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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi haastemieslain 1 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi haas
temieslain 1 §:n 1 momenttia. Esityksen tarkoi
tuksena on saattaa haastemieslain säännökset 
vastaamaan vuoden 1988 alussa voimaan tul
leen virkamieslainsäädännön säännöksiä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
välittömästi sen tultua hyväksytyksi ja vahvis
tetuksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslaki (755/86) ja valtion 
virkamieslain voimaanpanolaki (756/86) tuli
vat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Val
tion virkamieslain kanssa ristiriidassa olevia 
säännöksiä ovat muun muassa virastojen ja 
laitosten hallintolakien säännökset, jotka kos
kevat virkarakennetta, virkasuhdelajeja sekä 
kurinpitoa. Lainsäädännön selkeyden vuoksi 
on tarpeen muuttaa virastojen ja laitosten hal
lintoa koskevat säännökset uuden valtion vir
kamieslainsäädännön mukaisiksi. 

Haastemieslain 1 §:n 1 momentissa sääde
tään, ketkä ovat haastemiehiä. Lainkohdassa 
on viittaus virkasuhdelajeihin. Hallintolakien 
viittaukset vanhoihin virkasuhdelajeihin on 
syytä poistaa ja ottaa käyttöön valtion virka-
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mieslain 2 §:n mukainen käsitteistö. Sen vuok
si lain 1 §:n 1 momentti ehdotetaan muutetta
vaksi. 

2. Henkilöstö- ja taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole henkilöstö- tai taloudellisia 
vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan välittö
mästi sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
haastemieslain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan haastemiehistä 27 päivänä kesäkuuta 1986 
annetun lain (505/86) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

1 § 

Haastemiehet 

Haastemiehiä ovat tuomioistuimen, mais
traatin tai poliisin palveluksessa olevat haaste
miehen esimiehen tai haastemiehen viran halti-

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988 

jat. Nimismiespiirissä ulosottoapulainen on 
myös haastemies. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
haastemieslain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan haastemiehistä 27 päivänä kesäkuuta 1986 
annetun lain (505/86) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Haastemiehet 

Haastemiehiä ovat tuomioistuimen, mais
traatin tai poliisin palveluksessa olevat haaste
miehen esimiehen tai haastemiehen toimen hal
tijat. Nimismiespiirissä ulosottoapulainen on 
myös haastemies. 

Ehdotus 

1 § 

Haastemiehet 

Haastemiehiä ovat tuomioistuimen, mais
traatin tai poliisin palveluksessa olevat haaste
miehen esimiehen tai haastemiehen viran halti
jat. Nimismiespiirissä ulosottoapulainen on 
myös haastemies. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 




