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Valtiovarainministeriö

Lausunto

27.11.2017

Asia:   1/66/2016

Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta

Lausunnonantajan lausunto

Yleiset huomiot

Aluksi valtiovarainministeriö toteaa, että asetusluonnoksen mukaan valtakunnansyyttäjän toimisto 
sijaitsee Helsingissä. Sijoittamispaikkaa koskeva valmisteluprosessi on vielä lausuntoa annettaessa 
kesken ja asia on vasta tulossa alueellistamisen koordinaatioryhmän lakisääteiseen käsittelyyn.

Valtiovarainministeriö kiinnittää huomiota, että sekä laki- että ase-tusluonnoksessa käytetään termiä 
’’sijoitettu’’ liittyen virkoihin tai virkamiehiin. Laki- ja asetusluonnoksessa on todettu, että virkojen 
sijoituspaikkana on joko syyttäjäalue tai valtakunnansyyttäjän toimisto. Luonnoksista ei selkeästi 
ilmene miten ja kuka tekee virkojen sijoittamispäätökset. 

Laki- ja asetusluonnoksessa käytetyn terminologian tulisi olla yh-teneväinen valtion virkamieslain 
(750/1994) kanssa. Virkamieslaissa virkojen sijoittamisesta on säädetty lain 27 §:n 2 ja 3 
momenteissa sekä 57 §:n 3 momentissa. Viran sijoituspaikka voi muuttua toimivaltaisen 
päätöksentekijän päätöksellä eikä viran sijoittaminen viraston sisällä edellytä virkamiehen 
suostumusta. Valtiovarainministeriö katsoo, että asetusta valmisteltaessa tulee varmistaa 
työnantajan mahdollisuus sijoittaa virkoja Syyttäjälaitoksen sisällä toimintojen edellyttämällä 
tarkoituksenmukaisella tavalla.  

VNA 1 luku: Syyttäjälaitoksen organisaatio ja tehtävät

-

VNA 2 luku: Henkilöstö, erityisesti syyttäjien hallinnolliset tehtävät, nimittäminen ja virkavapaus

Säännösehdotukset
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Laki Syyttäjälaitoksesta 17 §

Lakiehdotuksen 17 §:ssä säädetään, että johtavan aluesyyttäjän virkasuhteeseen nimitetään 
enintään viiden vuoden määräajaksi. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että koska johtavan aluesyyttäjän tehtävä sinällään on pysyvä, 
nimittämisessä on kysymys valtion virkamieslain 9 §:n 2 momentin mukaisesta tilanteesta, jonka 
mukaan virkaan voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos viran luonteeseen 
tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy sitä vaatii. Kysymys ei siten ole määräaikaisesta 
virkasuhteesta, josta säädetään virkamieslain 9 §:n 1 momentissa.

Valtiovarainministeriö toteaa, että säännöksen tulisi näin ollen kuulua: Johtavan aluesyyttäjän 
virkaan nimitetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta 8 §

Asetusehdotuksen 8 §:n 3 momentin mukaan täytettäessä edellä mainituille syyttäjäalueille 
sijoittuvia apulaissyyttäjän määräaikaisia virkasuhteita otetaan riittävässä määrin huomioon edellä 
mainitut kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että määräaikaisia virkasuhteita ei täytetä. Täten momentin 
sanamuoto tulisi muuttaa kuulumaan esimerkiksi seuraavasti: Nimitettäessä apulaissyyttäjän 
määräaikaiseen virkasuhteeseen, joka sijoittuu edellä/tässä pykälässä mainituille syyttäjäalueille, 
otetaan huomioon edellä/tässä pykälässä mainitut kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset.

Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta 11 §

Asetusehdotuksen 11 §:n 1 momentin mukaan valtakunnansyyttäjän toimistoon sijoitetun 
Syyttäjälaitoksen virkamiehen nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen säädetään valtion 
virkamieslain 9 §:ssä ja valtion virkamiesasetuksen 20 §:ssä. Pykälän 2 momentin mukaan muun 
Syyttäjälaitoksen virkamiehen nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen säädetään valtion 
virkamiesasetuksen 20 §:ssä.

Valtiovarainministeriö toteaa, että koska virkamieslaki ja -asetus ovat yleissäädöksiä, joita 
sovelletaan kaikkiin virkamiehiin ja koska määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä säädetään 
kyseisissä säädöksissä, ei asetuksessa Syyttäjälaitoksesta ole tarpeellista säätää edellä mainituista 
asioista. 
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Asetusehdotuksen 11 §:n 1 momentissa säädettäisiin, että muun valtakunnansyyttäjän toimistoon 
sijoitetun Syyttäjälaitoksen virkamiehen nimittämisestä enintään yhden vuoden määräajaksi 
virkasuhteeseen päättää valtakunnansyyttäjän toimisto. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
syyttäjäalueelle sijoitetun Syyttäjälaitoksen virkamiehen nimittämisestä enintään yhden vuoden 
määräajaksi virkasuhteeseen päättää syyttäjäalue.

Valtiovarainministeriö ehdottaa, että pykälässä käytetty ilmaisu enintään yhden vuoden määräajaksi 
virkasuhteeseen korvataan täsmällisemmällä ilmaisulla: enintään yhden vuoden pituiseen 
määräaikaiseen virkasuhteeseen.

VNA 3 luku: Erinäiset säännökset, erityisesti hallintokanteluasioiden ratkaiseminen

-

VNA: Muita huomioita, tarve muille säännöksille

-

Syyttäjälaitoslaki 1 luku 4 §: Valtakunnansyyttäjän toimiston tehtävät

-

Syyttäjälaitoslaki 1 luku 5 §: Syyttäjäalueen tehtävät

-

Syyttäjälaitoslaki 3 luku 20 §: Rikosasioiden jakaminen

-

Gau Anna
Valtiovarainministeriö - Valtionhallinnon kehittämisosasto


