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om ändring av 21 och 22 § i lagen om auktoriserade translatorer

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007) 21 och 22 § som följer:

21 §

Examinandens rättsskydd

Den som avlägger examen för auktorise-
rade translatorer ska informeras om hur be-
dömningsgrunderna har tillämpats på hans
eller hennes examensprestation.

Den som har blivit underkänd i examen för
auktoriserade translatorer har rätt att begära
omprövning av beslutet på det sätt som anges
i förvaltningslagen (434/2003) inom 30 dagar
från den tidpunkt då den som blivit under-
känd i examen fått del av beslutet och av hur
bedömningsgrunderna har tillämpats på hans
eller hennes prestation.

För behandlingen av begäran om ompröv-
ning utser utbildningsstyrelsen i examens-
nämnden för auktoriserade translatorer en

tillfällig medlem som ska ha särskild kunskap
i de språk som avses i begäran om ompröv-
ning.

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får inte
överklagas genom besvär.

22 §

Ändringssökande

Ett beslut av examensnämnden för auktori-
serade translatorer som gäller auktorisation
eller dess återkallelse får överklagas genom
besvär på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen (586/1996).

Omprövning av ett beslut av utbildnings-
styrelsen som gäller registrering i eller avfö-
rande av en bedömare från registret över
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bedömare får begäras på det sätt som anges i
förvaltningslagen. Det beslut som meddelas
med anledning av begäran om omprövning
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen. Över förvaltnings-
domstolens beslut får besvär inte anföras.

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
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