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Hallituksen esitys Eduskunnalle maistraattien ja kaupungin 
ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion haltuun ja järjestysoikeuk
sien lakkauttamisesta annetun lain 2 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Tarkoituksena on vuoden 1981 valtion tulo
ja menoarvioesityksen mukaisesti lakkauttaa 
Maarianhaminan raastuvanoikeus sanotun vuo
den lokakuun alusta, jolloin myös maistraatti 
lakkaisi. Tässä esityksessä ehdotetaan Ahve
nanmaan erityisaseman vaatimat muutokset 
voimassa olevaan lainsäädäntöön siitä, miten 

maistraatin tehtävät hoidetaan maistraatin la
kattua. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1981 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä lokakuuta 1981. 

PERUSTELUT. 

Huhtikuun alusta 1978 perustettiin Ahve
nanmaan maakunnansyyttäjänvirasto ja viralli
sen syyttäjän tehtävät Ahvenanmaalla keskitet
tiin maakunnansyyttäjälle samalla kun nimis
miehet vapautettiin niistä. Kuluvan vuoden huh
tikuun 1 päivänä tuli voimaan laki Ahvenan
maan maakunnanvoudinvirastosta ( 898/79), 
jonk~ mukaan paikallisena ulosottoviranomai
sena maakunnassa on maakunnanvoudinvirasto. 
Samasta ajankohdasta Ahvenanmaan neljä ni
mismiespiiriä lakkautettiin. Ahvenanmaan oi
keudenhoitoa on tarkoitus vielä yhtenäistää 
:siten, että Maarianhaminan raastuvanoikeus ja 
maistraatti lakkautetaan ja Ahvenanmaan 
kihlakunnanoikeudesta muodostetaan ainoa 
tuom1o1stuin maakuntaan. Maarianhaminan 
kaupunginvaltuusto on jo ilmoittanut puolta
vansa raastuvanoikeuden ja maistraatin lak
kauttamista. 

Raastuvanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjä
laitoksen siirtämisestä valtion haltuun annetun 
lain (353/76) 2 §:n mukaan valtioneuvosto 
voi määrätä raastuvanoikeuden lakkaotettavaksi 
ja kaupungin liitettäväksi tuomiokuntaan. Mil
loin valtioneuvosto määrää raastuvanoikeuden 
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lakkautettavaksi, lakkaa maistraattien ja kau
pungin ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion 
haltuun ja järjestysoikeuksien lakkauttamisesta 
annetun lain ( 344/76) 2 § :n 1 momentin no
jalla myös maistraatti. Viimeksi mainitun lain 
2 § :n 2 momentin mukaan ( 897/79) 
maistraatin tehtävät siirtyvät maistraatin 
toiminnan lakattua niille viranomaisille, joi
den tehtäviin vastaavien asioiden käsittele
minen ja ratkaiseminen kuuluu kaupungissa, 
joka oikeudenhoidollisesti kuuluu tuomiokun
taan. Ne maistraatin tehtävät, joiden hoitamista 
varten ei ole säädetty toista viranomaista, siir
tyvät saman säännöksen nojalla nimismiehelle ja 
elinkeinoluvan myöntämistä koskeviita osin lää
ninhallitukselle. 

Ahvenanmaan nimismiespiirien lakattua ni
mismiehelle yleishallintoviranomaisena kuulu
neet tehtävät siirrettiin nimismiehelle kuulu
vien yleishallintotehtävien hoitamisesta Ahve
nanmaan maakunnassa annetulla lailla ( 168/ 
80) Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituk
selle. Ahvenanmaan itsehallintolain ( 670/51) 
20 § :n nojalla annetulla asetuksella valtakunnan 
yleisen paikallishallinnon hoitamisesta ja poliisi-
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toimesta Ahvenanmaan maakunnassa (184/80) 
on sanottujen tehtävien hoitaminen kuitenkin 
siirretty edelleen Ahvenanmaan maakunnan 
poliisi päällikölle. 

Maarianhaminan maistraatin lakatessa sen 
tehtävät siirtyisivät voimassa olevan lain mu
kaan pääsäännön mukaan sHs niille viranomai
sille, joiden tehtäviin vastaavien asioiden käsit
teleminen kuuluu kaupungissa, joka oikeuden
hoidollisesti kuuluu tuomiokuntaan. Tämän mu
kaisesti osa tehtävistä siirtyisi nimismiehille. 
Koska maakunnassa ei enää ole nimismies
piirejä, tehtäviä ei kuitenkaan voida siirtää 
nimismiehille. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
niistä huolehtisi Ahvenanmaan maakunnan 
lääninhallitus, jolta ne aikaisemmin mainitulla 
Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisella niin 
sanotulla sopimusasetuksella voitaisiin siirtää 
maakunnan poliisipäällikölle. Tällä tavoin mai
nitut hallintotehtävät keskitettäisiin koko maa-

kunnan osalta samalle viranomaiselle. Maarian
haminan maistraatille alusrekisteriviranomai
sena kuuluvien tehtävien siirtämisestä annetaan 
eduskunnalle erillinen esitys. 

Mainittujen maistraatin tehtävien siirtämistä 
koskevat säännökset ehdotetaan otettaviksi 
maistraattien ja kaupungin ulosottolaitoksen 
siirtämisestä valtion haltuun ja järjestysoikeuk
sien lakkauttamisesta annetun lain 2 §:ään 
uutena 3 momenttina. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä lokakuuta 1981. Esitys liittyy vuoden 
1981 tulo- ja menoarvioesitykseen, jonka mu
kaisesti tullaan antamaan valtioneuvos·ton pää
tös Maarianhaminan raastuvanoikeuden lakkaut
tamisesta 1 päivänä lokakuuta 1981. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maistraattien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion haltuun ja järjestysoikeuk

sien lakkauttamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään maistraattien ja kaupungin ulosottolaitoksen 
siirtämisestä valtion haltuun ja järjestysoikeuksien lakkauttamisesta 23 päivänä huhtikuuta 
1976 annetun lain (344/76) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä 
joulukuuta 1979 annetulla lailla ( 897/79), uusi näin kuuluva 3 momentti: 

2 §. tuksella siten kuin Ahvenanmaan itsehallinto-
-------------- lain (670/51) 20 §:ssä on säädetty. 

EdeHä 2 momentin mukaan nimismiehelle 
kuuluvista tehtävistä huolehtii Ahvenanmaan 
maakunnassa lääninhallitus. Tehtävät voidaan 
siirtää Ahvenanmaan maakunnanhallinnolle ase-

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka
kuuta 1981. 
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