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1349/2019

Lag
om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 14, 28 a och 29 §,

sådana de lyder i lag 1229/2013, som följer:

14 §

Förflyttning av en tjänsteman till en annan tjänst eller uppgift

En tjänsteman vid Gränsbevakningsväsendet är skyldig att övergå till en annan tjänst på
minst samma nivå eller också till en sådan annan uppgift inom Gränsbevakningsväsendet
som kan skötas med den utbildning som tjänstemannen har, om en sådan förflyttning be-
hövs för att besätta en vakant tjänst eller uppgift enligt Gränsbevakningsväsendets detal-
jerade sammansättning eller i övrigt för att tjänstgöringen ska kunna ordnas på ett ända-
målsenligt sätt.

Om förflyttning till en annan tjänst eller uppgift medför att tjänstemannens tjänstgö-
ringsort ändras, ska beslutet delges tjänstemannen minst tre månader i förväg.

Ett beslut som gäller förflyttning till en annan tjänst eller uppgift och som medför att
tjänstemannens tjänstgöringsort ändras och ett beslut om förflyttning till en uppgift utan
tjänstemannens samtycke får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av
ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden
(808/2019). Ett beslut om förflyttning ska iakttas även om besvär anförts, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat. Andra beslut som gäller förflyttning till en an-
nan tjänst eller uppgift eller som gäller förordnande av en tjänsteman till en uppgift får inte
överklagas genom besvär.

28 a §

Förfarandet i ärenden som gäller avbrytande av studier, tilldelning av varning eller 
anmärkning eller förlust av studierätt

Gräns- och sjöbevakningsskolan ska, innan den beslutar om avbrytande av studier en-
ligt 27 b § eller om skriftlig varning, muntlig anmärkning eller förlust av studierätt enligt
28 § specificera den gärning eller försummelse som åtgärden grundar sig på, höra den stu-
derande samt skaffa annan behövlig utredning.

Om ett beslut om avbrytande av studier eller förlust av studierätt upphävs eller återbryts
genom extraordinärt ändringssökande, beslutar Gräns- och sjöbevakningsskolan i sam-
band med motsvarande studier senare om tillgodoräknande av de studier som den stude-
rande fram till det har genomfört.
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29 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut om antagning till utbildning efter urvalsprov,
tjänstgöringsförbindelse, förordnande till drogtestning, studiesociala förmåner för stude-
rande på grundkursen för gränsbevakare och senareläggning av studier får begära ompröv-
ning av beslutet hos staben för Gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om begäran om
omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i
förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

En studerande som är missnöjd med ett beslut som Gräns- och sjöbevakningsskolan fat-
tat om bedömningen av studieprestationer eller tillgodoräknandet av tidigare eller på annat
håll avlagda studier får begära omprövning av beslutet hos staben för Gränsbevaknings-
väsendet inom 30 dagar från det att den studerande haft möjlighet att ta del av resultatet
av bedömningen och hur bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne. Ett
beslut med anledning av begäran om omprövning får inte överklagas genom besvär.

I fråga om sökande av ändring i förvaltningsdomstol av andra beslut tillämpas lagen om
rättegång i förvaltningsärenden, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. Beslut
om förlust av studierätt eller avbrytande av studier kan verkställas omedelbart, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat.

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

Helsingfors den 19 december 2019
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