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Lausunto

18.08.2017

Asia:  1/66/2016

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Valtakunnanvoudinvirasto esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa.

Yleisperustelut

Näkemyksenne esityksen tavoitteista

Tavoitteet syyttäjäntoiminnan ohjauksen helpottamiseksi, valtakunnallisen ratkaisutoiminnan 
yhdenmukaistamiseksi ja tulosohjauksen vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat kannatettavia. Toiminnan 
yhdenmukaistaminen on keskeistä ja  sen vaatimus johtuu jo perustuslaista. Myös syyttäjälaitoksen 
tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen on tavoiteltavaa, joskaan ei merkitykseltään yhtä 
painavaa kuin oikeusturvakysymysten laadukas hoitaminen. Hyväksyttävä tavoite on myös järjestää 
asioiden käsittely siten, että kuhunkin työvaiheeseen ohjataan oikea resurssi ja ammattitaito.  
Yhteiskunnallinen kehitys edellyttää myös oikeudenhoidossa kykyä erikoistumiseen.

Yleisperustelut

Näkemyksenne luonnoksessa ehdotettujen lainsäädäntömuutosten arvioiduista vaikutuksista

Siirtyminen yhteen virastoon voi keventää hallintoa ja tuoda kustannussäästöjä. Se mahdollistaa 
myös paremmin erikoistumisen ja asioiden käsittelyketjun tarkastelun valtakunnallisesti. Yhtenä 
virastona toimiminen on omiaan edesauttamaan syyttäjäkäytäntöjen yhdenmukaistamista. Kun 
syyttäjän työ on läheistä yhteistyötä esitutkintaviranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, on 
valtakunnanallisessa järjestelyssä huolehdittava samalla paikallisen työn toimivuudesta. 

Tehtävät ja organisaatio (luku 1)

Syyttäjälaitoksen organisaatio ja Ahvenanmaan asema

Esitys organisaatioksi on selkeä. Ahvenanmaan aseman osalta ei ole huomautettavaa.

Syyttäjät ja syyttäjän tehtävät (luku 2)

Syyttäjän virkanimikkeet, toimivalta, tehtävät, nimittäminen ja syyttäjänvaltuuksien antaminen
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Syyttäjälaitoksella ja ulosottolaitoksella on molemmilla kihlakunta-alkuisia virkanimikkeitä 
käytössään. Mikäli niistä luovutaan, olisi johdonmukaista toimia näin molemmissa organisaatioissa. 
Syyttäjien virkanimikkeisiin ja tehtävä- ja toimivaltakysymyksiin ei oteta enempää kantaa.

Johtaminen ja asioiden ratkaiseminen (luku 3)

Valtakunnansyyttäjän kanslian ja syyttäjäalueiden johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

Valtakunnansyyttäjän kanslia toimisi syyttäjälaitoksen keskushallintoviranomaisena huolehtien niistä 
tehtävistä, jotka nyt kuuluvat Valtakunnansyyttäjänvirastolle. Tähän tai syyttäjäalueiden 
johtamiseen ja asioiden ratkaisemiseen ei ole huomautettavaa.

Erinäiset säännökset (luku 4)

Erityisesti syyttäjän vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus ja virkasyytteen käsittely

Ei huomautettavaa.

Muuta

Muita huomioita ja kommentteja

Jos syyttäjälaitos siirtyy yhden viraston organisaatioon, esitetään harkittavaksi, olisiko 
hallintokantelusta syytä ottaa oma säännöksensä esitykseen. Vastaava kysymys on noussut esiin 
eräissä muissa yhden viraston organisaatioissa.

Ulosottolaitoksen uudistusta ollaan myös parhaillaan valmistelemassa. Sekä syyttäjäntoimi että 
ulosottotoimi ovat oikeuslaitoksen osia ja sijoittuvat valtion toimintoina lainkäytön alaan. Vaikka 
toiminnoissa on omat erityispiirteensä, toimintojen organisatoriset linjaukset ja 
virkamiesoikeudelliset ratkaisut voisivat noudatella samaa linjaa.
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