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Valtioneuvoston asetus

454/2013

syyttäjälaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan syyttäjälaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1390/2011) 1 §, 4 §:n 2

momentti ja 9 § seuraavasti:

1 §

Valtakunnansyyttäjänviraston organisaatio

Valtakunnansyyttäjänvirastossa on yksi-
köitä. Valtakunnansyyttäjä määrää yksiköi-
den päälliköinä toimivat virkamiehet.

4 §

Kelpoisuusvaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Neuvottelevan virkamiehen, lakimiehen ja

ylitarkastajan kelpoisuusvaatimuksena on
muu oikeustieteen ylempi korkeakoulutut-
kinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oi-
keustieteen maisterin tutkinto.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Syyttäjänvirastojen toimialueet ja
päätoimipaikat

Syyttäjänvirastojen toimialueet ja päätoi-
mipaikat ovat:

1) Helsingin syyttäjänviraston toimi-
alueena on Helsinki, ja sen päätoimipaikka
sijaitsee Helsingissä;

2) Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston
toimialueena ovat Espoo, Hanko, Inkoo, Kar-
jalohja, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi,

Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Sammatti,
Siuntio ja Vihti, ja sen päätoimipaikka sijait-
see Espoossa;

3) Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston toimi-
alueena ovat Askola, Hyvinkää, Järvenpää,
Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mänt-
sälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila,
Pyhtää, Sipoo, Tuusula ja Vantaa, ja sen pää-
toimipaikka sijaitsee Vantaalla;

4) Salpausselän syyttäjänviraston toimi-
alueena ovat Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen,
Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntiin
kuuluvat kunnat lukuun ottamatta Pyhtäätä,
ja sen päätoimipaikka sijaitsee Kouvolassa;

5) Länsi-Suomen syyttäjänviraston toimi-
alueena ovat Satakunnan ja Varsinais-Suo-
men maakuntiin kuuluvat kunnat, ja sen pää-
toimipaikka sijaitsee Turussa;

6) Sisä-Suomen syyttäjänviraston toimi-
alueena ovat Pirkanmaan ja Keski-Suomen
maakuntiin kuuluvat kunnat, ja sen päätoimi-
paikka sijaitsee Tampereella;

7) Pohjanmaan syyttäjänviraston toimi-
alueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Poh-
janmaan ja Pohjanmaan maakuntiin kuuluvat
kunnat, ja sen päätoimipaikka sijaitsee Vaa-
sassa;

8) Itä-Suomen syyttäjänviraston toimi-
alueena ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan
ja Pohjois-Savon maakuntiin kuuluvat kun-
nat, ja sen päätoimipaikka sijaitsee Mikke-
lissä;



9) Oulun syyttäjänviraston toimialueena
ovat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntiin kuuluvat kunnat, ja sen päätoimi-
paikka sijaitsee Oulussa; sekä

10) Lapin syyttäjänviraston toimialueena
ovat Lapin maakuntaan kuuluvat kunnat, ja
sen päätoimipaikka sijaitsee Rovaniemellä.

Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviras-
ton toimialueesta ja päätoimipaikasta sääde-
tään syyttäjälaitoksesta annetun lain 18 §:ssä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.
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