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Lakivaliokunnan mietintö 12/1996 vp
Hallituksen esitys paikaJiishaJiintouudistukseen liittyväksi lainsäädännöksi

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 1996
lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen 182/1996 vp.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina nuorempi hallitussihteeri Erja Hynninen oikeusministeriöstä sekä hallitusneuvos Sakari Vanhala ja
lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa sisäasiainministeriöstä.

ta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että ulosottomiehen menettelyä koskevien muutoksenhakuasioiden käsittelystä perittäisiin samansuuruinen maksu kuin rikosasiain käsittelystä. Maksua
ei kuitenkaan perittäisi, jos käräjäoikeus muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti muiden paikallishallintouudistukseen
liittyvien lakien kanssa eli 1 päivänä joulukuuta

Hallituksen esitys. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi 1 päivänä joulukuuta 1996 voimaan tulevien valtion paikallishallintouudistukseen liittyvien, jo vahvistettujen lakien edellyttämät muutokset julkisesta notaarista annettuun lakiin,
pakkokeinolakiin, haastemieslakiin, saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annettuun lakiin sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin.
Julkisesta notaarista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että julkisen notaarin
tehtäviä hoitaisi kihlakunnanviraston päällikkö.
Päällikön lisäksijulkisena notaarina voisi toimia
yksi tai useampi päällikön määräämä muu kelpoisuusvaatimukset täyttävä viraston virkamies.
Myös henkikirjoittajat olisivat edelleen julkisia
notaareita, mutta laissa heistä käytettäisiin nimikettä maistraatin päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies.
Pakkokeinolain pidättämiseen oikeutettujen
virkamiesten luettelo muutettaisiin vastaamaan
uusia virkanimikkeitä. Haastemieslakia muutettaisiin siten, että kaikki avustavat ulosottomiehet
toimisivat suoraan lain nojalla haastemiehinä.
Saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa
annettua lakia ehdotetaan niin ikään muutettavaksi vastaamaan uutta nimikkeistöä.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että se koskee kaupunginviskaalinviraston suoritteiden sijasta kihlakunnansyyttäjien suorittei-
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Valiokunnan kannanotot. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa
selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä
tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien
lakiehdotusten hyväksymistä 2. lakiehdotuksen
6 §:ään tehtävin tarkistuksin.
Valiokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotuksen
eli pakkokeinolain 6 §:n 1 kohdasta poistetaan
nimike 'ulkomaalaisyksikön toimistonjohtaja'.
Tällaisia virkoja on ollut vain yksi Helsingin poliisilaitoksessa ja se on nyttemmin muutettu komisarion viraksi.

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksyttäisiin
muutoin hallituksen esityksen mukaisina
paitsi 2. lakiehdotuksen 6 § näin kuuluvana:

6§
Pidättämiseen oikeutettu virkamies

Pidättämisestä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat:
1) poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, lääninpoliisineuvos, poliisitarkastaja,
lääninylikomisario, lääninkomisario, poliisi-
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päällikkö, apulaispoliisipäällikkö, nimismies,
(poist.) keskusrikospoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, keskusrikospoliisin tutkintatoimiston
toimistopäällikkö ja kansainvälisten asioiden
toimiston toimistopäällikkö, suojelupoliisin

päällikkö ja suojelupoliisin toimintayksikön
päällikkönä toimiva osastopäällikkö, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario,
ylikomisario, rikoskomisario ja komisario;

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1996

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Henrik Lax /r,
varapuheenjohtaja Matti Vähänäkki /sd ja jäsenet Sulo Aittoniemi /kesk, Juha Karpio /kok,
Anne Knaapi /kok, Pekka Kuosmanen /kok,

Reino Ojala /sd, Markku Pohjola /sd, Säde Tahvanainen /sd, Jukka Tarkka /nuors ja Jorma
Vokkolainen /vas sekä varajäsen Vuokko Rehn
/kesk.

