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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen paikallishallintouudistukseen liittyväksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 182/1996 vp paikallishallintouudistukseen liittyväksi lainsäädännöksi. Edus-

kunta, jolle lakivaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 12/1996 vp, on hyväksynyt
seuraavat lait:

Laki
julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 § :n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta notaarista 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetun lain (287/60) 1 ja 2 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 § muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1977, 6 päivänä elokuuta
1982 ja 18 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (956177, 604/82, 1420/92) sekä 2 §
mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, seuraavasti:
1§
Julkisia notaareita ovat maistraatin päällikkö ja hänen määräämänsä maistraatin virkamies sekä kihlakunnanviraston päällikkö
ja hänen määräämänsä kihlakunnanviraston
virkamies. Julkiseksi notaariksi määrättävän
tulee täyttää 2 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset Jos maistraatissa tai kihlakunnanvirastossa on useampia julkisia notaareita,
heidän tehtävänsä määräytyvät työjärjestyksen mukaan.
Maistraatissa voi olla julkisen notaarin
virka. Virka voi olla yhdistetty sellaiseen
virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on
oikeustieteen kandidaatin tutkinto.
Ahvenanmaan maakunnassa julkisia no-
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taareita ovat lääninhallituksen määräämät,
2 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävät lääninhallituksen virkamiehet sekä
maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti.
2§
Julkisen notaarin kelpoisuusvaatimuksena
on oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.
Maistraatin virkamies, joka on nimitetty
ennen tämän lain voimaantuloa henkikirjoittajan virkaan, voi sen estämättä, mitä 1 ja
2 §:ssä säädetään, toimia julkisena notaarina.
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Laki
pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/87) 1 luvun 6 §:n 1
kohta, sellaisena kuin se on 17 päivänä helmikuuta 1995 annetussa laissa (213/95), seuraavasti:
päällikkö ja apulaispäällikkö, keskusrikos6§
poliisin tutkintatoimiston toimistopäällikkö
ja kansainvälisten asioiden toimiston toimisPidättämiseen oikeutettu virkamies
topäällikkö, suojelupoliisin päällikkö ja suoPidättämisestä päättää pidätUimiseen oi- jelupoliisin toimintayksikön päällikkönä toikeutettu virkamies. Pidättämiseen oikeutet- miva osastopäällikkö, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomituja virkamiehiä ovat:
1) poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, polii- sario, rikoskomisario ja komisario;
siylitarkastaja, lääninpoliisineuvos, poliisitarkastaja, lääninylikomisario, lääninkoTämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulumisario, poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, nimismies, keskusrikospoliisin kuuta 1996.

Laki
haastemieslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetun haastemieslain (505/86) 1 §:n 1 momentti,
2 § sekä 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti ja 2 § 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1435/92) ja 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa
(1263/94), seuraavasti:
1§

Haastemiehet
Haastemiehiä ovat virkansa puolesta
haastemiehen esimiehet, haastemiehet ja
avustavat ulosottomiehet

lakunnan ulosottoviraston tai kihlakunnanviraston ulosotto-osaston toimialue. Muun
virkamiehen, joka 6 §:n mukaisesti on oikeutettu suorittamaan haastamisen ja tiedoksiannon, toimialueena on se virka-alue, jossa hän on päätehtävässään toimivaltainen.
6 §

2 §

Muut tiedoksiantoon oikeutetut

Haastemiehen toimialue

Haastamisen ja tiedoksiannan on oikeutettu suorittamaan niin kuin haastemies:
1) poliisimies, virallinen syyttäjä, ulosottomies, julkinen notaari sekä rajavartiomies;
2) tuomioistuimen tai poliisilaitoksen pääl-

Tuomioistuimen palveluksessa olevan
haastemiehen toimialue on tuomiopiiri ja
avustavan ulosottomiehen asianomaisen kih-

EV 153/1996 vp likön määräämä asianomaisen tuomioistuimen tai poliisilaitoksen palveluksessa oleva
virkamies;
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Laki
saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun
lain (516/91) 9 §:n 2 momentti seuraavasti:
9§
Käräjäoikeuden, tuomarin, kihlakunnanviraston tai sen osaston tai kihlakunnan erillisen viraston taikka niiden virkamiehen viran
puolesta antamat kuulutukset ja tiedonannot

yksityisen oikeutta koskevissa asioissa voidaan kuitenkin harkinnan mukaan jättää antamatta saamen kielellä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Laki
tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suootteista perittävistä maksuista
annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/93) 1 §ja 3 §:n 1 momentin käräjäoikeutta koskevaa kohtaa,
sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1651/95), sekä
lisätään 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla
lailla, uusi 7 a kohta seuraavasti:
1§

peritään maksuja samojen perusteiden
mukaisesti kuin lääninoikeudessa.

Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen sekä kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään maksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
Ahvenanmaan
hallintotuomioistuimessa

3§
Oikeudenkäyntimaksu

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhaku-
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asian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä lääninoikeudessa ja vesioikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:
Tuomioistuin

mk

käräjäoikeus
- rikosasia ja ulosottolain
mukainen muutoksenhakuasia . . . . . . 350
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7§
Maksuvelvollisuudesta vapaat
Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat:
7 a) muutoksenhakija käräjäoikeudessa, jos
käräjäoikeus muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan eduksi;
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1996

