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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hälsoskyddslagen (763/1994) 56 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna

777/1996, 1223/2002, 285/2006 och 1237/2014, som följer:

56 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som gäller god-
kännande av ett laboratorium enligt 49 a §,
ett beslut av en certifierare enligt 49 d §
2 och 4 mom. samt ett beslut av en kommu-
nal tjänsteinnehavare får begäras på det sätt
som anges i förvaltningslagen. Omprövning
av ett beslut av en certifierare ska begäras
hos social- och hälsovårdsministeriet. Om-
prövning av ett beslut av en kommunal tjäns-
teinnehavare ska begäras hos den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten inom 14 dagar från
delfåendet av beslutet.

Andra beslut som har fattats med stöd av
denna lag 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 i 49 b §
avsett ärende som gäller återkallande av god-

kännandet av ett laboratorium eller avbry-
tande av verksamheten, i ett i 49 c § avsett
ärende som gäller återkallande av ett beslut
att utse en certifierare, i ett i 49 d § avsett
ärende som gäller ett beslut att utplåna upp-
gifter om en utomstående sakkunnig eller i ett
i 15, 27 eller 51—53 § avsett ärende som
gäller förbud, begränsning och föreskrifter
får överklagas genom besvär på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra
beslut av förvaltningsdomstolen får besvär
anföras endast om högsta förvaltningsdoms-
tolen beviljar besvärstillstånd.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
har rätt att söka ändring i förvaltningsdoms-
tolens beslut.

Ändring i beslut som gäller den tillsyns-
plan som avses i 6 § 2 mom., den hälsos-
kyddsordning som avses i 51 § 3 mom. och
den taxa som avses i 50 § 2 mom. får sökas
på det sätt som anges i kommunallagen
(410/2015).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-
slut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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