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Laki
rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 14, 28 a ja 29 §, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 1229/2013, seuraavasti:

14 §

Virkamiehen siirtäminen toiseen virkaan tai tehtävään

Rajavartiolaitoksen virkamies on velvollinen siirtymään toiseen vähintään samantasoi-
seen Rajavartiolaitoksen virkaan taikka toiseen, virkamiehen saamaa koulutusta vastaa-
vaan Rajavartiolaitoksen tehtävään, kun se on tarpeen Rajavartiolaitoksen yksityiskohtai-
sen kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai tehtävän täyttämistä varten taikka muutoin
palveluksen asianmukaista järjestämistä varten.

Jos siirtäminen toiseen virkaan tai tehtävään aiheuttaa virkamiehelle palveluspaikka-
kunnan muutoksen, asianomaiselle on annettava päätöksestä tieto vähintään kolme kuu-
kautta aikaisemmin.

Toiseen virkaan tai tehtävään siirtämistä koskevaan päätökseen, joka aiheuttaa virka-
miehen palveluspaikkakunnan muuttumisen taikka ilman virkamiehen suostumusta tapah-
tuvaan tehtävään siirtämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muu-
toksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). Siirtämistä koskeva päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä
tehdystä valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Muu-
hun toiseen virkaan tai tehtävään siirtämistä taikka virkamiehen tehtävään määräämistä
koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

28 a §

Menettely opiskelun keskeyttämistä, varoituksen tai huomautuksen antamista tai 
opiskeluoikeuden menettämistä koskevassa asiassa

Raja- ja merivartiokoulun on, ennen kuin se päättää 27 b §:ssä tarkoitetusta opiskelun
keskeyttämisestä taikka 28 §:ssä tarkoitetusta kirjallisen varoituksen tai suullisen huo-
mautuksen antamisesta tai opiskeluoikeuden menettämisestä, yksilöitävä toimenpiteeseen
johtava teko tai laiminlyönti, kuultava opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen selvitys.

Jos opiskelun keskeyttämistä tai opiskeluoikeuden menettämistä koskeva päätös kumo-
taan tai ylimääräisessä muutoksenhaussa puretaan, Raja- ja merivartiokoulu päättää opis-
kelijan siihen mennessä suorittamien opintojen hyväksi lukemisesta myöhemmin vastaa-
vien opintojen yhteydessä.
HE 58/2019
HaVM 8/2019
EV 44/2019
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29 §

Muutoksenhaku

Pääsykokeen perusteella tapahtuvaa koulutukseen valitsemista, palvelussitoumusta,
päihdetestaukseen määräämistä, rajavartijan peruskurssin opiskelijan opintososiaalisia
etuja ja opiskelun siirtämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Rajavartiolaitok-
sen esikunnalta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksen-
hausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa
laissa.

Opintosuoritusten arviointia ja aikaisempien taikka muualla suoritettujen opintojen hy-
väksi lukemista koskevaan Raja- ja merivartiokoulun päätökseen saa vaatia oikaisua Ra-
javartiolaitoksen esikunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdolli-
suus saada arvioinnin tulokset ja opintosuoritustaan koskevien arviointiperusteiden sovel-
taminen tietoonsa. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla.

Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen muusta päätöksestä sovelletaan, mitä oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin
säädetä. Opiskeluoikeuden menettämistä tai opiskelun keskeyttämistä koskeva päätös voi-
daan panna heti täytäntöön, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

————
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