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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jakolain 293 a §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jako
lain 293 a §:ää. Esityksen tarkoituksena on 
saattaa jakolain maaoikeuksia koskevat sään
nökset vastaamaan vuoden 1988 alussa voi-

maan tulleen uudistetun valtion virkamieslain
säädännön 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 ei uuden lain voimaantulon jälkeen 
enää sovelleta. Tällaisia säännöksiä ovat muun 
muassa virastojen ja laitosten hallintolakien 
säännökset, jotka koskevat virkatyyppien vah
vistamista, virkarakennetta, virkasuhdelajeja 
sekä kurinpitoa. Lainsäädännön selkeyden 
vuoksi on tarpeen muuttaa virastojen ja laitos
ten hallintoa koskevat säännökset uuden val
tion virkamieslainsäädännön mukaisiksi. 

Maaoikeuksien hallintoa koskevat säännök
set ovat jakolain 37 luvussa (321/72) ja jako
asetuksen 18 luvussa (399/72). Jakolain 
293 a §:n 3 momentissa säädetään ylimääräisen 
maaoikeustuomarin ja maaoikeusinsinöörin oi
keudesta palkkaukseen sekä virkavapaudesta. 
Lainkohdassa on viittaus vanhoihin virkasuh
delajeihin. Koska valtion virkamieslain mu-
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kaan toimia ei enää ole, ehdotetaan maininta 
toimista poistettavaksi. Lain 293 a § :n 4 mo
mentissa säädetään maaoikeuden muusta kuin 
lainkäyttöhenkilöstöstä. Säännös kuvaa lähin
nä viraston virkarakennetta. Koska hallinnon 
virkarakennetta koskevat säännökset on tar
koituksenmukaista ottaa asetukseen, ehdote
taan 4 momentti kumottavaksi. 

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: 



2 1988 vp. - HE n:o 86 

Laki 
jakolain 293 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 293 a §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (263/79), ja 
muutetaan 293 a § :n 3 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä maaliskuuta 1979 

annetussa laissa, näin kuuluvaksi: 

293 a § 

Ylimääräisellä maaoikeustuomarilla ja maa
oikeusinsinöörillä on oikeus palkkaukseen sa
mojen perusteiden mukaan kuin vakinaisella 
maaoikeustuomarilla ja maaoikeusinsinöörillä. 
Jos ylimääräinen maaoikeusinsinööri on ennes-

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988 

tään valtion virassa, hän vapautuu sen hoita
misesta siksi määräajaksi, joksi hänet on nimi
tetty maaoikeuteen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
jakolain 293 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 293 a §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (263/79), ja 
muutetaan 293 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä maaliskuuta 1979 

annetussa laissa, näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

293 a § 

Ylimääräisellä maaoikeustuomarilla ja maa
oikeusinsinöörillä on oikeus palkkaukseen sa
mojen perusteiden mukaan kuin vakinaisella 
maaoikeustuomarina ja maaoikeusinsinöörillä. 
Jos ylimääräinen maaoikeusinsinööri on ennes
tään valtion virassa tai toimessa, hän vapautuu 
sen hoitamisesta siksi määräajaksi, joksi hänet 
on nimitetty maaoikeuteen. 

Maaoikeudessa voi lisäksi olla ylimääräisiä 
maaoikeuden sihteereitä ja muita ylimääräisiä 
toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä 
sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökun
taa. 

Ylimääräisenä maaoikeustuomarilla ja maa
oikeusinsinöörillä on oikeus palkkaukseen sa
mojen perusteiden mukaan kuin vakinaisella 
maaoikeustuomarilla ja maaoikeusinsinöörillä. 
Jos ylimääräinen maaoikeusinsinööri on ennes
tään valtion virassa, hän vapautuu sen hoita
misesta siksi määräajaksi, joksi hänet on nimi
tetty maaoikeuteen. 

(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 




