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As e t u s

N:o 318

psykologian tutkinnoista

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1996

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusmi-
nisterin esittelystä säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Koulutusvastuu

Psykologian tutkintoja voidaan suorittaa
Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistos-
sa, Jyväskylän yliopistossa, Tampereen yli-
opistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akade-
missa.
Tutkintoihin kuuluva koulutus suunnitel-

laan ja järjestetään 1 momentissa mainittujen
yliopistojen yhteistyönä.

2 §

Tutkinnot

Psykologian tutkintoja ovat:
1) psykologian kandidaatin tutkinto, joka

on alempi korkeakoulututkinto;
2) psykologian maisterin tutkinto, joka on

ylempi korkeakoulututkinto;
3) psykologian lisensiaatin tutkinto, joka

on tieteellinen jatkotutkinto; ja

4) psykologian tohtorin tutkinto, joka on
tieteellinen jatkotutkinto.
Lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikois-

psykologin koulutus.

3 §

Opinnot ja niiden mitoitusperuste

Tutkintoihin johtaviin opintoihin voi kuu-
lua:
1) psykologian ja eri oppiaineiden ja oppi-

aineisiin rinnastettavien kokonaisuuksien pe-
rus-, aine- ja syventäviä opintoja;
2) monitieteisiä opintoja;
3) yleisopintoja ja kieliopintoja;
4) ammattitaitoa kehittäviä opintoja ja har-

joittelua;
5) tieteellisen jatkokoulutuksen opintoja,

lisensiaatintutkimus ja väitöskirja; sekä
6) erikoistumisopintoja.
Opintojen mitoituksen peruste on opinto-

viikko. Opintoviikolla tarkoitetaan opiskeli-
jan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta
opinnoille asetettujen tavoitteiden saavutta-
miseksi.
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4 §

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen laajuus
ja rakenne

Kandidaatin tutkintoon vaadittavien opin-
tojen laajuus on yhteensä 120 opintoviikkoa.
Yliopisto järjestää koulutuksen siten, että
tutkinto voidaan suorittaa kolmessa lukuvuo-
dessa.
Maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen

laajuus on yhteensä 180 opintoviikkoa. Yli-
opisto järjestää koulutuksen siten, että tut-
kinto voidaan suorittaa viidessä ja puolessa
lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy vähintään
15 opintoviikkoa harjoittelua.
Kandidaatin ja maisterin tutkintoa varten

kunkin oppiaineen tai oppiaineeseen rinnas-
tettavan kokonaisuuden opinnot järjestetään
siten, että:
1) perusopintojen laajuus on vähintään 15

opintoviikkoa;
2) aineopintojen laajuus yhdessä perus-

opintojen kanssa on vähintään 35 opintoviik-
koa ja kandidaatin tutkinnossa psykologian
aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma;
ja
3) syventävien opintojen laajuus yhdessä

perus- ja aineopintojen kanssa on vähintään
55 opintoviikkoa ja maisterin tutkinnon pää-
aineessa syventäviin opintoihin kuuluu lisäk-
si enintään 20 opintoviikon laajuinen pro
gradu -tutkielma.

5 §

Kielitaito

Opiskelijan tulee kandidaatin tai maisterin
tutkintoa varten osoittaa saavuttaneensa:
1) vähintään yhden vieraan kielen taidon,

joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
2) sellaisen suomen ja ruotsin kielen tai-

don, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain (149/22) mukaan
vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään
virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka
on tarpeen oman alan kannalta.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske

opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksen-
sä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä,
eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivis-
tyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta
vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.
Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa

opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitai-
tovaatimuksista osittain tai kokonaan.
Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan

tutkintotodistuksessa.

2 luku
Kandidaatin tutkinto

6 §
Kandidaatin tutkinnon tavoitteet

Kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuk-
sen pohjana on lukio-opintojen ja ylioppilas-
tutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen
taso.
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiske-

lijalle:
1) tutkintoon kuuluvien oppiaineiden tai

oppiaineisiin rinnastettavien kokonaisuuksien
perusteiden tuntemus;
2) tieteellisen tutkimuksen perusteiden tun-

temus ja kyky alan kehityksen seuraamiseen;
sekä
3) riittävät viestintätaidot.
Koulutuksessa opiskelu kytketään tieteelli-

seen tutkimukseen.

7 §
Kandidaatin tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa opiskelija, joka on
hyväksytty opiskelemaan psykologian mais-
terin tutkintoa varten.
Tutkintoa varten opiskelijan on suoritetta-

va:
1) psykologian perus- ja aineopinnot, joi-

hin sisältyy kandidaatintutkielma;
2) muut tutkinnon aineyhdistelmään kuulu-

vat opinnot;
3) 5 §:ssä tarkoitetut kieliopinnot.
Lisäksi opiskelijan on kirjoitettava tutkiel-

maansa liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa
perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä
suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Milloin opiskelijalta ei vaadita 5 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto
määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.

3 luku
Maisterin tutkinto

8 §
Maisterin tutkinnon tavoitteet

Maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen
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pohjana on lukio-opintojen ja ylioppilastut-
kinnon taikka kandidaatin tutkinnon tai niitä
vastaavan koulutuksen taso.
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskeli-

jalle:
1) psykologian tieteenalan hyvä tuntemus

sekä muiden tutkintoon vaadittavien oppiai-
neiden ja niihin rinnastettavien opintoko-
konaisuuksien tuntemus;
2) tieteellisten menetelmien hallinta ja ky-

ky soveltaa tieteellistä tietoa;
3) psykologisten palvelujen järjestelmien

ja psykologian ammatillisten sovellusten
hyvä tuntemus;
4) edellytykset tieteelliseen jatkokoulutuk-

seen ja jatkuvaan opiskeluun; sekä
5) riittävät viestintätaidot.
Koulutuksessa opiskelu kytketään tieteelli-

seen tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin.

9 §

Maisterin tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon sisältyvät ainakin psykologian
perusopinnot, aineopinnot ja syventävät
opinnot, pro gradu -tutkielma, yliopiston
valvoma harjoittelu, muut tutkinnon aineyh-
distelmään kuuluvat opinnot sekä kieli- ja
viestintäopinnot.
Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitetta-

va kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa
perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä
suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiske-
lija on suorittanut kypsyysnäytteen alempaa
korkeakoulututkintoa varten, häneltä ei vaa-
dita uutta kypsyysnäytettä samalla kielellä
suoritettavaa maisterin tutkintoa varten.
Yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä

silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 5 §:n 1
momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

10 §

Koulutusohjelma

Yliopisto voi järjestää maisterin tutkintoon
johtavaa koulutusta myös koulutusohjelmina,
jotka suuntautuvat joihinkin psykologista
asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin ja
niiden kehittämiseen.
Opiskeleminen maisterin tutkintoon johta-

vassa koulutusohjelmassa ei estä 2 luvussa

tarkoitetun kandidaatin tutkinnon suoritta-
mista.

11 §

Opettajankoulutus

Maisterin tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen voi sisältyä opettajankoulutus, johon
kuuluvat yhden tai kahden opetettavan ai-
neen opinnot ja opettajan pedagogiset opin-
not. Opettajankoulutuksessa opiskelijalle
annetaan perusta itsenäiseen toimintaan opet-
tajana ja kasvattajana.
Opetettavalla aineella tarkoitetaan perus-

koulun, lukion tai muun oppilaitoksen ope-
tukseen kuuluvaa ainetta. Opetettavan aineen
opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edellyttä-
mää aineenhallintaa edistäviä opintoja. Ope-
tettavan aineen opintoja ovat psykologiassa
perusopinnot, aineopinnot ja syventävät
opinnot, laajuudeltaan vähintään 55 opinto-
viikkoa, ja pro gradu -tutkielma sekä mah-
dollisessa toisessa aineessa perusopinnot ja
aineopinnot, laajuudeltaan vähintään 35
opintoviikkoa.
Opettajan pedagogiset opinnot, laajuudel-

taan 35 opintoviikkoa, sisältyvät tutkintoon
sivuaineena. Näistä opinnoista säädetään
lisäksi erikseen.

4 luku

Tieteellinen jatkokoulutus

12 §

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet

Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on
ylempi korkeakoulututkinto. Jatkokoulutus
voidaan erityisestä syystä aloittaa alemman
korkeakoulututkinnon pohjalta. Jatkokoulu-
tukseen ottaminen edellyttää, että yliopisto
toteaa suoritetun tutkinnon antavan riittävän
perustan psykologian alan jatkokoulutuk-
seen.
Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena

on, että opiskelija perehtyy syvällisesti
omaan tutkimusalaansa ja kykenee itsenäi-
sesti luomaan uutta tieteellistä tietoa.
Erikoispsykologin koulutuksessa, josta sää-

detään 14 §:n 2 ja 3 momentissa, tavoitteena
on, että psykologi perehtyy hyvin eri-
koisalansa tieteelliseen tietoon ja hankkii
erikoisalallaan tarvittavat tiedot ja taidot se-
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kä kyvyn itsenäiseen toimintaan erikoispsy-
kologina.

13 §

Tohtorin tutkinto

Tohtorintutkinnon suorittamiseksi tieteelli-
seen jatkokoulutukseen otetun opiskelijan
tulee:
1) suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen

opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja

kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julki-

sesti.
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös

useita tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi
tarkoitettuja käsikirjoituksia ja niistä laadittu
yhteenveto, jossa esitetään tutkimuksen ta-
voitteet, menetelmät ja tulokset, tai muu vas-
taavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Jul-
kaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, jos
väittelijän itsenäinen osuus on niissä osoi-
tettavissa.

14 §

Lisensiaatin tutkinto ja erikoispsykologin
koulutus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen otettu opis-
kelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon,
kun hän on suorittanut yliopiston määrää-
män osan tieteelliseen jatkokoulutukseen
kuuluvista opinnoista. Tutkinnossa opiskeli-
jan tulee osoittaa tutkimusalansa hyvää tun-
temusta sekä kykyä itsenäiseen ja kriittiseen
tieteelliseen ajatteluun. Tutkintoon kuuluu
lisensiaatintutkimus.
Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan psy-

kologian maisterin tutkinnon tai muun vas-
taavan tutkinnon pohjalta, tutkintoon voi-
daan sisällyttää erikoispsykologin koulutus
seuraavilla erikoisaloilla: kehitys- ja kasva-
tuspsykologia, neuropsykologia, psykotera-
pia, terveyspsykologia sekä työn ja organi-
saatioiden psykologia. Opetusministeriö
päättää kunkin yliopiston esityksestä sosiaa-
li- ja terveysministeriötä kuultuaan, minkä
erikoisalojen koulutusta kussakin yliopistos-
sa järjestetään.
Erikoispsykologin koulutukseen sisältyy

järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöl-
linen syventyminen johonkin 2 momentissa
mainittuun erikoisalaan, tutkimus omalta

erikoisalalta sekä erikoisalan ohjattu työko-
kemus.

5 luku

Erinäiset säännökset

15 §

Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yli-
opiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen
muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa kor-
keakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa
suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkin-
toon kuuluvia opintoja muilla samantasoisil-
la opinnoilla.

16 §

Todistukset

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorit-
tamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen.
Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle

todistuksen tämän suorittamista opinnoista
myös opiskelun kestäessä.
Yliopisto antaa pyynnöstä henkilölle, joka

on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai
opintoja, tutkintotodistukseen tai todistuk-
seen erityisesti kansainväliseen käyttöön tar-
koitetun liitteen, jossa annetaan riittävät tie-
dot yliopistosta sekä tutkintotodistuksessa tai
todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja
opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja
asemasta koulutusjärjestelmässä.

17 §

Koulutuksen kehittäminen

Yliopiston tehtävänä on kehittää jatkuvasti
tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja
sekä opetusta. Erityisesti kiinnitetään huo-
miota koulutuksen tasoon, opetuksen ja opis-
kelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpee-
seen, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja
kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulu-
tuksen tuloksellisuuteen.

18 §

Tarkemmat määräykset

Yliopistot antavat tarkempia määräyksiä
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tutkintojen ja opintojen tavoitteista ja sisäl-
löstä sekä opetuksesta ja opintosuorituksista.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 1996.
Tällä asetuksella kumotaan psykologian

tutkinnoista 4 päivänä toukokuuta 1979 an-
nettu asetus (470/79) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

20 §

Kumotun asetuksen mukaiset
koulutusohjelmat

Kussakin yliopistossa on psykologian tut-
kinnoista annetun, 19 §:ssä kumotun asetuk-
sen mukaiseen psykologian kandidaatin tut-
kintoon johtava koulutusohjelma 31 päivään
joulukuuta 1997.

21 §

Opiskelijoiden asema

Tämän asetuksen tullessa voimaan psyko-
logian tutkintoa varten opiskelevilla on oi-
keus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen
mukaan taikka jatkaa opintojaan psykologian
tutkinnoista annetun, 19 §:ssä kumotun ase-
tuksen mukaan. Opiskelija siirtyy kuitenkin
jatkamaan opintojaan tämän asetuksen mu-
kaan, jollei hän ole suorittanut kumotun ase-
tuksen mukaista kandidaatin, lisensiaatin tai
tohtorin tutkintoa viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 1997. Yliopistot määräävät siir-
tymiseen liittyvistä järjestelyistä.
Opiskelija voi lukea hyväkseen psykolo-

gian tutkinnoista annetun, 19 §:ssä kumotun
asetuksen mukaisiin opintoihin sisältyneet
opintosuorituksensa tämän asetuksen mu-
kaista tutkintoa varten yliopiston määräämäl-
lä tavalla.
Niiden opiskelijoiden osalta, jotka 1 mo-

mentin mukaisesti jatkavat opintojaan kumo-
tun asetuksen mukaista tutkintoa varten, so-
velletaan soveltuvin osin kumotun asetuksen
säännöksiä.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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As e t u s

N:o 319

ulosottotoimen hallinnosta

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1996

Oikeusministerin esittelystä säädetään 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 1
luvun 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä maaliskuuta 1996 annetussa laissa
(197/96):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulosottotoi-
men hallinnosta. Kihlakunnanviraston muus-
ta hallinnosta säädetään erikseen.

2 luku

Paikallinen ulosottoviranomainen

2 §

Ulosottovirasto ja ulosotto-osasto

Kihlakunnan ulosottovirasto on niissä kih-
lakunnissa, joissa on valtion paikallishallin-
non kehittämisen perusteista annetun lain
(126/92) 4 §:ssä tarkoitetut erilliset virastot.
Muissa kihlakunnissa on kihlakunnanviras-
ton ulosotto-osasto, jollei tehtävien hoitami-
sesta ulosottolain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla
tavalla tai poliisin hallinnosta annetun
lain 6 a §:stä muuta johdu.
Oikeusministeriö päättää ulosottoviraston

sijaintipaikasta silloin, kun kihlakuntaan
kuuluu useampi kuin yksi kunta.

3 §

Organisaatio

Ulosottoviraston ja ulosotto-osaston pääl-
likkönä on kihlakunnanvouti. Jos ulosotto-
virastossa tai ulosotto-osastossa on useampia
kihlakunnanvouteja, viraston tai osaston
päällikkönä on johtava kihlakunnanvouti.
Jos oikeusministeriö on määrännyt ulos-

ottoviraston tai ulosotto-osaston hoitamaan
tehtäviä ulosottolain 1 luvun 3 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla, oikeusministeriö määrää myös
johtosuhteet.
Jos kihlakunnanvirastoon on perustettu

poliisin hallinnosta annetun lain 6 a §:ssä
tarkoitettu nimismiehen virka, nimismies
hoitaa ulosotto-osaston päällikön tehtävät.
Ulosottoviraston ja ulosotto-osaston vir-

kamiesten työnjaosta määrätään työjärjes-
tyksessä, jonka vahvistaa edellä 1, 2 ja 3
momentissa tarkoitettu päällikkö.

4 §

Kelpoisuusvaatimukset

Avustavalla ulosottomiehellä on oltava
varanotaarin tutkinto, soveltuva opistotason
tutkinto tai ylioppilastutkinto sekä lisäksi
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käytännön kokemusta virkaan kuuluvissa
tehtävissä.

5 §
Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi

virkasuhteeseen nimittäminen

Ulosottoviraston tai ulosotto-osaston pääl-
likkö nimittää virkaan ja määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen alaisensa muut kuin ulosotto-
lain 1 luvun 13 §:ssä tarkoitetut virkamiehet
sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön.
Johtavan kihlakunnanvoudin ja kihlakun-

nanvoudin määräaikaiseen virkasuhteeseen
nimittämisestä päättää se viranomainen, joka
7 §:n nojalla päättää virkavapaudesta.

6 §
Johtavan kihlakunnanvoudin tehtävien

väliaikainen hoitaminen

Jollei lääninhallitus erityisestä syystä toisin
määrää, asianomaisen ulosottoviraston tai
ulosotto-osaston virassa vanhin virantoimi-
tuksessa oleva kihlakunnanvouti hoitaa joh-
tavan kihlakunnanvoudin tehtäviä hänen sel-
laisen virkavapauden aikana, johon virka-
miehellä on lain tai virkaehtosopimuksen
nojalla oikeus, taikka ulosottolain 1 luvun
8 §:ssä tarkoitetun esteellisyyden aikana.

7 §
Virkavapaus

Ulosottoviraston tai ulosotto-osaston pääl-
likölle myönnettävästä virkavapaudesta, jo-
hon virkamiehellä on lain tai virkaeh-
tosopimuksen nojalla oikeus, päättää lää-
ninhallitus.
Johtavalle kihlakunnanvoudille ja kihla-

kunnanvoudille myönnettävästä muusta kuin
1 momentissa tarkoitetusta enintään vuoden
kestävästä virkavapaudesta päättää lääninhal-
litus ja yli vuoden kestävästä virkavapaudes-
ta nimittävä viranomainen.
Ulosottoviraston ja ulosotto-osaston pääl-

likkö päättää alaiselleen kihlakunnanvoudille
myönnettävästä 1 momentissa tarkoitetusta
virkavapaudesta sekä muulle alaiselleen
myönnettävästä virkavapaudesta.

8 §
Päällikön tehtävät

Ulosottoviraston ja ulosotto-osaston pääl-
likön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää viraston tai osaston
toimintaa sekä seurata ja valvoa ulosottotoi-
minnan yhdenmukaisuutta;
2) vastata viraston tai osaston toiminnan

tuloksellisuudesta;
3) määrätä tehtävien hoidosta palvelupis-

teessä; sekä
4) määrätä täytäntöönpanokirjojen, va-

kuuksien, täytäntöönpanossa haltuun otetun
omaisuuden ja rahavarojen asianmukaisesta
säilytyksestä ja hoidosta.

9 §

Virkamerkki

Ulosottomiehelle ja avustavalle ulosotto-
miehelle annetaan oikeusministeriön vahvis-
tama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä
virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa
esitettävä.

3 luku

Lääninhallituksen ulosoton hallintotehtävät

10 §

Oikeushallintopäällikkö

Lääninhallituksessa ulosoton hallintoteh-
täviä hoitaa maaherran alaisena oikeusminis-
teriön nimittämä oikeushallintopäällikkö.
Oikeushallintopäälliköllä on oltava oikeus-

tieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä pereh-
tyneisyys ulosottotoimeen ja hallintoon.
Useampaa lääniä varten voidaan nimittää

yhteinen oikeushallintopäällikkö. Tällöin oi-
keusministeriö määrää oikeushallintopäälli-
kön sijoituspaikan ja toimialueen.

11 §

Oikeushallintopäällikön tehtävät

Oikeushallintopäällikön tehtävänä on ohja-
ta ulosottotoimen hallintoa sekä suorittaa
ulosottotoimen valvontaa siten kuin oikeus-
ministeriö tarkemmin määrää. Erityisesti
oikeushallintopäällikön tehtävänä on:
1) ratkaista 5—7 §:ssä tarkoitetut henkilös-

töhallintoasiat:
2) huolehtia ulosottoviraston ja ulosotto-

osaston henkilöstön kouluttamisesta;
3) vastata ulosottoviraston ja ulosotto-osas-

ton tarkastuksesta sekä ratkaista paikal-
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listen ulosottoviranomaisten toiminnasta teh-
dyt hallintokantelut;
4) seurata läänin ulosottokäytännön yh-

denmukaisuutta ja ryhtyä tarvittaessa toi-
menpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien kor-
jaamiseksi;
5) osallistua ulosottoviraston ja ulosotto-

osaston tulosohjaukseen oikeusministeriön
tarkemmin määräämällä tavalla; sekä
6) myöntää kihlakunnan ulosottoviraston

päällikölle sivutoimiluvat.

4 luku

Erinäiset säännöksiä

12 §

Tarkemmat ohjeet

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkem-
pia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanos
ta.

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou-
lukuuta 1996. Ennen asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimiin.
Ulosottoviraston ja ulosotto-osaston virat

saadaan ensimmäistä kertaa täyttää niitä haet-
tavaksi julistamatta.
Tämän asetuksen voimaan tullessa ulosotto-

toimen tehtävissä oleva henkilöstö voi-
daan nimittää asianomaisen virkamiehen
nykyisiä tehtäviä vastaavaan virkaan, vaikka
hän ei täytä säädettyjä kelpoisuusvaatimuk-
sia.
Tällä asetuksella kumotaan ulosottotoi-

mesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu
asetus (158/85) ja Helsingin ulosottoviras-
tosta samana päivänä annettu asetus (159/85)
niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Kari Häkämies
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