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Laki
Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) 11 § ja 27 §:n 2 momentti seuraa-

vasti:

11 §

Valtakunnansyyttäjän tehtävät ylimpänä syyttäjänä ja ratkaisuvalta

Valtakunnansyyttäjän tehtävänä on:
1) toimia syyttäjänä niissä asioissa, jotka hänelle lain mukaan kuuluvat tai jotka hän ot-

taa käsiteltävikseen;
2) päättää syyttäjän valituslupahakemuksen jättämisestä korkeimpaan oikeuteen ja

syyttäjien edustamisesta korkeimmassa oikeudessa muissa kuin sellaisissa asioissa, joissa
Euroopan syyttäjänvirasto käyttää toimivaltaa;

3) valvoa ja edistää syyttäjäntoiminnan oikeudellista laatua ja yhdenmukaisuutta;
4) määrätä esitutkintalain (805/2011) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetut, poliisimiehen teke-

mäksi epäiltyjen rikosten tutkinnanjohtajina toimivat syyttäjät;
5) ratkaista Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan

annetun lain (66/2021) 9 §:n 1 momentin mukaisesti tiiviimmän yhteistyön toteuttamises-
ta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa annetun neuvoston asetuksen
(EU) 2017/1939 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu tutkinta- ja syytetoimivaltaa koskeva
erimielisyys Euroopan syyttäjänviraston ja kansallisen syyttäjäviranomaisen välillä.

Valtakunnansyyttäjä voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan
asian tai määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättä-
nyt. Valtakunnansyyttäjä voi myös määrätä asian alaisensa syyttäjän syyteharkintaan.
Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta asioissa, joissa Euroopan syyttäjän-
virasto käyttää toimivaltaa.

Valtakunnansyyttäjä voi antaa nimetylle syyttäjänvirastaan virkavapaalla olevalle, toi-
sessa virkasuhteessa olevalle virkamiehelle määräajaksi sellaiset syyttäjänvaltuudet, joita
tämä määrätyssä tehtävässään tarvitsee. Syyttäjänvaltuuksia käyttävään henkilöön sovel-
letaan muutoin, mitä syyttäjästä säädetään.
HE 184/2020
LaVM 15/2020
EV 220/2020
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27 §

Virkasyytteen käsittely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtionsyyttäjää, johtavaa aluesyyttäjää, erikoissyyttäjää, aluesyyttäjää, apulaissyyttä-

jää sekä Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun
lain 5 §:ssä tarkoitettua Euroopan syyttäjää ja valtuutettua Euroopan syyttäjää syytetään
virkarikoksesta hovioikeudessa. Syyttäjänä on joko valtioneuvoston oikeuskansleri tai
eduskunnan oikeusasiamies taikka valtioneuvoston oikeuskanslerin tai eduskunnan oike-
usasiamiehen määräämä syyttäjä.

————
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.
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