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24.5.2016 

SYYTTÄJÄLAITOKSEN ORGANISAATIOUUDISTUSTA VALMISTELEVA HANKE 

Asettaminen 

Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa hankkeen, jonka tehtävänä on syyttäjä 
laitoksen organisaation ja toiminnan kehittämisestä laaditun selvityksen, siitä saadun 
lausuntopalautteen ja oikeusministerin linjausten perusteella valmistella syyttäjälaitok 
sesta annetun lain (439/2011) ja siihen liittyvien asetusten muutokset siten, että syyttä 
jälaitos tulevaisuudessa toimisi yhtenä virastona jakautuen neljään alueelliseen yksik 
köön. 

Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston asemaan tällä uudistuksella ei tehdä muu 
toksia. 

Toimikausi 

Hanke asetetaan toimikaudeksi 1.6.2016-31.12.2017. 

Tausta 

Valtakunnansyyttäjä asetti 29.5.2015 selvityshenkilöt selvittämään syyttäjälaitoksen 
uudelleenorganisointia joko neljän viraston tai yhden viraston rakennemallin mukaises 
ti. Selvityksessä pyrittiin tarkastelemaan syyttäjälaitoksen uudistamista erityisesti toi 
minnallisista lähtökohdista. Selvitystyön tuloksena selvityshenkilöt päätyivät esittä 
mään uudeksi organisaatiomalliksi yhden viraston mallia. 

Selvitystyö on ollut laajalla lausuntokierroksella. 

Selvitystyö luovutettiin oikeusministerilIe 7.4.2016. 

Tavoitteet 

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on kehittää syyttäjälaitoksen toimintaa ja lisätä 
sen tuottavuutta. Uudistuksella edistetään hallitusohjelmaan tehtyjä kirjauksia kes 
kushallinnon uudistamisesta ja julkisten palvelujen digitalisoinnista. Organisaatiota uu 
distamalla ja ottamalla käyttöön valtakunnalliset toiminnot yksinkertaisissa rikosasiois- 
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sa sekä syyttäjälaitoksen tukitoiminnoissa luodaan edellytykset hyödyntää täysimääräi 
sesti meneillään olevien digitalisoimiseen tähtäävien asianhallintajärjestelmien käyttöä. 

Uudistuksella pyritään helpottamaan syyttäjätoiminnan ohjausta ja parantamaan valti 
onhallinnon tulosohjauksen vaikuttavuutta. Toimintoja keskittämällä syyttäjien työtä 
pyritään tehostamaan ja työprosesseja yhtenäistämään valtakunnallisesti, millä on oi 
keusturvaa ja yhdenvertaisuutta edistävä vaikutus. 

Organisointi 

Hankkeen toteuttamiseksi asetetaan säädös- ja valmisteluryhmä sekä ohjausryhmä. 

Säädös- ja valmistelutyöryhmä 

Säädös- ja valmistelutyöryhmän tehtävänä on: 
1) laatia hallituksen esitys syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen ed el 
Iyttämiksi lainmuutoksiksi, 
2) valmistella uudistuksen edellyttämät asetusmuutokset, 
3) arvioida syyttäjälaitoksen työjärjestyksiin tehtävät muutokset ja 
4) valmistella ohjausryhmän päätettäväksi kuuluvat asiat ja suorittaa muut 
ohjausryhmän määräämät tehtävät 

Säädös- ja valmistelutyöryhmän kokoonpano: 
Puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Mika Appelsin, oikeusministeriö, 
kriminaalipoliittinen osasto. 

Jäsenet: 
Hallitusneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto 
Hallitussihteeri Juho Martikainen, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen 
osasto 
Valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Valtionsyyttäjä Jukka Rappe, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

Ryhmää tullaan täydentämään henkilöstön nimeämällä edustajalla. 

Työryhmän sihteerinä toimii Appelsin .. 

Hallituksen esitys tulee valmistella siten, että se voidaan antaa eduskunnalle keväällä 
2017. 

Ohjausryhmä 

Ohjausryhmän tehtävänä on: 
1) ohjata hankkeen valmistelua, täytäntöönpanoa ja seurantaa, 
2) tehdä hankkeen toteuttamisen edellyttämät linjaukset, 
3) esitellä ministeriön johdon päätöstä edellyttävät asiat ministeriön kans 
liapäällikölle ja ministerille ja 
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4) raportoida tarvittaessa hankkeen etenemisestä kanslia päällikölle ja mi 
nisterille. 

Ohjausryhmän kokoonpano: 
Puheenjohtaja: ylijohtaja Arto Kujala, oikeusministeriö, kriminaalipoliitti 
nen osasto 

Jäsenet: 
Neuvotteleva virkamies Mika Appelsin, oikeusministeriö, kriminaalipoliit 
tinen osasto 
Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Apulaisvaltakunnansyyttäjä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

Ohjausryhmän sihteerinä toimii Appelsin. 

Kustannukset ja rahoitus 

JAKELU 

TIEDOKSI 

Hanke toteutetaan virkatyönä. 

:k~'~~ 
Oikeus- ja työministeri ()~ri Lindströ 

A~~ar~~feva Hallitusneuvos 

Ohjaus- ja säädösryhmien puheenjohtajat ja jäsenet 

Oikeusministeriön osastot ja erillisyksiköt 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 


