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Syyttäjänvirastot

Valtakunnansyyttäjän yleisten ohjeiden voimassaolo ja soveltaminen
1 Johdanto

Valtakunnansyyttäjän ennen 1.1.2012 antamien yleisten ohjeiden ja
määräysten säädösperusta on yleisistä syyttäjistä annetun lain
(199/1997) 3 §:n 2 momentti. Vuoden alusta voimaantulleen syyttäjälaitoslain (439/2011) voimaantulon myötä sanottu lainkohta on kumottu.
Vastaisuudessa annettavien yleisten ohjeiden säädösperusta on syyttäjälaitoslain 10 §:n 1 momentin 3-kohta. Lainkohdan mukaan yksi valtakunnansyyttäjän tehtävistä on syyttäjäntoiminnan oikeudellisen laadun
ja yhdenmukaisuuden edistäminen. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 286/2010 vp) on tältä osin todettu seuraavaa:
"Valtakunnansyyttäjän tehtävänä olisi edistää syyttäjäntoiminnan oikeudellista laatua ja yhdenmukaisuutta. Pääasiassa tämä tapahtuisi kuten
nykyisinkin siten, että valtakunnansyyttäjä antaisi syyttäjäntoimintaa
koskevia yleisiä ohjeita. Ohjeet voisivat koskea esimerkiksi esitutkintaa,
syyteharkintaa tai seuraamusharkintaa"
Olen tehnyt alla olevan päätöksen eräiden aikaisemmin annettujen
yleisten ohjeiden ja määräysten voimassaolosta sekä eräiden tällaisten
ohjeiden kumoamisesta.

2 Päätös
2.1 Edelleen voimaan jäävät yleiset ohjeet
Syyttäjälaitoslain 10 §:n 1 momentin 3 -kohdan nojalla päätän, että
oheisessa liitteessä luetellut ennen 1.1.2012 annetut valtakunnansyyttäjän yleiset ohjeet ja määräykset ovat edelleen voimassa valtakunnansyyttäjän yleisinä ohjeina. Sanotut yleiset ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.
Sikäli kuin voimaan jäävien yleisten ohjeiden teksteissä viitataan syyttäjälaitoslain voimaan tulon yhteydessä tai muulloin kumottuihin lainkohtiin, on puheena olevia ohjeita noudatettava soveltuvin osin.
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2.2 Kumottavat yleiset ohjeet
Edellä kohdassa 2.1 kohdassa mainitun lainkohdan nojalla päätän, että
alla luetellut yleiset ohjeet kumotaan:
•

VKS:1998:2 Syyttäjän toimenpiteistä uudessa hovioikeusmenettelyssä
Valtakunnansyyttäjänvirastossa valmistellaan uutta yleistä ohjetta syyttäjän muutoksenhausta hovioikeuteen, jossa huomioidaan muutoksenhausta käräjäoikeudesta annetut uudet säännökset oikeudenkäymiskaaren 25, 25a ja 26 luvuissa (650/2010).

•

VKS:2000:8 Oikeuskanslerin ohjeiden ja määräysten merkitys
Kumottavassa yleisessä ohjeessa todetaan, että Valtioneuvoston oikeuskanslerin syyttäjille antamat ohjeet ja määräykset eivät ole voimassa ylimmän syyttäjän ohjeina tai määräyksinä. Yleisen ohjeen kumoaminen ei aiheuta muutosta vallitsevaan asian tilaan tältä osin.
Kumottavassa yleisessä ohjeessa viitataan Pohjoismaiden ylimpien
syyttäjien 6.2.1970 tekemään yhteistyösopimukseen rikoksen syytteeseenpanosta toisessa Pohjoismaassa kuin siinä missä rikos on tehty.
Tältäkään osin yleisen ohjeen kumoaminen ei aiheuta muutosta vallitsevaan asian tilaan.

•

VKS:2003:1 Yhteistoiminnan järjestämistä syyttäjäyksiköiden yhteistoiminta-alueilla koskeva ohje

3 Yleisten ohjeiden ja muiden ohjeiden uudistaminen
Valtakunnansyyttäjänvirastossa aloitetaan keväällä 2012 hanke, jossa
kokonaisvaltaisesti arvioidaan valtakunnansyyttäjän yleisten ohjeiden
ajantasaisuus ja kattavuus. Esitutkinta- ja pakkokeinolakiuudistusten lisäksi näköpiirissä on useita muitakin lainmuutoshankkeita, jotka tulevat
edellyttämään valtakunnansyyttäjän antamien yleisten ohjeiden uudistamista. Hankkeen puitteissa on myös tarkoitus käydä läpi valtakunnansyyttäjän tai Valtakunnansyyttäjänviraston antamien muiden ohjeiden
tarpeellisuutta ja ajantasaisuutta.
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Liitteet

Luettelo edelleen voimaan jäävistä yleisistä ohjeista

Tiedoksi

OM/KPO
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Edelleen voimassa olevat yleiset ohjeet

2011:1

16/31/11

Paikallisten syyttäjänviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

2010:2

17/31/10

Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

2010:1

14/31/10

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta

2009:2

25/31/09

Syyteharkinta-asioiden priorisoinnista

2009:1

49/31/08

Syyttäjän muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen

2008:2

21/31/08

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän
toimenpiteet

2007:6

45/31/07

Avainsyyttäjätoiminnan kehittäminen

2007:5

22/31/07

Esitutkintayhteistyön tehostaminen ja syyttäjäparien käyttäminen

2007:4

4/31/07

Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen ja sisältö

2007:3

3/31/07

Syyteharkintaratkaisun perusteleminen

2007:2

5/31/07

Esitutkinnan rajoittaminen

2007:1

2/31/07

Talousrikosasioiden käsittelyn tehostaminen

2006:5

39/31/06

Esitutkinnan rajoittamispäätöksen teknisestä laatimisesta

2006:4

38/31/06

Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

2006:3

37/31/06

Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

2006:2

36/31/06

Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi

2006:1

34/31/06

Seuraamuksen määrääminen huumausaineen käyttörikoksesta

2004:1

65/31/04

Menettely sananvapausrikoksissa

2003:2

1/31/03

Pakkokeino-ohje

2002:4

55/31/02

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisirikosten tutkinnanjohtajana sekä
pakkokeino- ja haastamisasioissa

2000:6

15/31/00

Eräät oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen tietoon saatettavat
asiat
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