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Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

-

Yleisperustelut

Näkemyksenne esityksen tavoitteista

-

Yleisperustelut

Näkemyksenne luonnoksessa ehdotettujen lainsäädäntömuutosten arvioiduista vaikutuksista

-

Tehtävät ja organisaatio (luku 1)

Syyttäjälaitoksen organisaatio ja Ahvenanmaan asema

Verohallinto on toiminut valtakunnallisena yksikkönä vuodesta 2008 lähtien. Verohallinnossa 
valtakunnallinen toimintamalli on tukenut tehokkaampaa työnjakoa, henkilöstön erikoistumista sekä 
työtehtävien keskittämistä tai hajauttamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Verohallinnossa on 
koettu, että valtakunnallistaminen on myös edistänyt yhdenmukaisten menettelytapojen ja 
henkilöstön osaamisen kehittämistä.  Yhdenmukaisia käytäntöjä on edistetty myös Verohallinnon 
rikos-asioiden hoitamisessa.

Verohallinnon asianvalvonnan ja verotarkastuksen hyvällä yhteistyöllä syyttäjälaitoksen kanssa on 
pitkä perinne. Vuorovaikutus on ollut aktiivista sekä toimintoja ohjaavalla ja kehittävällä tasolla että 
yksittäisissä vireillä olevissa rikosjutuissa. Mietinnössä esitetty organisaatiomalli ei näyttäisi 
vaarantavan näitä hyviä toimintatapoja. Verohallinnon käsityksen mukaan syyttäjälaitoksen 
valtakunnallinen toimintamalli luo hyvät edellytykset yhteistyölle ja yhdenmukaiselle 
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ratkaisutoiminnalle verorikosasioissa. Yhteistoiminnan edellytysten kehittäminen voi puolestaan 
edesauttaa rangaistusvastuun toteuttamisen tehostumista.

Syyttäjät ja syyttäjän tehtävät (luku 2)

Syyttäjän virkanimikkeet, toimivalta, tehtävät, nimittäminen ja syyttäjänvaltuuksien antaminen

Verorikosasioiden hoidon kannalta on ollut erittäin hyödyllistä, että syyttäjälaitoksessa on ollut 
talousrikoksiin erikoistuneita syyttäjiä. Erityinen virkanimikkeen luominen erikoissyyttäjänä toimiville 
syyttäjille on sinänsä kannatettava ehdotus. Mietinnössä todetaan, että erikoissyyttäjien 
lainkäyttötehtävät koostuisivat pääsääntöisesti kunkin erikoistumisalan vaativimmista rikosasioista. 
Erikoissyyttäjät eivät käsittele kaikkia talousrikosasioita. Myös vähemmän vaativiksi luokiteltujen 
talousrikosasioiden yhdenmukaiseen syyteharkintaan ja käsittelyn tasoon on syyt-täjälaitoksessa 
kiinnitettävä huomiota.  

Verohallinnon asianvalvojat käyttävät asianomistajan puhevaltaa lukuisissa talousrikoksissa. Tästä 
näkökulmasta kaikki toimenpiteet, joilla pyritään yhtenäistämään syyteasioiden käsittelyä, ovat 
kannatettavia. Verohallinto suhtautuu myönteisesti ehdotuksessa esitettyihin keinoihin, joilla 
syyttäjien itsenäisen toimivallan puitteissa tavoitellaan nykyistä yhdenmukaisempia 
syyttämiskäytäntöjä. Yhdenmukaisempien käytänteiden luomista edistänee esimerkiksi 
valtionsyyttäjien tehtävien keskittäminen syyttäjätoiminnan tukemiseen ja ohjaamiseen, 
valtakunnansyyttäjätoiminnon muutokset sekä isompien hallintoalueiden muodostaminen, joita 
näitä kaikkia muutoksia voidaan pitää oikeansuuntaisena. Myös mietinnössä ilmaistu ajatus 
mahdollisuudesta keskittää nopeasti käsiteltäviä asioita yhdenmukaisessa menettelyssä 
hoidettavaksi ja yksinkertaisiin rikosasioihin kaavailtu toimintamalli, jossa syytteen ajamisesta 
oikeudessa voisi huolehtia muu kuin syyteharkinnan suorittanut syyttäjä, ovat yhdenmukaisuuden 
edistämisen kannalta myönteisiä lähestymistapoja.

Johtaminen ja asioiden ratkaiseminen (luku 3)

Valtakunnansyyttäjän kanslian ja syyttäjäalueiden johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

-

Erinäiset säännökset (luku 4)

Erityisesti syyttäjän vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus ja virkasyytteen käsittely

-

Muuta

Muita huomioita ja kommentteja
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