändring i förvaltningsdomstol till-
lämpas i övrigt lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

25. 

Lag 

om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska 

unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och 
om tillämpning av rambeslutet (1169/2011) 19 § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

19 § 

Ändringssökande 

 Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet eller justitieministe-
riet har meddelat med stöd av denna lag får 
överklagas hos Helsingfors förvaltningsdom-
stol genom besvär i enlighet med förvaltnings-
processlagen (586/1996). Besvären ska be-

19 § 

Ändringssökande 

Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet eller justitieministe-
riet har meddelat får överklagas genom besvär 
hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvä-
ren ska behandlas skyndsamt. Förvaltnings-
domstolens beslut får inte överklagas genom 

RP 109/2020 rd



   

  

 

 66  

 

 

 

Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

handlas skyndsamt. Beslut av Helsingfors för-
valtningsdomstol får inte överklagas genom 
besvär. 

I fråga om sökande av ändring i ett sådant 
beslut av tingsrätten som avses i 5 § gäller vad 
som i tvångsmedelslagen bestäms om sökande 
av ändring i ett domstolsbeslut i ett ärende 
som gäller häktning eller reseförbud. Ändring 
i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 7 
§ söks hos hovrätten genom besvär på det sätt 
som i rättegångsbalken bestäms om sökande 
av ändring i tingsrättens avgöranden. Ändring 
i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 13 
§ söks hos högsta domstolen genom besvär, 
med iakttagande i tillämpliga delar av vad 
som i lagen om utlämning för brott mellan 
Finland och de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen bestäms om sökande av 
ändring i tingsrättens avgörande i ett utläm-
ningsärende. 

besvär. Vid sökande av ändring i förvaltnings-
domstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång 
i förvaltningsärenden (808/2019). 

Vid sökande av ändring i ett sådant beslut av 
tingsrätten som avses i 5 § tillämpas vad som 
i tvångsmedelslagen föreskrivs om sökande av 
ändring i ett domstolsbeslut i ett ärende som 
gäller häktning eller reseförbud.  

Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten 
som avses i 7 § söks hos hovrätten genom be-
svär. På ändringssökandet tillämpas vad som 
i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av 
ändring i tingsrättens avgöranden.  

Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten 
som avses i 13 § söks hos högsta domstolen 
genom besvär. På ändringssökandet tillämpas 
vad som i lagen om utlämning för brott mellan 
Finland och de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen föreskrivs om sökande av 
ändring i tingsrättens avgörande i ett utläm-
ningsärende. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

26. 

Lag 

om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder 

inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska 
unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011) 14 § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

14 § 

Ändringssökande 

14 § 

Ändringssökande 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

 Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet har meddelat med 
stöd av denna lag får överklagas hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol genom besvär i en-
lighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Besvären ska behandlas skynd-
samt. Beslut av Helsingfors förvaltningsdom-
stol får inte överklagas genom besvär. 

 
Ändring i ett sådant avgörande av tingsrät-

ten som avses i denna lag söks hos hovrätten 
genom besvär på det sätt som i rättegångsbal-
ken bestäms om sökande av ändring i tingsrät-
tens avgöranden. 

Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet har meddelat får 
överklagas genom besvär hos Helsingfors för-
valtningsdomstol. Besvären ska behandlas 
skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får 
inte överklagas genom besvär. Vid sökande av 
ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i öv-
rigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019). 

Ändring i ett sådant avgörande av tingsrät-
ten som avses i denna lag söks hos hovrätten 
genom besvär med iakttagande av vad som i 
rättegångsbalken föreskrivs om sökande av 
ändring i tingsrättens avgöranden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

27. 

Lag 

om ändring av 4 § i teckenspråkslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i teckenspråkslagen (359/2015) 4 § 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

4 § 

Språkliga rättigheter för dem som använder 
teckenspråk 

 Bestämmelser om rätten för dem som an-
vänder teckenspråk att få undervisning på sitt 
eget språk och i teckenspråk som läroämne 
finns i lagen om grundläggande utbildning 
(628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen 
om yrkesutbildning (630/1998) och i övrig 
lagstiftning som gäller undervisning. I fråga 
om utbildning, forskning och språkvård gäller 
vad som föreskrivs särskilt. 

Bestämmelser om rätten att använda tecken-
språk eller om tolkning och översättning som 

4 § 

Språkliga rättigheter för dem som använder 
teckenspråk 

Bestämmelser om rätten för dem som an-
vänder teckenspråk att få undervisning på sitt 
eget språk och i teckenspråk som läroämne 
finns i lagen om grundläggande utbildning 
(628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen 
om yrkesutbildning (630/1998) och i övrig 
lagstiftning som gäller undervisning. I fråga 
om utbildning, forskning och språkvård gäller 
vad som föreskrivs särskilt. 

Bestämmelser om rätten att använda tecken-
språk eller om tolkning och översättning som 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

ordnas av myndigheterna finns i förvaltnings-
lagen (434/2003), förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), förundersökningslagen 
(805/2011), lagen om rättegång i brottmål 
(689/1997), lagen om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården (812/2000), la-
gen om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992), utsökningsbalken (705/2007), 
fängelselagen (767/2005), häktningslagen 
(768/2005), lagen om behandlingen av perso-
ner i förvar hos polisen (841/2006) och i an-
nan lagstiftning som gäller olika förvaltnings-
områden. 

Vid ordnandet av tolkning för den som an-
vänder teckenspråk iakttas lagen om tolk-
ningstjänst för handikappade personer 
(133/2010), om den som använder tecken-
språk inte får tillräcklig och lämplig tolkning 
med stöd av någon annan lag. 

ordnas av myndigheterna finns i förvaltnings-
lagen (434/2003), lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019), förundersök-
ningslagen (805/2011), lagen om rättegång i 
brottmål (689/1997), lagen om klientens ställ-
ning och rättigheter inom socialvården 
(812/2000), lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992), utsökningsbalken 
(705/2007), fängelselagen (767/2005), häkt-
ningslagen (768/2005), lagen om behand-
lingen av personer i förvar hos polisen 
(841/2006) och i annan lagstiftning som gäller 
olika förvaltningsområden. 

Vid ordnandet av tolkning för den som an-
vänder teckenspråk iakttas lagen om tolk-
ningstjänst för handikappade personer 
(133/2010), om den som använder tecken-
språk inte får tillräcklig och lämplig tolkning 
med stöd av någon annan lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 
 

28. 

Lag 

om ändring av 25 § i dataskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i dataskyddslagen (1050/2018) 25 § 2 mom. och 
ändras 25 § 1 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

25 § 

Ändringssökande 

 Dataombudsmannens, biträdande dataom-
budsmannens och ett i 24 § 1 mom. avsett be-
slut får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 

25 § 

Ändringssökande 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. Även da-
taombudsmannen får söka ändring i ett beslut 
av förvaltningsdomstolen. 

I ett beslut av dataombudsmannen eller en 
biträdande dataombudsman kan det bestäm-
mas att beslutet ska iakttas trots ändringssö-
kande, om inte besvärsmyndigheten bestäm-
mer något annat. 

(upphävs) 
 
 
 
 
I ett beslut av dataombudsmannen eller en 

biträdande dataombudsman kan det bestäm-
mas att beslutet ska iakttas trots ändringssö-
kande, om inte besvärsmyndigheten bestäm-
mer något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

29. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet 
av den nationella säkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den 

nationella säkerheten (1054/2018) 58 § 2 mom. och 59 § 2 mom., samt  
ändras rubriken för 59 § samt 59 § 1 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

58 § 

Beslut av kommissionen 

Om dataombudsmannen i ett ärende som in-
letts hos dataombudsmannen anser att det be-
höver utredas om ett i 41 § 1 mom. 3 punkten 
avsett beslut av kommissionen om adekvat 
skyddsnivå är förenligt med dataskyddsdirek-
tivet, får dataombudsmannen genom en ansö-
kan föra ett ärende som gäller begäran om för-
handsavgörande till Helsingfors förvaltnings-
domstol för avgörande. 

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring 
sökas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

 

58 § 

Beslut av kommissionen 

Om dataombudsmannen i ett ärende som in-
letts hos dataombudsmannen anser att det be-
höver utredas om ett i 41 § 1 mom. 3 punkten 
avsett beslut av kommissionen om adekvat 
skyddsnivå är förenligt med dataskyddsdirek-
tivet, får dataombudsmannen genom en ansö-
kan föra ett ärende som gäller begäran om för-
handsavgörande till Helsingfors förvaltnings-
domstol för avgörande. 

(upphävs) 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

59 § 

Ändringssökande 

 
Dataombudsmannens beslut får överklagas 

genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. Även da-
taombudsmannen får söka ändring i förvalt-
ningsdomstolens beslut. 

I dataombudsmannens beslut får det be-
stämmas att beslutet ska iakttas trots ändrings-
sökande, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat. 

59 § 

Sökande av ändring i dataombudsmannens 
beslut 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

 
(upphävs) 
 
 
 
 
I dataombudsmannens beslut får det be-

stämmas att beslutet ska iakttas trots ändrings-
sökande, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

30. 

Lag 

om ändring av 28 § i lagen om sammankomster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om sammankomster (530/1999) 28 § 2 mom., sådant det lyder i lag 902/2015, 

och 
ändras rubriken för 28 § och 28 § 1 mom., sådana de lyder i lag 902/2015, som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

28 § 

Ändringssökande 

 Ett beslut av polisen får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

28 § 

Sökande av ändring i polisens beslut 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

 
 
 

RP 109/2020 rd



   

  

 

 71  

 

 

 

Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett i 15 
§ avsett ärende som gäller förbud mot offent-
liga tillställningar får överklagas genom be-
svär hos högsta förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen 
får besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

Ett beslut som har fattats med stöd av denna 
lag ska iakttas även om det överklagas, om 
inte besvärsmyndigheten bestämmer något 
annat. 

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 

 
Ett beslut som har fattats med stöd av denna 

lag ska iakttas även om det överklagas, om 
inte besvärsmyndigheten bestämmer något 
annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

31. 

Lag 

om ändring av 9 e § i partilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i partilagen (10/1969) 9 e § 2 mom., sådant det lyder i lag 1688/2015, som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

9 e § 

Tillsyn 

 Statens revisionsverk ska övervaka använd-
ningen av det understöd som avses i 9 § samt 
att ett parti, partinära sammanslutningar och i 
understödsbeslutet avsedda föreningar (till-
synsobjekt) i sin verksamhet iakttar denna lags 
bestämmelser om bidrag, redovisning av kost-
naderna för och finansieringen av valkam-
panjen samt utarbetande och inlämnande av 
anknytande handlingar och uppgifter. Vid 
fullgörandet av denna uppgift kan verket 
granska tillsynsobjektets bokföring och me-

9 e § 

Tillsyn 

Statens revisionsverk ska övervaka använd-
ningen av det understöd som avses i 9 § samt 
att ett parti, partinära sammanslutningar och i 
understödsbeslutet avsedda föreningar (till-
synsobjekt) i sin verksamhet iakttar denna lags 
bestämmelser om bidrag, redovisning av kost-
naderna för och finansieringen av valkam-
panjen samt utarbetande och inlämnande av 
anknytande handlingar och uppgifter. Vid 
fullgörandet av denna uppgift kan verket 
granska tillsynsobjektets bokföring och me-
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

delsanvändning och vid behov uppmana till-
synsobjektet att fullgöra de skyldigheter som 
följer av denna lag. 

Statens revisionsverk får vid vite förplikta 
tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om 
handlingar eller uppgifter trots uppmaning 
från verket inte lämnas in, rättas eller kom-
pletteras eller det inte visas att handlingarna 
eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och 
försummelsen enligt en helhetsbedömning är 
väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd 
som avses i 15 § i lagen om statens revisions-
verk (676/2000). Föreläggandet och utdöman-
det av vite får överklagas hos högsta förvalt-
ningsdomstolen genom besvär enligt vad som 
anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

 
 
Bestämmelser om den tillsyn som statens re-

visionsverk utövar finns i övrigt i lagen om 
statens revisionsverk. 

Statens revisionsverk ska årligen lämna 
riksdagen en berättelse om sin tillsyn över att 
denna lag iakttas. 

Justitieministeriet ska övervaka iakttagan-
det av denna lag och de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den, till 
den del tillsynen inte ska skötas av statens re-
visionsverk. 

delsanvändning och vid behov uppmana till-
synsobjektet att fullgöra de skyldigheter som 
följer av denna lag. 

Statens revisionsverk får vid vite förplikta 
tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om 
handlingar eller uppgifter trots uppmaning 
från verket inte lämnas in, rättas eller kom-
pletteras eller det inte visas att handlingarna 
eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och 
försummelsen enligt en helhetsbedömning är 
väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd 
som avses i 15 § i lagen om statens revisions-
verk (676/2000). Föreläggandet och utdöman-
det av vite får överklagas hos högsta förvalt-
ningsdomstolen genom besvär. Bestämmelser 
om sökande av ändring i beslut som gäller fö-
reläggande eller utdömande av vite finns i vi-
teslagen (1113/1990). 

Bestämmelser om den tillsyn som statens re-
visionsverk utövar finns i övrigt i lagen om 
statens revisionsverk. 

Statens revisionsverk ska årligen lämna 
riksdagen en berättelse om sin tillsyn över att 
denna lag iakttas. 

Justitieministeriet ska övervaka iakttagan-
det av denna lag och de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den, till 
den del tillsynen inte ska skötas av statens re-
visionsverk. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fat-

tats före ikraftträdandet av denna lag tilläm-
pas de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet. 

——— 
 

 
 
 

32. 

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
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ändras i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 
1689/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

10 § 

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter 

 Statens revisionsverk ska övervaka att skyl-
digheten att redovisa valfinansieringen full-
görs. I detta syfte ska revisionsverket 

1) kontrollera om samtliga redovisnings-
skyldiga lämnat redovisning enligt denna lag, 

2) utan dröjsmål offentliggöra samtliga re-
dovisningar som inkommit, och 

3) sedan det granskat redovisningarna vid 
behov uppmana redovisningsskyldiga att göra 
en ny redovisning, komplettera sin redovis-
ning eller visa att redovisningen är riktig och 
tillräcklig. 

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning 
från statens revisionsverk inte lämnar in nå-
gon redovisning enligt denna lag eller om det 
konstateras att redovisningen är uppenbart 
oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, 
får statens revisionsverk vid vite förplikta den 
redovisningsskyldige att lämna in en redovis-
ning eller rätta till felet eller bristen. Vitet 
döms ut av vitesnämnden enligt 15 § i lagen 
om statens revisionsverk (676/2000). Föreläg-
gandet och utdömandet av vite får överklagas 
hos högsta förvaltningsdomstolen genom be-
svär enligt vad som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 

 
 
Den tillsyn som utövas av statens revisions-

verk upphör åtta månader efter det att valre-
sultatet fastställts. Revisionsverket kan dock 
trots denna tidsfrist slutföra tillsyn som inletts 
innan tidsfristen gått ut. Statens revisionsverk 
ska separat för varje val lämna en berättelse 
till riksdagen om de redovisningar som tagits 
emot och om sin tillsyn över att redovisnings-
skyldigheten fullgörs. 

10 § 

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter 

Statens revisionsverk ska övervaka att skyl-
digheten att redovisa valfinansieringen full-
görs. I detta syfte ska revisionsverket 

1) kontrollera om samtliga redovisnings-
skyldiga lämnat redovisning enligt denna lag, 

2) utan dröjsmål offentliggöra samtliga re-
dovisningar som inkommit, och 

3) sedan det granskat redovisningarna vid 
behov uppmana redovisningsskyldiga att göra 
en ny redovisning, komplettera sin redovis-
ning eller visa att redovisningen är riktig och 
tillräcklig. 

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning 
från statens revisionsverk inte lämnar in nå-
gon redovisning enligt denna lag eller om det 
konstateras att redovisningen är uppenbart 
oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, 
får statens revisionsverk vid vite förplikta den 
redovisningsskyldige att lämna in en redovis-
ning eller rätta till felet eller bristen. Vitet 
döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i 
lagen om statens revisionsverk (676/2000). 
Föreläggandet och utdömandet av vite får 
överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen 
genom besvär. Bestämmelser om sökande av 
ändring i beslut som gäller föreläggande eller 
utdömande av vite finns i viteslagen 
(1113/1990). 

Den tillsyn som utövas av statens revisions-
verk upphör åtta månader efter det att valre-
sultatet fastställts. Revisionsverket kan dock 
trots denna tidsfrist slutföra tillsyn som inletts 
innan tidsfristen gått ut. Statens revisionsverk 
ska separat för varje val lämna en berättelse 
till riksdagen om de redovisningar som tagits 
emot och om sin tillsyn över att redovisnings-
skyldigheten fullgörs. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fat-

tats före ikraftträdandet av denna lag tilläm-
pas de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet. 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

——— 
 

 
 

33. 

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 17 § 5 mom., sådant det 

lyder i lag 906/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

17 § 

Utlämnande av ett nätmeddelandes identifie-
ringsuppgifter 

 På yrkande av en anhållningsberättigad 
tjänsteman som avses i 2 kap. 9 § 1 punkten i 
tvångsmedelslagen (806/2011), en åklagare 
eller en målsägande, kan en domstol ålägga 
administratören av en sändare, server eller nå-
gon annan sådan anordning att till den som 
framställt yrkandet lämna ut de identifierings-
uppgifter som behövs för utredande av vem 
som är avsändare av ett nätmeddelande, om 
det föreligger sannolika skäl att misstänka att 
innehållet i meddelandet är sådant att det är 
straffbart att göra det tillgängligt för allmän-
heten. Domstolen får förordna att identifie-
ringsuppgifterna ska lämnas ut till målsägan-
den först när målsäganden själv får väcka åtal 
för brottet. Yrkandet ska framställas vid tings-
rätten på administratörens hemort eller vid 
Helsingfors tingsrätt inom tre månader efter 
att det meddelande som yrkandet gäller publi-
cerades. Domstolen kan förena utlämningsål-
äggandet med vite. 

I ett beslut som gäller utlämnande av identi-
fieringsuppgifter får besvär anföras separat. 
Ett beslut genom vilket någon åläggs att 
lämna ut uppgifter får inte verkställas förrän 

17 § 

Utlämnande av ett nätmeddelandes identifie-
ringsuppgifter 

På yrkande av en anhållningsberättigad 
tjänsteman som avses i 2 kap. 9 § 1 punkten i 
tvångsmedelslagen (806/2011), en åklagare 
eller en målsägande, kan en domstol ålägga 
administratören av en sändare, server eller nå-
gon annan sådan anordning att till den som 
framställt yrkandet lämna ut de identifierings-
uppgifter som behövs för utredande av vem 
som är avsändare av ett nätmeddelande, om 
det föreligger sannolika skäl att misstänka att 
innehållet i meddelandet är sådant att det är 
straffbart att göra det tillgängligt för allmän-
heten. Domstolen får förordna att identifie-
ringsuppgifterna ska lämnas ut till målsägan-
den först när målsäganden själv får väcka åtal 
för brottet. Yrkandet ska framställas vid tings-
rätten på administratörens hemort eller vid 
Helsingfors tingsrätt inom tre månader efter 
att det meddelande som yrkandet gäller publi-
cerades. Domstolen kan förena utlämningsål-
äggandet med vite. 

I ett beslut som gäller utlämnande av identi-
fieringsuppgifter får besvär anföras separat. 
Ett beslut genom vilket någon åläggs att 
lämna ut uppgifter får inte verkställas förrän 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

beslutet har vunnit laga kraft, om inte den 
domstol som behandlar besvären bestämmer 
något annat. 

Åläggande att lämna ut identifieringsupp-
gifter får på begäran av en utländsk statlig 
myndighet meddelas, om det under motsva-
rande förhållanden i Finland skulle vara ett 
brott att göra det meddelande tillgängligt för 
allmänheten som begäran grundar sig på eller 
om utlämnandet grundar sig på ett fördrag el-
ler någon annan internationell förpliktelse 
som är bindande för Finland. 

En i 1 mom. avsedd administratör har rätt till 
ersättning av statens medel för de skäliga di-
rekta kostnaderna för utlämnande av de iden-
tifieringsuppgifter som avses i denna paragraf. 
Beslut om betalning av ersättning fattas av 
chefen för den polisinrättning där undersök-
ningen utfördes eller av chefen för någon av 
polisens riksomfattande enheter. När uppgif-
terna lämnas ut till målsäganden enligt dom-
stolens åläggande, är det dock målsäganden 
själv som ska svara för nämnda kostnader. 

Omprövning av ett i 4 mom. avsett beslut av 
polisen får begäras på det sätt som anges i för-
valtningslagen (434/2003). Det beslut som 
meddelas med anledning av begäran om om-
prövning får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över 
förvaltningsdomstolens beslut får besvär an-
föras endast om högsta förvaltningsdomstolen 
beviljar besvärstillstånd. 

beslutet har vunnit laga kraft, om inte den 
domstol som behandlar besvären bestämmer 
något annat. 

Åläggande att lämna ut identifieringsupp-
gifter får på begäran av en utländsk statlig 
myndighet meddelas, om det under motsva-
rande förhållanden i Finland skulle vara ett 
brott att göra det meddelande tillgängligt för 
allmänheten som begäran grundar sig på eller 
om utlämnandet grundar sig på ett fördrag el-
ler någon annan internationell förpliktelse 
som är bindande för Finland. 

En i 1 mom. avsedd administratör har rätt till 
ersättning av statens medel för de skäliga di-
rekta kostnaderna för utlämnande av de iden-
tifieringsuppgifter som avses i denna paragraf. 
Beslut om betalning av ersättning fattas av 
chefen för den polisinrättning där undersök-
ningen utfördes eller av chefen för någon av 
polisens riksomfattande enheter. När uppgif-
terna lämnas ut till målsäganden enligt dom-
stolens åläggande, är det dock målsäganden 
själv som ska svara för nämnda kostnader. 

I fråga om ett i 4 mom. avsett beslut av po-
lisen får omprövning begäras. Bestämmelser 
om begäran om omprövning finns i förvalt-
ningslagen (434/2003). Bestämmelser om sö-
kande av ändring i förvaltningsdomstol finns i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

34. 

Lag 

om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 130 § 2 mom. och 131 § som följer: 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

130 § 

Ändringssökande 

 Beslut enligt denna lag som fattats av stats-
rådet, ett ministerium eller Finlands Bank får 
överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. 
Övriga beslut enligt denna lag får överklagas 
hos förvaltningsdomstolen. 

Vid ändringssökande ska i övrigt bestäm-
melserna i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) iakttas. Ett förvaltningsbeslut ska 
dock trots besvär iakttas genast, om inte be-
svärsmyndigheten föreskriver något annat. 

 
131 § 

Omprövningsbegäran angående reglering av 
flytande trafikbränslen 

I ett beslut som polisinrättningens trafik-
bränsleenhet har fattat med stöd av 71 § 3 
mom. får ändring inte sökas genom besvär. 
Sökanden kan dock skriftligen begära om-
prövning av beslutet. Omprövningsbegäran 
ska göras inom 14 dagar från delfåendet av 
beslutet. Till ett beslut i vilket omprövning får 
begäras ska fogas en anvisning om hur man 
begär omprövning. I ett beslut med anledning 
av en begäran om omprövning får ändring sö-
kas genom besvär hos förvaltningsdomstolen 
så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 
Förvaltningsdomstolens beslut i ärendet får 
inte överklagas genom besvär. 

 

130 § 

Ändringssökande 

Beslut enligt denna lag som fattats av stats-
rådet, ett ministerium eller Finlands Bank får 
överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. 
Övriga beslut enligt denna lag får överklagas 
hos förvaltningsdomstolen. 

Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019). Ett förvaltningsbeslut ska dock 
trots besvär iakttas genast, om inte besvärs-
myndigheten bestämmer något annat. 

 
131 § 

Omprövningsbegäran angående reglering av 
flytande trafikbränslen 

I fråga om ett beslut som polisinrättningens 
trafikbränsleenhet har fattat med stöd av 71 § 
3 mom. får omprövning begäras inom 14 da-
gar från delfåendet av beslutet. På begäran 
om omprövning tillämpas i övrigt förvalt-
ningslagen. Bestämmelser om sökande av 
ändring i förvaltningsdomstolen finns i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden. Förvalt-
ningsdomstolens beslut i ärendet får dock inte 
överklagas genom besvär. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

35. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) 5 § 3 mom. som 

följer: 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

5 § 

Avtal om produktion av ekonomiska rådgiv-
ningstjänster och skuldrådgivningstjänster 

 Ett rättshjälps- och intressebevakningsdi-
strikt kan efter samråd med justitieministeriet 
köpa ekonomiska rådgivningstjänster och 
skuldrådgivningstjänster om detta behövs 
med hänsyn till den regionala tillgången till 
sådana tjänster eller av någon annan anled-
ning. Tjänster får köpas endast hos sådana 
producenter som har tillräckligt kunnande och 
tillräckliga resurser för uppdraget och vars öv-
riga uppgifter eller vars verksamhet med av-
seende på dess art eller syfte inte äventyrar en 
opartisk och korrekt skötsel av den ekono-
miska rådgivningen och skuldrådgivningen. 

Rättshjälps- och intressebevakningsdi-
striktet ska ingå avtal om produktionen av 
tjänsterna med en sådan tjänsteproducent som 
avses i 1 mom. Avtalet får ingås på viss tid 
eller tills vidare. 

Avtalstvister ska behandlas som förvalt-
ningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Be-
stämmelser om behandlingen av förvaltnings-
tvistemål finns i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

5 § 

Avtal om produktion av ekonomiska rådgiv-
ningstjänster och skuldrådgivningstjänster 

Ett rättshjälps- och intressebevakningsdi-
strikt kan efter samråd med justitieministeriet 
köpa ekonomiska rådgivningstjänster och 
skuldrådgivningstjänster om detta behövs 
med hänsyn till den regionala tillgången till 
sådana tjänster eller av någon annan anled-
ning. Tjänster får köpas endast hos sådana 
producenter som har tillräckligt kunnande och 
tillräckliga resurser för uppdraget och vars öv-
riga uppgifter eller vars verksamhet med av-
seende på dess art eller syfte inte äventyrar en 
opartisk och korrekt skötsel av den ekono-
miska rådgivningen och skuldrådgivningen. 

Rättshjälps- och intressebevakningsdi-
striktet ska ingå avtal om produktionen av 
tjänsterna med en sådan tjänsteproducent som 
avses i 1 mom. Avtalet får ingås på viss tid 
eller tills vidare. 

Avtalstvister ska behandlas som förvalt-
ningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Be-
stämmelser om förfarandet vid förvaltnings-
tvistemål finns i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

36. 

Lag 

om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i ärvdabalken (40/1965) 5 kap. 2 a §, sådan den lyder i lag 912/2015, som följer: 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

5 kap. 

Om statens rätt till arv 

2 a § 
  
Ett beslut som fattats med stöd av 2 § i detta 

kapitel får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

 
Över förvaltningsdomstolens beslut får be-

svär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. 

5 kap. 

Om statens rätt till arv 

2 a § 
 
Ett beslut som avses i 2 § får överklagas ge-

nom besvär hos förvaltningsdomstolen. Be-
stämmelser om sökande av ändring i förvalt-
ningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 

(upphävs) 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 

 
 
 
 

37. 

Lag 

om ändring av adoptionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i adoptionslagen (22/2012) 29 § 2 mom., 36 § 1, 2 och 4 mom., 37 § 2 mom., 50 § och 

93 § 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

29 § 

Avbrytande av adoptionsrådgivning 

 Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning 
kan avbryta adoptionsrådgivningen till en ad-
optionssökande, om det utifrån de omständig-
heter som framkommit vid rådgivningen är 
uppenbart att det inte finns förutsättningar för 
adoption. 

En adoptionssökande får söka ändring i ett 
beslut som avses i 1 mom. genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I förvaltningsdomstolens beslut får adoptions-
sökanden söka ändring, om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

29 § 

Avbrytande av adoptionsrådgivning 

Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning 
kan avbryta adoptionsrådgivningen till en ad-
optionssökande, om det utifrån de omständig-
heter som framkommit vid rådgivningen är 
uppenbart att det inte finns förutsättningar för 
adoption. 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Bestämmelser om temporärt avbrytande av 
adoptionsrådgivning finns i 49 § 3 mom. 

 
36 § 

Ändringssökande, dröjsmålsränta och utsök-
ning 

Omprövning av ett beslut om avgift eller 
kostnadsersättning som har fattats av en tjäns-
teinnehavare eller arbetstagare hos adoptions-
tjänstorganet får begäras hos adoptionstjänst-
organet. Bestämmelser om omprövningsför-
farandet finns i förvaltningslagen (434/2003). 

 
Ändring i ett beslut med anledning av en be-

gäran om omprövning får sökas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen. Den be-
talningsskyldige eller adoptionstjänstorganet 
får söka ändring i förvaltningsdomstolens be-
slut, om högsta förvaltningsdomstolen bevil-
jar besvärstillstånd. 

Vid dröjsmål med betalningen av avgiften 
eller kostnadsersättningen får dröjsmålsränta 
enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) tas 
ut på beloppet. I fråga om dröjsmålsränta till-
lämpas dessutom 5, 6, 10 och 11 § i räntela-
gen. 

Avgiften och kostnadsersättningen samt 
dröjsmålsräntan på dem är direkt utsökbara 
enligt vad som föreskrivs i lagen om verkstäl-
lighet av skatter och avgifter (706/2007). 

 
 

37 § 

Vägran att tillhandahålla internationell ad-
optionstjänst 

Ett adoptionstjänstorgan kan vägra tillhan-
dahålla en adoptionssökande internationell 
adoptionstjänst eller avbryta tjänsten, om 

1) sökanden inte uppfyller de förutsätt-
ningar som ställts av de utländska adoptions-
tjänstorgan som adoptionstjänstorganet sam-
arbetar med, eller 

2) sökanden har försummat sin betalnings-
skyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet 

Bestämmelser om temporärt avbrytande av 
adoptionsrådgivning finns i 49 § 3 mom. 

 
36 § 

Ändringssökande, dröjsmålsränta och utsök-
ning 

Omprövning av ett beslut om avgift eller 
kostnadsersättning som har fattats av en tjäns-
teinnehavare eller arbetstagare hos adoptions-
tjänstorganet får begäras hos adoptionstjänst-
organet. Bestämmelser om begäran om om-
prövning finns i förvaltningslagen 
(434/2003).  

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. 

 
 
 
 
 
Vid dröjsmål med betalningen av avgiften 

eller kostnadsersättningen får dröjsmålsränta 
enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) tas 
ut på beloppet. I fråga om dröjsmålsränta till-
lämpas dessutom 5, 6, 10 och 11 § i räntela-
gen. 

Avgiften, kostnadsersättningen och den 
dröjsmålsränta som tas ut på dem är direkt ut-
söksbara. Bestämmelser om indrivningen av 
dem finns i lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter (706/2007). 

 
37 § 

Vägran att tillhandahålla internationell ad-
optionstjänst 

Ett adoptionstjänstorgan kan vägra tillhan-
dahålla en adoptionssökande internationell 
adoptionstjänst eller avbryta tjänsten, om 

1) sökanden inte uppfyller de förutsätt-
ningar som ställts av de utländska adoptions-
tjänstorgan som adoptionstjänstorganet sam-
arbetar med, eller 

2) sökanden har försummat sin betalnings-
skyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

enligt 35 § och trots uppmaning inte har full-
gjort sin skyldighet inom en angiven skälig 
tid. 

En adoptionssökande får söka ändring i ett 
beslut som avses i 1 mom. genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. Adoptions-
sökanden eller adoptionstjänstorganet får 
söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut, 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

Bestämmelser om temporärt avbrytande av 
en tjänst finns i 49 § 3 mom. 

 
50 § 

Ändringssökande 

En adoptionssökande får söka ändring i ett 
beslut av adoptionsnämnden som gäller ären-
den som avses i detta kapitel genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen. 

Adoptionssökanden eller adoptionsnämn-
den får söka ändring i förvaltningsdomstolens 
beslut, om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd. 

 
93 § 

Rätt att få uppgifter 

Ett adoptivbarn och barnets vårdnadshavare 
samt, efter adoptivbarnets död, barnets av-
komlingar och deras vårdnadshavare har trots 
sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få 
uppgifter ur de handlingar som avses i 92 § av 
den som bevarar dem. När uppgifterna lämnas 
ut ska mottagaren erbjudas det stöd och den 
handledning som behövs. 

Den som bevarar handlingarna får vägra 
lämna ut uppgifter enligt 1 mom., om det finns 
befogad anledning att anta att adoptivbarnets 
eller någon annan uppgiftsmottagares hälsa 
eller utveckling äventyras av att uppgifter 
lämnas ut eller om det i övrigt klart strider mot 
dennes bästa eller annat enskilt intresse att 
uppgifter lämnas ut. 

enligt 35 § och trots uppmaning inte har full-
gjort sin skyldighet inom en angiven skälig 
tid. 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. 

 
 
 
 
 
Bestämmelser om temporärt avbrytande av 

en tjänst finns i 49 § 3 mom. 
 

50 § 

Ändringssökande 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. 

 
 
(upphävs) 
 
 
 
 

93 § 

Rätt att få uppgifter 

Ett adoptivbarn och barnets vårdnadshavare 
samt, efter adoptivbarnets död, barnets av-
komlingar och deras vårdnadshavare har trots 
sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få 
uppgifter ur de handlingar som avses i 92 § av 
den som bevarar dem. När uppgifterna lämnas 
ut ska mottagaren erbjudas det stöd och den 
handledning som behövs. 

Den som bevarar handlingarna får vägra 
lämna ut uppgifter enligt 1 mom., om det finns 
befogad anledning att anta att adoptivbarnets 
eller någon annan uppgiftsmottagares hälsa 
eller utveckling äventyras av att uppgifter 
lämnas ut eller om det i övrigt klart strider mot 
dennes bästa eller annat enskilt intresse att 
uppgifter lämnas ut. 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

Om en tidigare förälders identitet är känd, 
ska uppgift om detta trots 2 mom. alltid läm-
nas ut 

1) till ett adoptivbarn som har fyllt 12 år och, 
efter adoptivbarnets död, till en avkomling 
som har fyllt 12 år, samt 

2) till ett minderårigt adoptivbarns vård-
nadshavare och, efter adoptivbarnets död, till 
en minderårig avkomlings vårdnadshavare. 

Ett beslut som gäller rätt att få uppgifter får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Ändring i förvaltnings-
domstolens beslut i ärendet får sökas, om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

 

Om en tidigare förälders identitet är känd, 
ska uppgift om detta trots 2 mom. alltid läm-
nas ut 

1) till ett adoptivbarn som har fyllt 12 år och, 
efter adoptivbarnets död, till en avkomling 
som har fyllt 12 år, samt 

2) till ett minderårigt adoptivbarns vård-
nadshavare och, efter adoptivbarnets död, till 
en minderårig avkomlings vårdnadshavare. 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

38. 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 15 § 1 mom., sådant det lyder i lag 915/2015, som 

följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

15 § 

Ändringssökande och verkställighet 

Beslut som gäller påförande av överlastav-
gift får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Över för-
valtningsdomstolens beslut får besvär anföras 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd. 

På indrivning av avgiften i utsökningsväg 
tillämpas lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter (706/2007). 

15 § 

Ändringssökande och verkställighet 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

 
 
 
 
På indrivning av avgiften i utsökningsväg 

tillämpas lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter (706/2007). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

——— 
 

 
 
 

39. 

Lag 

om ändring av lagen om parkeringsövervakning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om parkeringsövervakning (727/2011) 14 § och 
ändras 16 § som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

14 § 
 

Förbud mot att överklaga 

Omprövning får inte begäras eller besvär 
anföras med anledning av en anmärkning el-
ler åtgärdseftergift. 

Ett beslut om felparkeringsavgift eller 
klampning får inte överklagas genom besvär. 
Förbudet mot att överklaga gäller dock inte 
ett beslut som parkeringsövervakaren har fat-
tat med anledning av en ansökan som avses i 
18 §. 

 
16 § 

Besvär 

 Ett beslut som parkeringsövervakaren har 
fattat med anledning av en begäran om om-
prövning eller med anledning av en ansökan 
som avses i 18 § får överklagas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen. Besvär ska anfö-
ras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet 
hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets parkeringsövervakarens beslut har fat-

 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 § 

Besvär 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). Besvär hind-
rar dock inte att beslutet verkställs, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat. 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

tats. Besvären hindrar inte att beslutet verk-
ställs, om inte förvaltningsdomstolen bestäm-
mer något annat. 

Förvaltningsdomstolens beslut får överkla-
gas hos högsta förvaltningsdomstolen endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. Besvär ska anföras inom 30 da-
gar från delfåendet av förvaltningsdomstolens 
beslut. 

I fråga om anförande av besvär och hand-
läggningen av besvären i övrigt föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
(upphävs)  
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

40. 

Lag 

om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditupplysningslagen (527/2007) 41 §, sådan den lyder i lag 908/2015, som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

41 § 

Ändringssökande 

  
Ett beslut av dataombudsmannen får över-

klagas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Över förvaltningsdom-
stolens beslut får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

 

41 § 

Sökande av ändring i dataombudsmannens 
beslut 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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41. 

Lag 

om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) 20 § 3 

mom. och 
ändras 20 § 1 och 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

20 § 

Sökande av ändring i regionförvaltningsver-
kets beslut 

 Ett beslut som regionförvaltningsverket fat-
tat med stöd av 17 och 18 § får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

 
I andra beslut som regionförvaltningsverket 

meddelat får omprövning begäras på det sätt 
som anges i förvaltningslagen (434/2003). Be-
slut som meddelas med anledning av en begä-
ran om omprövning får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen. 

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller förbud enligt 17 § eller avregistre-
ring enligt 18 § får överklagas genom besvär 
på det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen. Över andra beslut av förvaltningsdom-
stolen får besvär anföras endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

Ett i denna lag avsett beslut om avregistre-
ring och om verksamhetsförbud för viss tid 
ska iakttas även om det överklagas, om inte 
besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 

20 § 

Sökande av ändring i regionförvaltningsver-
kets beslut 

I fråga om andra beslut som regionförvalt-
ningsverket meddelat än sådana som verket 
har fattat med stöd av 17 och 18 § får ompröv-
ning begäras. Bestämmelser om begäran om 
omprövning finns i förvaltningslagen 
(434/2003). 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
Ett i denna lag avsett beslut om avregistre-

ring och om verksamhetsförbud för viss tid 
ska iakttas även om det överklagas, om inte 
besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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