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Laki
haastemieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan haastemieslain (505/1986) 1, 2, 4 a, 5 ja 6 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §

osaksi laissa 887/1996, 2 § laissa 887/1996, 4 a § laissa 1259/1999 ja 6 § laissa 636/2015,
seuraavasti:

1 §

Haastemiehet

Haastemiehiä ovat virkansa puolesta haastemiehen esimiehet, haastemiehet ja kihla-
kunnanulosottomiehet. 

Haastemiehistä Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

2 §

Haastemiehen toimialue

Tuomioistuimen palveluksessa olevan haastemiehen toimialue on tuomiopiiri ja kihla-
kunnanulosottomiehen asianomaisen ulosottoviraston toimialue. Muun henkilön, joka
6 §:n mukaisesti on oikeutettu suorittamaan haastamisen ja tiedoksiannon, toimialueena
on se virka-alue, jossa hän on päätehtävässään toimivaltainen.

4 a §

Yhteydenottotietojen saaminen

Haastemiehellä ja 6 §:ssä mainitulla tiedoksiannon suorittamiseen oikeutetulla on oi-
keus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä viranomaiselta, julkista tehtävää
hoitavalta yhteisöltä sekä teletoimintaa tai postitoimintaa harjoittavalta laitokselta tai yh-
teisöltä tiedoksiannon kohteena olevaa henkilöä tai yhteisöä koskevat osoite- ja puhelin-
tiedot samoin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat tiedot, jos tiedot ovat tarpeen tiedok-
siannon suorittamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai
tietojoukkona. Valtion varoista voidaan maksaa korvausta käyttöyhteyden perustamisesta
ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Tiedonsaajalla ei ole oikeutta luovuttaa tieto-
joukkona tai teknisen käyttöyhteyden avulla luovutettuja tietoja edelleen.

Haastemiehellä ja 6 §:ssä mainitulla tiedoksiannon suorittamiseen oikeutetulla on sa-
lassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa oikeus pyynnöstä saada teleyritykseltä
ja yhteisötilaajalta yhteystiedot sellaisesta teleosoitteesta, jota ei mainita julkisessa luette-
lossa, taikka teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöivät tiedot, jos tiedot ovat välttämät-
tömiä tiedoksiannon suorittamiseksi. Haastemiehellä ja muulla tiedoksiannon suorittami-
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seen oikeutetulla on vastaava oikeus saada postitoimintaa harjoittavalta yhteisöltä jake-
luosoitetietoja luovutuskiellon estämättä.

5 §

Virka-apu

Haastemiehellä on oikeus saada poliisilta virka-apua, jos:
1) haastemiehen työturvallisuuden voidaan olettaa olevan uhattuna; 
2) henkilö kieltäytyy selvittämästä henkilöllisyyttään haastemiehen toimittaessa tie-

doksiantotehtävää;
3) rikosasian vastaaja välttelee tiedoksiantoa kotirauhan suojaamassa tai muussa pai-

kassa; tai
4) tämä on muutoin tiedoksiantotehtävän suorittamiseksi välttämätöntä.

6 §

Muut tiedoksiantoon oikeutetut

Haastamisen ja tiedoksiannon on oikeutettu suorittamaan niin kuin haastemies:
1) poliisimies, syyttäjä, kihlakunnanvouti, rajavartiomies, pidättämiseen oikeutettu

tullimies tai tehtävään määrätty muu tullimies sekä käräjänotaari;
2) tuomioistuimen, ulosottoviraston taikka poliisilaitoksen päällikön määräämä

asianomaisen viranomaisen palveluksessa oleva virkamies;
3) vankilanjohtaja tai vankilanjohtajan määräämä vankilan virkamies, kun viranomai-

nen sitä pyytää ja haastettava tai tiedoksiannon vastaanottaja on vanki; 
4) puolustusvoimissa joukko-osaston komentajan tai häneen rinnastettavan esimiehen

määräämä virkamies, kun viranomainen sitä pyytää ja haastettava tai tiedoksiannon vas-
taanottaja on rikoslain (39/1889) 45 luvun alainen henkilö; sekä

5) Suomen edustustossa ulkoasiainministeriön tehtävään valtuuttama kunniakonsuli
tai edustuston palveluksessa toimiva henkilö. 

Poliisimiehen, rajavartiomiehen ja tullimiehen velvollisuudesta toimittaa tiedoksianto-
ja säädetään valtioneuvoston asetuksella.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.
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