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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 39 § i aravalagen Utgiven i Helsingfors den 31 december 2019

1436/2019

Lag
om ändring av 39 § i aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aravalagen (1189/1993) 39 §, sådan den lyder i lag 1061/2016, som följer:

39 §

Ändringssökande

En sökande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) begära omprövning
av ett beslut som meddelats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet,
Statskontoret eller kommunen, eller av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunsty-
relsen eller en kommunal nämnd. Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som
lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd begärs dock hos kommunstyrel-
sen eller nämnden i fråga.

Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltn-
ingsärenden (808/2019).

Beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får dock inte överkla-
gas genom besvär om det är fråga om

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

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

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

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

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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