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L a g

1024/2015

om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 39 §,

sådan den lyder i lag 433/2010, som följer:

39 §

Ändringssökande

Ett beslut som avses i 25 §, 26 § 2 mom.,
27—29 eller 33 § får överklagas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården
får omprövning begäras på det sätt som anges
i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut
som meddelas med anledning av begäran om
omprövning får överklagas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende
som avses i 25—29 eller 33 § får överklagas
genom besvär på det sätt som anges i förvalt-

ningsprocesslagen. Över andra beslut av för-
valtningsdomstolen får besvär anföras endast
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Om Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården inte har meddelat ett
beslut inom den tid som anges i 14 b §, får
sökanden anföra besvär. Besvären anses då
avse ett beslut om avslag av ansökan. Sådana
besvär får anföras tills ett beslut om ansökan
har meddelats. Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården ska underrätta
besvärsmyndigheten om att ett beslut har
meddelats. På anförande av besvär enligt
detta moment och behandlingen av dem til-
lämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen.

Beslut som avses i 25—30 § ska iakttas
oberoende av ändringssökande.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
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