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kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §

laeissa 1190/2011 ja 927/2013 sekä 2 § osaksi laissa 927/2013, seuraavasti:

1 §

Virka-asemaan perustuva kaupanvahvistajan
tehtävä

Kaupanvahvistajia ovat:
1) maistraattien päälliköt, henkikirjoittajat,

julkiset notaarit, poliisipäälliköt, apulaispolii-
sipäälliköt, johtavat kihlakunnanvoudit, kih-
lakunnanvoudit ja maakunnanvouti sekä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
maanmittausinsinöörit;

2) Maanmittauslaitoksen virkamiehet ja
kunnan viranhaltijat, jotka voivat kiinteistön-
muodostamislain (554/1995) 5 §:n mukaan
toimia toimitusinsinööreinä;

3) konsulipalvelulain (498/1999) 33 §:ssä
tarkoitetut ulkomaanedustustossa palvelevat
virkamiehet ja työntekijät.

Maistraatin, poliisilaitoksen ja ulosottovi-
raston päällikkö sekä Maanmittauslaitoksen
palveluksessa oleva, erikseen määrätty virka-
mies voi lisäksi määrätä alaisensa virkamie-
hen kaupanvahvistajaksi. Kirjaamisasioita
ratkaisevaa virkamiestä ei saa määrätä kau-
panvahvistajaksi.

Oikeus toimia kaupanvahvistajana päättyy,
kun 1 tai 2 momentissa tarkoitetun virka- tai
työsuhde päättyy.

2 §

Maanmittauslaitoksen määräämä kaupan-
vahvistaja

Jos kaupanvahvistajan palveluiden saata-
vuus sitä edellyttää, muu kuin 1 §:ssä tarkoi-
tettu henkilö voidaan hakemuksesta määrätä
toimimaan kaupanvahvistajana. Kaupanvah-
vistajaksi määrättävällä tulee olla riittävä pe-
rehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän
hoitamiseen.

Oikeus toimia 1 momentissa tarkoitettuna
kaupanvahvistajana päättyy, kun kaupanvah-
vistaja täyttää 68 vuotta. Määräys toimia kau-
panvahvistajana voidaan peruuttaa, jos:

1) kaupanvahvistaja laiminlyö hänelle tä-
män lain mukaan kuuluvia tehtäviä;

2) kaupanvahvistaja muuten osoittautuu
tehtävään sopimattomaksi; tai

3) olosuhteet muuten muuttuvat niin, että
määräystä kaupanvahvistajaksi ei voitaisi an-
taa.

Kaupanvahvistajan määrää ja määräyksen
peruuttaa Maanmittauslaitos. Asian ratkaisee
Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva
erikseen määrätty kirjaamislakimies tai muu
virkamies. Muutoksenhausta viranomaisen
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tekemään päätökseen säädetään hallintolain-
käyttölaissa (586/1996).

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2014.

Jos oikeus toimia kaupanvahvistajana päät-

tyy ennen tämän lain voimaantuloa annetun
määräyksen mukaan henkilön täyttäessä 65
vuotta, eikä henkilö ole täyttänyt 65 vuotta
tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan
määräyksen sijasta, mitä 2 §:n 2 momentissa
säädetään.
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