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Hallituksen esitys Eduskunnalle syyttäjälaitosta kos-
kevan lainsäädännön uudistamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
syyttäjälaitoksesta.  

Lakiin koottaisiin tällä hetkellä useaan eri 
lakiin sisältyvät säännökset syyttäjälaitoksen 
hallinnosta ja organisaatiosta sekä syyttäjistä 
ja syyttäjäntoiminnasta.  

Laissa määriteltäisiin syyttäjän tehtävät, 
toimivalta, tiedonsaantioikeus, esteellisyys, 
varallaolo ja asiamiehenä toimiminen. Laissa 
säädettäisiin myös syyttäjälaitoksen organi-
saatiosta eli Valtakunnansyyttäjänvirastosta 

ja syyttäjänvirastoista sekä virastojen tehtä-
vistä ja hallinnosta. Säännökset vastaisivat 
pääosin nykyisiä. 

Keskeisin sisällöllinen muutos olisi kihla-
kunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän toimival-
lan laajentaminen koko maahan. Muilta osin 
esityksessä tehtäisiin voimassa oleviin sään-
nöksiin lähinnä teknisiä muutoksia.  

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 
2011. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Syyttäjiä koskevan lainsäädännön taustaa 

Syyttäjälaitoksesta säädetään perustuslain 
104 §:ssä, jonka mukaan syyttäjälaitosta joh-
taa valtakunnansyyttäjä. Muuten syyttäjälai-
toksesta säädetään tarkemmin lailla. Keskei-
set syyttäjälaitosta koskevat säädökset ovat 
laki yleisistä syyttäjistä (199/1997) ja laki 
kihlakunnansyyttäjästä (195/1996). Lakien 
nojalla on annettu asetus valtakunnansyyttä-
jänvirastosta (209/1997), valtioneuvoston 
asetus syyttäjänvirastosta (88/2007), valtio-
neuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimi-
alueista ja päätoimipaikoista (89/2007) ja oi-
keusministeriön asetus syyttäjänvirastojen 
palvelutoimistoista (91/2007). Syyttäjäntoi-
mesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään 
Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttä-
jänvirastosta annetussa laissa (872/1977). 

Ennen nykyisen lainsäädännön voimaantu-
loa ylimpänä syyttäjänä toimi valtioneuvos-
ton oikeuskansleri. Syyttäjälaitoksen välipor-
taana toimivat lääninsyyttäjät, jotka valvoivat 
ja ohjasivat paikallistason syyttäjien toimin-
taa. Paikallistason syyttäjistä osa oli oikeus-
ministeriön alaisia kaupunginviskaaleja ja 
osa sisäasiainministeriön alaisia nimismiehiä 
tai apulaisnimismiehiä.  

Yleisistä syyttäjistä annetulla lailla ja kih-
lakunnansyyttäjästä annetulla lailla perustet-
tiin uusi kihlakuntajakoon perustunut syyttä-
jäorganisaatio, jonka keskusvirastoksi perus-
tettiin Valtakunnansyyttäjänvirasto. Paikal-
listason muodostivat kihlakunnansyyttäjänvi-
rastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjänosas-
tot. Ylimmän syyttäjän tehtävät siirtyivät oi-
keuskanslerilta valtakunnansyyttäjälle.  Pai-
kallistason syyttäjiksi tulivat kihlakunnan-
syyttäjät. Syyttäjälaitos siirtyi kokonaisuu-
dessaan oikeusministeriön hallinnonalalle.  

 
Syyttäjät 

Yleisistä syyttäjistä annetussa laissa sääde-
tään yleisistä syyttäjistä, joita ovat valtakun-

nansyyttäjä, apulaisvaltakunnansyyttäjä, val-
tionsyyttäjä ja paikallissyyttäjinä kihlakun-
nansyyttäjä ja Ahvenanmaan maakunnan 
maakunnansyyttäjä. Yleisistä syyttäjistä an-
netun lain 1 §:n mukaan syyttäjän tehtävänä 
on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun to-
teuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyte-
harkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Syyttäjäl-
lä on kokonaisvastuu rikosasian asianmukai-
sesta selvittämisestä ja käsittelystä esitutkin-
nasta lainvoimaiseen tuomioon ja joissain ti-
lanteissa täytäntöönpanoon saakka. 

Valtakunnansyyttäjällä, apulaisvaltakun-
nansyyttäjällä ja valtionsyyttäjällä on toimi-
valta hoitaa syyttäjäntehtäviä koko maassa. 
Kihlakunnansyyttäjän toimivalta rajoittuu 
kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 6 §:n 
mukaan syyttäjänviraston alueella olevien 
käräjäoikeuksien alueeseen. Apulaissyyttäjän 
toimivaltaa on rajoitettu lisäksi vain yksin-
kertaisempiin rikosasioihin. 

Syyteasioita hoitaessaan syyttäjät ovat ylei-
sistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n 2 momen-
tin mukaan itsenäisiä ja riippumattomia. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että syyttäjät ovat syyte-
asioissa suoraan valtakunnansyyttäjän alaisia. 
Ainoastaan valtakunnansyyttäjällä on toimi-
valta puuttua syyttäjän rikosasiassa tekemiin 
ratkaisuihin tai määrätä syyttäjä nostamaan 
syyte.   

Yleisistä syyttäjistä annetussa laissa sääde-
tään myös syyttäjän esteellisyydestä ja tie-
donsaantioikeudesta. 

 
Syyttäjälaitoksen organisaatio 

Syyttäjälaitoksen keskusvirastona toimii 
yleisistä syyttäjistä annetun lain 5 §:n mu-
kaan Valtakunnansyyttäjänvirasto. Valtakun-
nansyyttäjä johtaa Valtakunnansyyttäjänvi-
rastoa. Valtakunnansyyttäjän tehtävänä on 
yleisistä syyttäjistä annetun lain 4 §:n mu-
kaan 1) syyttäjäntoimen yleinen johtaminen 
ja kehittäminen sekä syyttäjien valvonta, 2) 
syyttäjäntehtävät niissä asioissa, jotka hänel-
le lain mukaan kuuluvat tai jotka hän ottaa 
käsiteltävikseen, 3) rikoslain (39/1889) 1 lu-
vussa tai muussa laissa tarkoitettujen syyte-
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määräysten antaminen sekä 4) syyttäjien 
edustaminen korkeimmassa oikeudessa. 

Valtakunnansyyttäjän apuna ja sijaisena 
toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä. Apulais-
valtakunnansyyttäjä ratkaisee yleisistä syyt-
täjistä annetun lain 6 §:n 3 momentin mu-
kaan hänen käsiteltävikseen kuuluvat asiat 
samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä. 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa on myös 
valtionsyyttäjiä, joiden tehtävänä on ensisi-
jaisesti huolehtia syyttäjäntehtävistä yhteis-
kunnan kannalta merkittävimmissä rikosasi-
oissa. Yleisistä syyttäjistä annetussa laissa 
säädetään valtakunnansyyttäjän, apulaisval-
takunnansyyttäjän ja valtionsyyttäjien kel-
poisuudesta ja nimittämisestä. 

Syyttäjälaitoksen alueellisen organisaation 
muodostavat syyttäjänvirastot, joita on vuo-
den 2011 alussa 13. Nykyinen organisaa-
tiorakenne muodostettiin vuonna 2006, jol-
loin kihlakuntien syyttäjävirastoista ja kihla-
kunnanvirastojen syyttäjäosastoista muodos-
tettiin nykyiset syyttäjänvirastot. Syyttäjänvi-
rastoista säädetään kihlakunnansyyttäjästä 
annetussa laissa. Lain 5 §:n mukaan syyttä-
jänvirasto voi koostua yhdestä tai useammas-
ta kihlakunnasta ja sillä voi olla palvelutoi-
mistoja. Valtioneuvoston asetuksella on sää-
detty tarkemmin syyttäjänvirastojen alueista. 
Ahvenanmaalla on maakunnansyyttäjänviras-
to, jonka päällikkönä toimii johtava maakun-
nansyyttäjä. Ahvenanmaan maakunnansyyt-
täjänvirastoa ja syyttäjiä koskevat säännökset 
vastaavat sisällöltään muita syyttäjänvirasto-
ja ja syyttäjiä koskevia säännöksiä. 

Syyttäjänvirastojen tehtävänä on hoitaa 
syyttäjäntehtävät toimialueellaan. Kihlakun-
nansyyttäjät toimivat syyttäjänvirastoissa. 
Kihlakunnansyyttäjän kelpoisuudesta ja ni-
mittämisestä säädetään kihlakunnansyyttäjäs-
tä annetussa laissa. 

 
Muu syyttäjiä koskeva lainsäädäntö 

Syyttäjän tehtävien hoitamisesta on sään-
nöksiä myös oikeudenkäyntiä koskevassa 
lainsäädännössä. Erityisesti oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetussa laissa 
(689/1997) on keskeisiä säännöksiä syyttäjän 
velvollisuuksista rikosprosessissa. Samoin 
rangaistusmääräysmenettelystä annetussa 
laissa (692/1993) ja rikesakkomenettelystä 

annetussa laissa (66/1983) on säännöksiä 
syyttäjän tehtävistä näissä menettelyissä. 
Eduskunta on vastikään hyväksynyt lain sa-
kon ja rikesakon määräämisestä (754/2010), 
joka korvaa mainitut lait. 

Myös esitutkintalaissa (449/1987), pakko-
keinolaissa (450/1987) ja eräissä kansainväli-
seen yhteistyöhön rikosoikeuden alueella liit-
tyvissä laeissa säädetään syyttäjän rikospro-
sessiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuk-
sista. Eduskunnan käsiteltävänä on parhail-
laan hallituksen esitys esitutkinta- ja pakko-
keinolainsäädännön uudistamiseksi. 

Edellä mainittujen säädösten ohella yli 
kahdessasadassa muussa laissa on syyttäjiä 
koskevia säännöksiä.   Erikseen on säädetty 
muun muassa syyttäjän tiedonsaantioikeu-
desta tai tiedonluovutusvelvollisuudesta, syy-
teoikeuden rajoituksista ja syyttäjän rikos-
prosessin ulkopuolisista tehtävistä. Enin osa 
säädöksistä koskee syyttäjien tiedonsaantioi-
keutta. Noin sadassa säännöksessä säädetään 
syyttäjälle oikeus saada muilta viranomaisilta 
tai toimijoilta tietoja rikosasian selvittämi-
seksi.  

Toinen suurempi asiaryhmä ovat syyteoi-
keuden käyttämistä koskevat rajoitukset. 
Useassa laissa syytteen nostamisen edelly-
tyksenä on esimerkiksi jonkin viranomaisen 
tai asianomistajan tekemä rikosilmoitus.  

 
1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Ruotsi 

Ruotsissa syyttäjäntoimi kuuluu oikeusmi-
nisteriön hallinnonalalle ja sitä ohjaa ja joh-
taa valtakunnansyyttäjä. Hänen apunaan oh-
jaustehtävässä toimii valtakunnansyyttäjän-
toimisto. 

Ruotsissa perustettiin kolme vuotta sitten 
koko maahan yksi syyttäjäviranomainen. 
Syyttäjäviranomaiseen kuuluu valtakunnan-
syyttäjäntoimiston lisäksi 32 yleistä syyttäjä-
kamaria ja kolme kansainvälistä syyttäjäka-
maria, jotka käsittelevät valtakunnanrajat 
ylittävää rikollisuutta. Lisäksi on perustettu 
kolme kehityskeskusta, jotka vastaavat kehi-
tystoiminnasta sekä oikeuskäytännön seu-
raamisesta kukin omalla rikollisuuden osa-
alueellaan. Valtakunnallisina yksikköinä toi-
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mivat poliisiasioita käsittelevä yksikkö, kor-
ruptioyksikkö ja turvallisuusasioiden syyttä-
jäyksikkö. 

Ruotsissa syyttäjiä ovat valtakunnansyyttä-
jä, apulaisvaltakunnansyyttäjä, ylisyyttäjä, 
apulaisylisyyttäjä, päällikkösyyttäjä, apulais-
päällikkösyyttäjä, ja kamarisyyttäjä. Lisäksi 
on apulaissyyttäjiä. Syyttäjillä on toimivalta 
koko maassa. Yleiset syyttäjät toimivat syyt-
täjinä käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, 
mutta korkeimmassa oikeudessa syyttäjänä 
toimii valtakunnansyyttäjä. Hallitus nimittää 
valtakunnansyyttäjän, apulaisvaltakunnan-
syyttäjän, ylisyyttäjän ja apulaisylisyyttäjän. 
Muut syyttäjät nimittää syyttäjäviranomai-
nen. 
 
Norja 

Norjassa syyttäjälaitos kuuluu oikeusminis-
teriön hallinnonalalle. Valtakunnansyyttäjä 
ohjaa ja johtaa syyttäjien toimintaa. 

Syyttäjälaitokseen kuuluu Valtakunnan-
syyttäjänvirasto, kymmenen alueellista valti-
onsyyttäjänvirastoa, kansallinen valtionsyyt-
täjänvirasto erityisiä asioita varten sekä 27 
poliisipiiriä. Valtakunnansyyttäjä johtaa syyt-
täjien toimintaa myös poliisipiireissä. Re-
surssiohjauksesta ja hallinnosta valtionsyyt-
täjänvirastoissa vastaa Valtakunnansyyttä-
jänvirasto, mutta poliisipiireissä vastuu kuu-
luu poliisihallitukselle. 

 
Tanska 

Tanskassa syyttäjälaitos kuuluu oikeusmi-
nisteriön hallinnonalalle. Ylimpänä syyttäjä-
nä toimii valtakunnansyyttäjä.  

Syyttäjälaitokseen kuuluu kuusi alueellista 
valtionsyyttäjävirastoa, valtionsyyttäjävirasto 
erityisiä talousrikosasioita varten, valtion-
syyttäjänvirasto kansainvälisiä asioita varten 
sekä 12 poliisipiiriä. Färsaarten ja Grönlan-
nin poliisipäälliköt toimivat myös syyttäjän-
viranomaisina.  

Valtakunnansyyttäjä toimii syyttäjänä kor-
keimmassa oikeudessa. Valtionsyyttäjät toi-
mivat syyttäjinä hovioikeudessa ja poliisijoh-
tajat toimivat syyttäjinä käräjäoikeudessa. 

 
 
 

 
1.3 Nykytilan arviointi 

Yleisistä syyttäjistä annettu laki ja kihla-
kunnansyyttäjästä annettu laki on säädetty 
ennen perustuslain voimaantuloa. Lait eivät 
enää kaikilta osin vastaa perustuslain asetta-
mia vaatimuksia. Perustuslain 104 §:ssä edel-
lytetään, että syyttäjälaitoksesta säädetään 
lailla. Lailla säätämisvelvoitteen sisältöä 
täsmennetään perustuslain 119 §:ssä, jonka 
mukaan julkista valtaa käyttävän valtionhal-
linnon toimielimen yleisistä perusteista on 
säädettävä lailla. Yleisinä perusteina perus-
tuslain esitöissä pidetään yksikön nimeä, 
toimialaa, pääasiallisia tehtäviä ja toimival-
taa. Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista sekä asioista, jotka perustus-
lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Pe-
rustuslain esitöissä myös virkamiesten oike-
usaseman perusteet on katsottu sellaiseksi 
asiaksi, joka edellyttää lakitasoista sääntelyä. 

Voimassa olevissa laeissa näistä asioista 
säädetään vaihtelevasti laissa ja asetuksessa 
ja joiltain osin säännökset puuttuvat koko-
naan. Esimerkiksi syyttäjien oikeudesta toi-
mia asiamiehenä oikeudenkäynnissä sääde-
tään tällä hetkellä asetustasolla. Erityisesti 
syyttäjäntoimintaa koskevista asioista olisi 
perusteltua säätää laissa.  

Syyttäjälaitosta koskevien lakien asetuk-
senantovaltuudet ovat hyvin avoimet eivätkä 
vastaa nykyisin asetuksenantovaltuussään-
nöksille asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi 
Valtakunnansyyttäjänvirastoa koskevat sään-
nökset ovat lähes kokonaan asetustasolla. 
Tämän lisäksi säännökset virastojen tehtävis-
tä puuttuvat kokonaan. 

Perustuslainmukaisuuteen liittyvien on-
gelmien lisäksi säädökset ovat monin osin 
sekavat ja päällekkäiset, koska sääntelyä on 
useassa eri laissa ja asetuksessa. Nykyinen 
rakenne on sekava ja säännökset vaikeasti 
löydettävissä.  Lainsäädäntö on annettu pää-
osiltaan runsaat kymmenen vuotta sitten, jol-
loin syyttäjälaitoksen organisaatiota uudistet-
tiin muun muassa perustamalla keskushallin-
toviranomaiseksi Valtakunnansyyttäjänviras-
to. Säännöksiä on tämän jälkeen muutettu 
useita kertoja, viimeksi laajimmin syyttäjä-
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laitoksen viimeisimpään organisaatiouudis-
tukseen liittyen toukokuun alussa 2007. 

 Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviras-
tosta on säädetty erillinen laki, joka vastaa si-
sällöltään pääosin muita syyttäjänvirastoja 
koskevia säännöksiä. Ainut merkittävä ero 
on, että Ahvenanmaan maakunnassa syyttä-
jänviraston nimi on maakunnansyyttäjänvi-
rasto ja siellä toimivien syyttäjien nimikkeet 
ovat johtava maakunnansyyttäjä ja maakun-
nansyyttäjä. Muilta osin laki sisältää lähinnä 
viittauksia muita syyttäjiä koskevaan lain-
säädäntöön. Tämä ei ole tarkoituksenmukais-
ta syyttäjiä koskevan lainsäädännön yhtenäi-
syyden näkökulmasta. 

Valmisteltaessa vuoden 2007 organisaatio-
uudistusta havaittiin, että syyttäjälaitoksen 
organisaatiota ja hallintoa koskevissa sään-
nöksissä olisi selkeyttämisen ohella paljon 
muitakin muutostarpeita kuin mitä uudistuk-
sen toteuttaminen välttämättä edellytti ja mi-
tä tuossa yhteydessä oli aikataulusyistä mah-
dollista toteuttaa.  Tämän vuoksi pidettiin ai-
heellisena organisaatiouudistuksen toteutta-
misen jälkeen käydä koko lainsäädäntö läpi 
tavoitteena arvioida lainsäädännön sisältöä 
sekä uutta organisaatiota koskevin säädös-
muutosten toimivuutta erikseen asetettavassa 
työryhmässä. 

Uusi organisaatio on ollut toiminnassa nyt 
muutaman vuoden ja on aiheellista arvioida, 
miten hyvin keväällä 2007 voimaan tulleet 
säännökset vastaavat uuden organisaation 
toiminnallisia tarpeita.  

Syyttäjälaitoksen toiminnassa on tapahtu-
nut organisaatiouudistuksen ohella runsaasti 
myös muita muutoksia, jotka nekin tulee ot-
taa huomioon hallintosäännöksiä uudistetta-
essa. Tämä koskee paitsi varsinaiseen syyttä-
jäntoimintaan liittyviä hallintolakiin sisälly-
tettäviä määrittelyjä, myös muun muassa joi-
takin toimivaltakysymyksiä.  Päätöksenteko 
esimerkiksi eräissä henkilökuntaa koskevissa 
asioissa on tällä hetkellä varsin korkealla ta-
solla ja tavoitteena on ollut arvioida mahdol-
lisuuksia siirtää toimivaltaa hallinnossa alas-
päin. 

Voimassaoleva lainsäädäntö rajoittaa kih-
lakunnansyyttäjän syytetoimivallan alueelli-
sesti syyttäjänviraston alueella toimivien kä-
räjäoikeuksien toimialueeseen. Tämä on käy-
tännössä jäykistänyt syyttämistoiminnan ke-

hittämistä. Alueellisesti rajattu toimivalta 
monimutkaistaa aluerajat ylittävien juttuko-
konaisuuksien hoitamista eikä myöskään an-
na mahdollisuuksia kehittää valtakunnallisia 
toimintoja tai syyttäjien erikoistumista par-
haalla mahdollisella tavalla.  

Syyttäjiä koskevat säännökset muualla 
lainsäädännössä ovat myös syntyneet eri ai-
koina. Vanhimpia syyttäjiinkin liittyviä lake-
ja ovat esimerkiksi avioliittolaki (234/1929) 
ja säätiölaki (109/1930). Laeissa käytetyt kä-
sitteet eivät ole kaikilta osin yhdenmukaisia. 
Etenkin syyttäjiin viittaaminen vaihtelee. La-
eissa käytetään vaihtelevasti nimityksiä viral-
linen syyttäjä, syyttäjä, yleinen syyttäjä tai 
syyttäjäviranomainen. 

Osa syyttäjiä koskevista säännöksistä on 
vanhentuneita tai niissä syyttäjälle säädetyt 
velvollisuudet eivät varsinaisesti liity syyttä-
jän tehtäviin rikosoikeudellisen vastuun to-
teuttamisessa. Esimerkiksi avioliittolain 27 
§:ssä säädetään syyttäjän velvollisuudesta 
hakea aviopuolisoiden tuomitsemista avio-
eroon eräissä tilanteissa. 

 Voimassa olevat säännökset edellyttävät-
kin paitsi säännösten perustuslainmukaisuu-
den tarkastelua myös lainsäädännön raken-
teen selkeyttämistä ja sisällöllisten muutos-
tarpeiden arviointia. 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Esityksen tavoitteet 

Esityksellä uudistetaan syyttäjälaitoksen 
hallintoa koskeva lainsäädäntö. Uudistuksen 
keskeisenä tavoitteena on, että säädökset vas-
taisivat perustuslain asettamia vaatimuksia. 
Samalla sääntelyä selkeytettäisiin siten, että 
useissa eri säädöksissä olevat säännökset 
koottaisiin yhteen aikaisempaa selkeämmäksi 
ja käsitteistöltään yhtenäisemmäksi kokonai-
suudeksi.  

Tavoitteena on myös uudistaa lainsäädän-
töä sisällöllisesti siten, että uusi laki mahdol-
listaa syyttäjäntoiminnan kehittämisen tule-
vaisuudessa.   

Lisäksi toteutettaisiin kihlakuntajärjestel-
mästä luopumisesta aiheutuvat muutokset. 
Keväällä 2007 syyttäjälaitoksessa toteutetus-
sa organisaatiossa irtauduttiin kihlakuntajär-
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jestelmästä, vaikkakin kihlakuntajako on 
edelleen virastojaon perustana.  Myös muilla 
hallinnonaloilla luovuttiin kihlakunnanviras-
tojärjestelmästä vuoden 2008 alussa. 

   
2.2  Keskeiset ehdotukset 

Lain rakenne 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki syyttäjälaitoksesta. Lakiin koottaisiin täl-
lä hetkellä useaan eri lakiin sisältyvät sään-
nökset syyttäjälaitoksen hallinnosta ja orga-
nisaatiosta. Lait yhdistettäisiin yhdeksi uu-
deksi laiksi. Laki sisältäisi yleiset säännökset 
syyttäjistä ja syyttäjäntoiminnasta. Laissa 
määriteltäisiin syyttäjän tehtävät, toimivalta, 
tiedonsaantioikeus, esteellisyys, varallaolo ja 
asiamiehenä toimiminen. Laissa säädettäisiin 
myös syyttäjälaitoksen organisaatiosta eli 
Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja syyttäjän-
virastoista. Pääosin säännökset vastaisivat 
nykyisiä, mutta laki muodostaisi nykyistä yh-
tenäisemmän kokonaisuuden, joka täyttäisi 
myös perustuslain asettamat vaatimukset. 
Asialliset muutokset koskisivat joitakin lain 
yksityiskohtia. 

 
Organisaatio 

Laissa täsmennettäisiin tehtävänjakoa Val-
takunnansyyttäjänviraston ja valtakunnan-
syyttäjän välillä. Valtakunnansyyttäjänviras-
ton tehtävänä olisivat syyttäjälaitoksen ohja-
ukseen liittyvät hallinnolliset asiat, kun taas 
yksinomaan valtakunnansyyttäjän tehtäviksi 
kuuluisivat syytetoimintaan ja ylimpänä syyt-
täjänä toimimiseen liittyvät tehtävät. Valta-
kunnansyyttäjälle nykyisin kuuluvasta mää-
räystenantovaltuudesta luovuttaisiin, koska 
se on perustuslain 80 §:n vaatimusten kannal-
ta liian avoin. Valtakunnansyyttäjä ei myös-
kään ole käytännössä antanut oikeussääntöi-
nä pidettäviä määräyksiä, vaan ohjaus on ol-
lut ohjeluontoista. Valtakunnansyyttäjä voisi 
edelleen antaa syytetoiminnan oikeudellista 
laatua ja yhdenmukaisuutta koskevia yleisiä 
ohjeita, joten sääntelyn muutos ei merkitsisi 
muutosta nykyiseen käytäntöön. 

Myös Ahvenanmaan maakunnan maakun-
nansyyttäjänvirastosta ehdotetaan säädettä-
väksi syyttäjälaitosta koskevassa laissa. Tästä 

otettaisiin erillinen säännös uuteen lakiin. 
Syyttäjänviraston nimi olisi edelleen maa-
kunnansyyttäjänvirasto ja syyttäjien vir-
kanimikkeet olisivat johtava maakunnansyyt-
täjä ja maakunnansyyttäjä. Ehdotus selkeyt-
täisi lainsäädäntöä, eikä muuttaisi maakun-
nansyyttäjänviraston tai syyttäjien asemaa 
syyttäjälaitoksen organisaatiossa nykyisestä.  

Yleisistä syyttäjistä annetussa laissa käyte-
tystä jaottelusta yleisiin syyttäjiin ja erityis-
syyttäjiin luovuttaisiin. Yleisistä syyttäjistä 
käytettäisiin jatkossa nimitystä syyttäjät, mi-
kä vastaisi myös perustuslaissa syyttäjistä 
käytettyä käsitettä. Käsitettä erityissyyttäjä 
käytettäisiin edelleen eduskunnan oikeus-
asiamiehestä ja valtioneuvoston oikeuskans-
lerista, koska heillä on perustuslain nojalla 
oikeus käyttää syyteoikeutta tietyissä asiois-
sa. 

 
Paikallissyyttäjien toimivalta 

Kihlakunnansyyttäjien ja apulaissyyttäjien 
toimivalta ehdotetaan laajennettavaksi koko 
maahan. Nykyisin valtakunnansyyttäjällä, 
apulaisvaltakunnansyyttäjällä ja valtionsyyt-
täjillä on toimivalta koko maassa, mutta pai-
kallissyyttäjien toimivalta on rajoitettu syyt-
täjänviraston alueella toimivien käräjäoike-
uksien tuomiopiiriin. 

Toimivallan laajentamisella tehostettaisiin 
laajojen rikosasioiden käsittelyä, koska syyt-
täjä olisi lain nojalla toimivaltainen käsitte-
lemään samaan kokonaisuuteen liittyvät ri-
kosasiat riippumatta siitä, missä päin Suomea 
ne ovat tapahtuneet. Alueellisesti rajoitettu 
toimivalta on hankaloittanut niin esitutkin-
tayhteistyötä kuin syyttäjän toimintaa proses-
sin muissakin vaiheissa. Valtakunnallinen 
toimivalta edistäisi juttujen keskittämistä jo 
esitutkintavaiheessa ja nopeuttaisi rikospro-
sessia.  

Eräissä esityksen valmistelun aikana saa-
duissa lausunnoissa on todettu, että nykyiset 
virastojen laajat toimialueet ja oikeuden-
käynnistä rikosasioissa annetussa laissa sää-
detyt rikosasioiden käsittelypaikkaa koskevat 
säännökset antavat jo nyt joustavat mahdolli-
suudet rikosasioiden käsittelyn järjestämi-
seen. Käytännössä kihlakunnansyyttäjien 
toimivaltaa ei kuitenkaan ole aina pystytty 
toteuttamaan pelkästään oikeuspaikkasään-
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nösten nojalla. Valtakunnallinen toimivalta 
tehostaisi tältäkin osin syyttäjäntoiminnan 
järjestämistä vaativissa rikosasioissa. 

Lisäksi pienempien syyttäjänvirastojen alu-
eella ei välttämättä ole riittävästi esimerkiksi 
talousrikosjuttuja, jolloin alueellisesti rajattu 
toimivalta estää syyttäjien erikoistumisen tä-
hän juttutyyppiin. Koko maan kattava toimi-
valta parantaisi myös henkilöstön mahdolli-
suuksia erikoistua, koska esimerkiksi talous-
rikossyyttäjän toimivalta ei olisi sidottu yk-
sittäisen viraston toimialueeseen, vaan hän 
voisi saada hoitaakseen talousrikosasioita 
laajemmalta alueelta. Syyttäjillä olisi näin 
kaikissa virastoissa nykyistä tasapuolisem-
mat mahdollisuudet palkkaukselliseen kehi-
tykseen, jonka tiettyihin asiaryhmiin erikois-
tuminen mahdollistaa.  

Nykyisin syyttäjille on tarvittaessa annettu 
toimivalta käsitellä laajaa juttukokonaisuutta 
valtakunnansyyttäjän antamalla erityisellä 
syyttäjänmääräyksellä. Valtakunnansyyttäjän 
syyttäjänmääräyksiä on annettu vuosittain 
100—200. Syyttäjänmääräysmenettely on 
hallinnollisesti tarpeettoman byrokraattinen. 
Menettely on ongelmallinen myös siksi, että 
syyttäjän toimivalta ei perustu suoraan lakiin, 
vaan ylemmän syyttäjän antamaan määräyk-
seen. On selkeämpää, että syyttäjän toimival-
ta perustuu kaikissa tilanteissa suoraan lakiin. 

Käsitellessään hallituksen esitystä laeiksi 
kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahve-
nanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä 
annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun 
lain 11 §:n muuttamisesta (HE 84/2006 vp.) 
lakivaliokunta katsoi, ettei silloin ollut edel-
lytyksiä laajentaa syyttäjien toimivaltaa koko 
maahan rangaistusmääräysmenettelyasioiden 
tai kirjallisessa menettelyssä käsiteltävien 
asioiden osalta (LaVM 19/2006 vp.). Valio-
kunta piti ehdotettuja säännöksiä liian avoi-
mina muun muassa sen osalta, kuinka juttu-
jen tasaamisesta syyttäjänvirastojen välillä 
päätettäisiin. 

Tuolloin oli tarkoitus luoda koko maan kat-
tava järjestelmä mainittujen summaaristen ri-
kosasioiden käsittelyä varten. Tämä olisi 
merkinnyt poikkeamista syyttäjänvirastojen 
toimialuejaosta tiettyjen asiaryhmien osalta 
ja edellyttänyt lakivaliokunnan tarkoittamaa 
tarkempaa sääntelyä siitä, kuinka juttujen kä-
sittelystä päätettäisiin. 

Nyt ehdotettu säännös valtakunnallisesta 
toimivallasta ei aiheuttaisi muutoksia syyttä-
jänvirastojen toimialuejakoon. Kukin syyttä-
jänvirasto vastaisi virastonsa alueella tapah-
tuneiden rikosasioiden käsittelystä kuten ny-
kyisinkin. Kuitenkin yksittäisten asioiden kä-
sittelystä voitaisiin virastojen ja syyttäjien 
kesken sopia tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Käytännössä tällaisia asioita olisivat laajat 
rikoskokonaisuudet tai saman vastaajan eri 
puolilla maata tekemät rikokset. Kysymys 
olisi tilanteista, joissa asian käsittelyn keskit-
täminen yhdelle syyttäjälle on tarkoituksen-
mukaista.   

Apulaissyyttäjän toimivalta on kihlakun-
nansyyttäjästä annetun lain 8 §:ssä rajoitettu 
vain yksinkertaisiin rikosasioihin. Tästä osin 
tulkinnanvaraisesta toimivaltasäännöksestä 
luovuttaisiin, ja apulaissyyttäjät toimisivat 
jatkossa samalla toimivallalla kuin muutkin 
syyttäjät heidän käsiteltävikseen annetuissa 
asioissa. Apulaissyyttäjinä toimivat ovat suo-
rittaneet ylemmän oikeustieteellisen korkea-
koulututkinnon, heillä on usein kokemusta 
esitutkinta- tai tuomioistuintehtävistä ja he 
ovat pääsääntöisesti suorittaneet tuomiois-
tuinharjoittelun. Näistä syistä ei ole tarpeen 
asettaa heidän syytetoimivallalleen erityisiä 
rajoituksia laissa. Jaettaessa rikosasioita apu-
laissyyttäjille virastoissa tulisi kuitenkin ottaa 
huomioon harjoittelun vaihe ja asian vaati-
vuus.  

Rikosasian vaatima asiantuntemus, laajuus 
tai turvallisuusseikat edellyttävät joskus use-
amman syyttäjän työpanosta. Käytännössä 
joihinkin asioihin onkin määrätty useampia 
syyttäjiä. Tällä hetkellä lainsäädännössä ei 
ole säännöksiä asiasta. Ehdotetussa laissa 
säädettäisiin mahdollisuudesta määrätä use-
ampi syyttäjä käsittelemään samaa asiaa. 

 
Syyttäjän esteellisyys 

 Yleisistä syyttäjistä annettua lakia valmis-
teltaessa harkittiin syyttäjän esteellisyyden 
rinnastamista tuomarin esteellisyyteen. Tuol-
loin tuomarin esteellisyyttä koskevat sään-
nökset olivat kuitenkin vielä vanhanaikaiset 
ja puutteelliset, ja siksi päädyttiin säätämään 
syyttäjien esteellisyydestä erikseen hallinto-
lainsäädäntöä vastaavasti. Lakivaliokunta to-
tesi silloisesta hallituksen esityksestä anta-
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massaan mietinnössä (LAVM 20/1996 vp.), 
että jatkossa olisi harkittava syyttäjän ja tuo-
marin esteellisyyssäännösten yhdenmukais-
tamista ja syyttäjän esteellisyyttä koskevan 
pykälän korvaamista viittauksin tuomarin es-
teellisyyteen. Käsitellessään hallituksen esi-
tystä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lain-
säädännöksi (HE 78/2000 vp.) lakivaliokunta 
piti kuitenkin perusteltuna ratkaisua, ettei 
syyttäjän ja tuomarin esteellisyyttä koskevia 
säännöksiä rinnasteta toisiinsa, koska syyttä-
jän ja tuomarin asema rikosprosessissa poik-
keaa toisistaan.  

Tätä esitystä valmisteltaessa on myös arvi-
oitu kysymystä syyttäjän esteellisyydestä. 
Syyttäjän ja tuomarin tehtävät ja asema ri-
kosprosessissa poikkeavat toisistaan muun 
muassa siinä, että syyttäjä toimii asiassa vas-
taajan vastapuolena, kun taas tuomari on 
puolueeton ja riippumaton suhteessa osapuo-
liin. Esityksessä ei ole pidetty tarkoituksen-
mukaisena muuttaa syyttäjän esteellisyyttä 
koskevia säännöksiä nykyisestä. Tätä tukee 
myös se, että käytännössä syyttäjän esteelli-
syyttä koskevat kysymykset on pystytty on-
gelmitta ratkaisemaan voimassaolevien sään-
nösten ja ohjeistuksen nojalla. 

 
Muut keskeiset muutokset 

   Syyttäjän mahdollisuudesta toimia asia-
miehenä tai avustajana säädettäisiin laissa. 
Nykyisin asiasta on säädetty asetustasolla 
syyttäjänvirastosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 11 §:ssä. Asiamiehenä toimimisen 
edellytykset rinnastettaisiin oikeudenkäymis-
kaaren 15 luvun 3 §:ssä säädettyihin perus-
teisiin. Syyttäjää koskisivat sekä kaikkia vir-
kamiehiä koskeva rajoitus siitä, että asiamie-
henä ei saa toimia, jos se on virkamiehen vir-
kavelvollisuuksien vastaista, että yleisen tuo-
mioistuimen lainoppineelle jäsenelle asetetut 
lisärajoitukset. Syyttäjät eivät siten voisi toi-
mia asiamiehenä muuten kuin lähiomaistensa 
asioissa kuten tuomaritkin. 

Esityksessä tehtäisiin eräitä täsmennyksiä 
muualle lainsäädäntöön. Pääsääntöisesti nä-
mä koskisivat syyttäjistä käytettävää käsit-
teistöä. Tärkein tällainen muutos olisi, että 
useassa laissa syyttäjistä käytetty käsite viral-
linen syyttäjä muutettaisiin pelkäksi syyttä-
jäksi. Sana virallinen on tarpeeton ja jossain 

määrin harhaanjohtava, koska käsitettä ei 
käytetä johdonmukaisesti kaikkialla lainsää-
dännössä. 

Lisäksi päätösvaltaa eräissä asioissa, kuten 
syyttäjiä koskevien vahingonkorvausasioiden 
käsittelyssä, siirrettäisiin oikeusministeriöltä 
Valtakunnansyyttäjänvirastolle.  
 
3  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei olisi merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. 

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia syyttäjä-
laitoksen organisaatioon.  

Uudistettu lainsäädäntö selkeyttäisi syyttä-
jien ja syyttäjänvirastojen asemaa ja toimin-
taa, mikä parantaisi niin syyttäjälaitoksen 
kanssa asioivien kansalaisten kuin syyttäjä-
laitoksen virkamiestenkin oikeusturvaa.  

Joillakin esityksen yksittäisillä säännöksillä 
on vaikutusta syyttäjälaitoksen toimintaan. 
Kihlakunnansyyttäjien toimivallan laajenta-
minen koko maahan parantaisi syyttäjänteh-
tävien hoitamisedellytyksiä useamman syyt-
täjänviraston alueelle ulottuvissa juttukoko-
naisuuksissa ja vähentäisi jonkin verran työ-
tä, koska erillisiä syyttäjänmääräyksiä ei enää 
tarvittaisi.  

 
4  Asian valmistelu 

Esitys perustuu oikeusministeriön asetta-
man työryhmän ehdotukseen (Syyttäjälaitok-
sen hallintoa koskevat säädökset, oikeusmi-
nisteriön työryhmämietinnöt 2008:12). Työ-
ryhmän ehdotus on ollut lausuntokierroksel-
la. 

Lausunnoissa lainsäädännön kokonaisuu-
distusta pidettiin tarpeellisena ja kannatetta-
vana. Yksittäisistä säännöksistä keskeisim-
mät huomiot kohdistuivat syyttäjien toimi-
valtaan.  

Muutamassa lausunnossa katsottiin, että 
apulaissyyttäjän toimivaltaa olisi edelleen 
syytä rajoittaa eikä sen olisi tarpeen olla ko-
ko maan laajuinen. Kihlakunnansyyttäjien 
toimivallan laajentamista koko maahan kriti-
soitiin siksi, että jo nykyinen toimivalta on 
erittäin laaja eikä nykytilanteessa ole sellaisia 
ongelmia, jotka edellyttäisivät valtakunnallis-
ta toimivaltaa. Lausunnoissa pelättiin myös, 
että toimivallan laajentaminen vaikeuttaisi 
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alueellisten syyttäjänvirastojen johtamista ja 
voisi aiheuttaa toimivaltaepäselvyyksiä. Lau-
sunnoissa viitattiin myös lakivaliokunnan 
mietintöön 19/2006 vp. hallituksen esitykses-
tä laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun 
lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnan-
syyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä 
annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 
84/2006 vp.), jossa valiokunta katsoi, ettei 
silloin ollut perusteita laajentaa syyttäjien 
toimivaltaa nykyisestä. 

Työryhmän mietinnössä ehdotettiin, että 
syyttäjän esteellisyydestä säädettäisiin pää-
osin viittaamalla tuomarin esteellisyyttä kos-
keviin säännöksiin. Useissa lausunnoissa 
viittaustekniikkaa ei pidetty onnistuneena. 

Mietinnössä ehdotettiin myös, että kihla-
kunnansyyttäjän nimike muutettaisiin alue-
syyttäjäksi, koska syyttäjälaitos on irtautunut 
kihlakuntajärjestelmästä ja nimike kihlakun-
nansyyttäjä on näin ollen vanhentunut. Lau-
sunnoissa esitettiin myös vaihtoehtoja syyttä-
jän virkanimikkeeksi eikä nimikettä aluesyyt-
täjä pidetty onnistuneena. 

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi on 
syksyllä 2010 pyydetty lausunnot Ahvenan-
maan maakuntahallitukselta, valtiovarainmi-
nisteriöltä, Valtakunnansyyttäjänvirastolta, 
syyttäjänvirastoilta ja henkilöstöjärjestöiltä. 

Näissäkin lausunnoissa keskeiset havainnot 
kohdistuivat syyttäjän valtakunnalliseen toi-
mivaltaan ja virkanimikkeeseen. Monissa 
lausunnoissa ratkaisuja pidettiin hyvinä mut-
ta monissa niitä myös kritisoitiin. 

Ahvenanmaan maakuntahallitus totesi lau-
sunnossaan, että se pitää ensisijaisena Ahve-
nanmaan maakunnansyyttäjänvirastoa kos-
kevan erillislain säilyttämistä, mutta jos Ah-
venanmaata koskevat säännökset liitetään 
ehdotettuun lakiin syyttäjälaitoksesta, tulisi 
säännöksistä käydä selvästi ilmi, että viraston 
toimialueena on Ahvenanmaan maakunta ja 
sen päätoimipaikkana on Maarianhamina. 

Lausuntopalautteen perusteella esitystä on 
muutettu siten, että paikallissyyttäjien vir-
kanimikkeenä säilyisi edelleen kihlakunnan-
syyttäjä, eikä työryhmän ehdottamaa alue-
syyttäjää otettaisi käyttöön.   

 Lausunnoissa esitettyjä kannanottoja syyt-
täjän toimivallasta on käsitelty tarkemmin 
edellä yleisperusteluissa. 

 

 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Hallitus on antanut esityksen poliisilaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 224 
/2010 vp.). Esityksessä ehdotetaan yleisistä 
syyttäjistä annetun lain muuttamista siten, et-
tä siihen lisättäisiin säännös syyttäjän vai-
tiolo-oikeudesta ja velvollisuudesta. Tässä 
esityksessä ehdotetaan, että yleisistä syyttä-
jistä annettu laki kumottaisiin, joten kyseinen 
säännös tulisi siirtää ehdotettuun lakiin syyt-
täjälaitoksesta eduskuntakäsittelyn aikana. 

Syyttäjän oikeudesta toimia kaupanvahvis-
tajana säädetään kaupanvahvistajista anne-
tussa laissa (573/2009). Maa- ja metsätalo-
usministeriössä on valmisteltu hallituksen 
esitys laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja 
siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 
muuttamisesta ja kaupanvahvistajasta anne-
tun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, jossa ehdo-
tetaan tämän oikeuden poistamista. Kyseinen 
esitys perustuu tältä osin tavoitteeseen pois-
taa lainsäädännössä syyttäjälle asetettuja ri-
kosprosessin ulkopuolisia tehtäviä. 

Hallituksen esityksessä poliisilaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ehdotetussa 
poliisilain 7 luvun 4 §:ssä käytetään käsitettä 
virallinen syyttäjä. Samoin hallituksen esi-
tyksessä esitutkinta- ja pakkokeinolainsää-
dännön uudistamiseksi (HE 222/2010 vp) 
ehdotetun esitutkintalain 2 luvun 1, 2, 4 ja 7 
§:ssä, 3 luvun 4, 7 ja 10 §:ssä, 4 luvun 8 
§:ssä, 7 luvun 17 §:ssä, 10 luvun 3 §:ssä ja 11 
luvun 5 §:ssä sekä ehdotetun pakkokeinolain 
2 luvun 9 §:ssä, 6 luvun 2 §:ssä, 7 luvun 11, 
17 ja 24 §:ssä käytetään käsitettä virallinen 
syyttäjä. Kuten edellä tämän esityksen perus-
teluissa todetaan, syyttäjistä on jatkossa tar-
koitus käyttää lainsäädännössä ainoastaan 
käsitettä syyttäjä, joten ehdotettuja poliisila-
kia, esitutkintalakia ja pakkokeinolakia olisi 
perusteltua täsmentää näiltä osin. Hallituksen 
esityksessä esitutkinta- ja pakkokeinolain-
säädännön uudistamiseksi ehdotetaan muu-
tettavaksi myös oikeudenkäynnistä rikosasi-
oissa annetun lain 1 luvun 14 §:n 1 moment-
tia ja sananvapauden käyttämisestä joukko-
viestinnässä annetun lain 17 §:ää. Myös näis-
sä säännöksissä käytetään käsitettä virallinen 
syyttäjä. 
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Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan 
hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annetun lain ja hen-
kilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 
annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien la-
kien muuttamisesta (HE 98/2010 vp.), jossa 
muun muassa ehdotetaan muutettavaksi täs-
säkin esityksessä muutettavaksi ehdotettua 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 

annetun lain 19 §:ää. Asia tulisi ottaa huomi-
oon tämän esityksen käsittelyssä.  

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan 
hallituksen esitys laiksi rikoslain 21 luvun 16 
§:n muuttamisesta (HE 78/2010 vp.). Tässä 
esityksessä ehdotetaan muutettavaksi samaa 
säännöstä kielellisesti.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki syyttäjälaitoksesta 

1 luku. Yleiset säännökset 

Lain 1 luvussa olisivat koko syyttäjälaitos-
ta koskevat yleiset säännökset muun muassa 
syyttäjälaitoksen organisaatiosta ja tehtävistä 
sekä syyttäjistä ja heidän tehtävistään. Syyt-
täjälaitoksen organisaatioon kuuluisivat Val-
takunnansyyttäjänvirasto keskushallintovi-
ranomaisena sekä alueelliset syyttäjänviras-
tot. Ylimpänä syyttäjänä ja kaikkien syyttäji-
en esimiehenä toimisi nykyiseen tapaan val-
takunnansyyttäjä.  

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin 
lain soveltamisalasta. Lakia sovellettaisiin 
syyttäjälaitoksen hallintoon. Laissa olisi 
säännökset syyttäjälaitoksen organisaatiosta 
ja Valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvi-
rastojen ja yksittäisten syyttäjien tehtävistä. 
Samoin laissa säädettäisiin päätöksenteosta 
virastoissa ja virkamiesten toimivaltasuhteis-
ta. 

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin muihin 
säännöksiin, jotka koskevat syyttäjäntoimin-
taa. Tällaisia säännöksiä liittyy erityisesti ri-
kosprosessia koskevaan sääntelyyn. 

2 §. Syyttäjälaitoksen organisaatio. Syyttä-
jälaitoksen organisaatio muodostuisi kuten 
nykyisinkin Valtakunnansyyttäjänvirastosta 
ja alueellisista syyttäjänvirastoista sekä Ah-
venanmaan maakunnansyyttäjänvirastosta. 
Valtakunnansyyttäjänvirasto toimisi hallin-
nollisena keskusvirastona ja syyttäjänvirastot 
vastaisivat syyttäjäntehtävien hoitamisesta 
omilla toimialueillaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valta-
kunnansyyttäjän asemasta ylimpänä syyttäjä-
nä. Valtakunnansyyttäjä olisi kuten ny-
kyisinkin kaikkien syyttäjien esimies syyte-
asioissa. Säännöksellä tuotaisiin esiin syyttä-
jälaitoksen kaksijakoinen rakenne syyteasi-
oihin ja hallintoon. Syyteasioissa valtakun-
nansyyttäjällä olisi nykyiseen tapaan 2 luvun 
4 §:n mukainen toimivalta puuttua yksittäi-
sen syyttäjän ratkaisuihin. 

Pykälän 3 momentissa todettaisiin, että 
syyttäjälaitos kuuluu oikeusministeriön hal-
linnonalaan.   

3 §. Syyttäjälaitoksen tehtävä. Pykälässä 
säädettäisiin syyttäjälaitoksen tehtävästä. Ai-
emmin syyttäjälaitoksen tehtävää ei ole mää-
ritelty laissa, vaan tehtävät on määritelty ai-
noastaan yksittäiselle syyttäjälle.  

Yksittäisessä rikosasiassa syyttäjäntehtä-
vistä vastaavat yksittäiset syyttäjät, mutta 
kokonaisvastuu syyttäjäntoiminnan järjestä-
misestä kuuluisi syyttäjälaitokselle. Syyttäjä-
laitoksen tulisi tarjota syyttäjille edellytykset 
varsinaisten syytetehtävien hoitamista varten. 
Tähän kuuluisi muun muassa rikosilmiöihin 
varautuminen, tarvittavan koulutuksen järjes-
täminen henkilöstölle ja kansainvälisestä yh-
teistyöstä huolehtiminen. Käytännössä vastuu 
syyttäjälaitoksen toimintaedellytysten tur-
vaamisesta kuuluu pääosin Valtakunnansyyt-
täjänvirastolle ja osittain alueellisille syyttä-
jänvirastoille. Näiden tehtävistä säädettäisiin 
tarkemmin 2 ja 3 luvussa. 

4 §. Syyttäjät. Pykälässä lueteltaisiin syyt-
täjinä toimivat virkamiehet. Syyttäjiä olisivat 
valtakunnansyyttäjä, apulaisvaltakunnansyyt-
täjä, valtionsyyttäjä, johtava kihlakunnan-
syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä ja apulaissyyt-
täjä sekä Ahvenanmaalla toimivat johtava 
maakunnansyyttäjä ja maakunnansyyttäjä. 
Aiemmasta poiketen myös apulaissyyttäjä 
olisi itsenäinen syyttäjä ja hänellä olisi sama 
toimivalta kuin muillakin syyttäjillä. Näin 
myös apulaissyyttäjä voisi hoitaa itsenäisesti 
hänen tehtäväkseen annetut rikosasiat, mutta 
apulaissyyttäjän työn harjoitteluluonne otet-
taisiin huomioon jaettaessa hänelle tehtäviä. 

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin syyttä-
jäntehtäviin Eurojustissa. Suomen kansalli-
sen jäsenen asemasta Eurojustissa säädetään 
Eurojustia koskevan päätöksen eräiden mää-
räysten täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(742/2010), joka tulee voimaan 4 päivänä ke-
säkuuta 2011. Lain mukaan Suomen kansal-
linen jäsen Eurojustissa toimii määräaikaise-
na valtionsyyttäjänä. 

5 §. Erityissyyttäjät. Pykälässä säädettäisiin 
erityissyyttäjinä toimivista valtioneuvoston 
oikeuskanslerista ja eduskunnan oikeusasia-
miehestä, joilla on oikeus nostaa syyte perus-
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tuslain 110 §:n nojalla. Perustuslain 110 §:n 
mukaan heillä on syyteoikeus tuomarin vir-
karikosasioissa ja laillisuusvalvontaan kuu-
luvissa asioissa. 

6 §. Syyttäjän tehtävät. Pykälässä säädet-
täisiin syyttäjälle kuuluvista tehtävistä. Sään-
nös vastaisi pääosin yleisistä syyttäjistä anne-
tun lain 1 §:ssä syyttäjälle säädettyjä tehtä-
viä. 

Syyttäjän keskeisimpänä tehtävänä olisi 
huolehtia siitä, että hänen käsiteltävänään 
olevassa asiassa rikosoikeudellinen vastuu 
toteutuu asianosaisten oikeusturvan ja yleisen 
edun edellyttämällä tavalla. Tehtävän hoita-
misessa tulisi toimia tasapuolisesti, joutuisas-
ti ja taloudellisesti. 

Rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen 
jakautuu kahteen osa-alueeseen. Ensinnäkin 
syyttäjä tekee syyteharkinnan eli päättää, on-
ko syytettä lainkaan nostettava. Tähän liittyy 
syyttäjän velvollisuus tehdä jo esitutkintavai-
heessa yhteistyötä poliisin kanssa ja tarvitta-
essa päättää tiettyjen pakkokeinojen käytös-
sä. Syyttäjän on huolehdittava siitä, että esi-
tutkinnassa kerätty aineisto on riittävä syyte-
harkinnan pohjaksi ja että esitutkinnassa on 
otettu huomioon sekä epäillyn syyllisyyden 
puolesta että sitä vastaan puhuvat tosiseikat. 
Syyteharkinnassa syyttäjän on arvioitava, 
täyttääkö tutkittava teko jonkin rikoksen tun-
nusmerkistön ja onko epäillyn syyllisyydestä 
tähän tekoon riittävä näyttö. Toiseksi syyttäjä 
ajaa syytettä oikeudenkäynnissä nostettuaan 
syytteen. 

Näiden tehtävien lisäksi syyttäjälle sääde-
tään useissa laeissa erilaisia rikosoikeudelli-
sen vastuun toteuttamiseen liittyviä velvolli-
suuksia. Syyttäjällä on velvollisuuksia muun 
muassa rangaistusmääräysasioiden käsitte-
lyssä, sakon muuntorangaistusasioiden käsit-
telyssä ja eräissä kansainvälisissä rikosoikeu-
teen liittyvissä asioissa.  

Näiden tehtävien lisäksi syyttäjällä on teh-
täviä rikosprosessin ulkopuolella. Syyttäjä 
käyttää valtion puhevaltaa esimerkiksi eräis-
sä immateriaalioikeuksiin liittyvissä asioissa. 
Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäi-
siinkin viittaus syyttäjälle muualla lainsää-
dännössä säädettyihin tehtäviin. Näitä ei kui-
tenkaan lueteltaisi säännöksessä yksityiskoh-
taisesti. 

7 §. Syyttäjän toimivalta. Pykälässä säädet-
täisiin syyttäjän toimivallasta. Syyttäjä vas-
taisi itsenäisesti ja riippumattomasti hänelle 
määrättyjen rikosasioiden käsittelystä. Syyt-
täjä tekisi lain nojalla hänen päätösvaltaansa 
kuuluvat ratkaisut itsenäisesti ja riippumat-
tomasti. Tällaisia päätöksiä olisivat paitsi 
syyteharkintaan liittyvät ratkaisut myös muut 
päätökset, joihin syyttäjällä on toimivalta esi-
tutkinnassa tai rikosprosessissa. Nykysäänte-
lystä poiketen säännöksessä mainittaisiin 
myös syyttäjän riippumattomuus. Nykyisin 
ainoastaan valtakunnansyyttäjän riippumat-
tomuudesta säädetään lain tasolla yleisistä 
syyttäjistä annetun lain 3 §:ssä, vaikka syyt-
täjien riippumattomuus koskee kaikkia syyt-
täjiä.  

Pykälän 2 momentin mukaan kaikilla syyt-
täjillä olisi toimivalta hoitaa syyttäjäntehtäviä 
koko maassa.  

Valtakunnansyyttäjällä, apulaisvaltakun-
nansyyttäjällä ja valtionsyyttäjällä on jo ny-
kyisin koko maan laajuinen toimivalta, mutta 
kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän 
toimivalta on rajattu asioihin, joissa syyttä-
jänviraston alueella olevat käräjäoikeudet 
ovat toimivaltaisia. Ehdotettu säännös laajen-
taisi siten myös syyttäjänvirastoissa toimivi-
en syyttäjien toimivallan koko maahan. 

Käytännössä syyttäjät hoitaisivat edelleen 
syyttäjänviraston toimialueelle rajoittuvia 
asioita, mutta laajempi toimivalta mahdollis-
taisi joustavampia järjestelyjä sellaisissa ti-
lanteissa, joissa syyttäjän käsiteltävänä oleva 
rikosasia ulottuisi useamman syyttäjänviras-
ton alueelle. Nykyisin tällaisen asian hoita-
minen edellyttää valtakunnansyyttäjän anta-
maa syyttäjänmääräystä. Erityis- ja avain-
syyttäjät hoitavat myös erikoistumisalueensa 
rikosasioita syyttäjänviraston toimialueen ul-
kopuolella. Näissäkään tilanteissa ei enää 
tarvittaisi valtakunnansyyttäjän syytemäärä-
ystä, vaan erikois- ja avainsyyttäjät voisivat 
hoitaa tällaisia asioita laissa säädetyn toimi-
vallan nojalla. 

Pykälän 3 momentiksi siirrettäisiin nykyi-
sin oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 19 §:ssä 
oleva säännös syyttäjän oikeudesta siirtää 
asia toisen syyttäjän käsiteltäväksi. Säännök-
sen mukaan käräjäoikeudessa syytettä ajanut 
syyttäjä voisi antaa asian käsittelyn toisen 
syyttäjän tehtäväksi, jos tämä antaa siihen 
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suostumuksensa. Säännös koskee syyttäjien 
keskinäistä tehtävänjakoa ja siksi se siirret-
täisiin syyttäjälaitosta koskevaan lakiin.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 
kuinka menetellään, jos samaa asiaa hoita-
maan määrätään useampia syyttäjiä. Samaan 
asiaan olisi mahdollista määrätä monta syyt-
täjää, mutta samalla tulisi määrätä heidän 
keskinäisestä vastuunjaostaan. Näin ei tulisi 
epäselvyyttä siitä, kuka syyttäjistä vastaa asi-
asta ja miltä osin. Käytännössä esimerkiksi 
laajoissa tai vaativissa asioissa voisi olla tar-
vetta määrätä useampi syyttäjä käsittelemään 
samaa asiaa. Vastuunjako voisi olla esimer-
kiksi sellainen, että yksi syyttäjistä vastaa 
asiasta ja muut toimivat avustajina tai sellai-
nen, että jokainen syyttäjä vastaa jostakin 
asian osakokonaisuudesta. Päätöksen use-
amman syyttäjän määräämisestä voisivat 
tehdä valtakunnansyyttäjä ja johtava kihla-
kunnansyyttäjä silloin, kun kyseessä olisivat 
hänen virastossaan toimivat syyttäjät.   

 
2 luku. Valtakunnansyyttäjänvirasto 

Lain 2 luvussa säädettäisiin yksityiskohtai-
semmin Valtakunnansyyttäjänviraston orga-
nisaatiosta ja tehtävistä, virkamiehistä sekä 
asioiden ratkaisemisesta. Lisäksi luvussa 
säädettäisiin valtakunnansyyttäjän, apulais-
valtakunnansyyttäjän ja valtionsyyttäjien teh-
tävistä syyteasioissa. 

8 §. Valtakunnansyyttäjänviraston organi-
saatio. Pykälässä säädettäisiin valtakunnan-
syyttäjänviraston organisaation perusteista. 
Valtakunnansyyttäjä johtaisi virastoa ja apu-
laisvaltakunnansyyttäjä toimisi hänen apu-
naan ja sijaisenaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset Valtakunnansyyttäjänviraston or-
ganisaatiosta annettaisiin valtioneuvoston 
asetuksella. 

9 §.  Valtakunnansyyttäjänviraston tehtä-
vät. Pykälässä säädettäisiin Valtakunnansyyt-
täjänvirastolle kuuluvista tehtävistä. Nykyi-
sin laissa ei ole säännöstä viraston tehtävistä. 
Säännöksellä Valtakunnansyyttäjänvirastolle 
määriteltäisiin yleensä keskusvirastoille kuu-
luvia hallintotehtäviä. 

Viraston tehtävänä olisi ensinnäkin ohjata 
ja kehittää syyttäjälaitosta. Tähän kuuluisi 
vastuu syyttäjäntehtävien hoitamisen edellyt-

tämien puitteiden luomisesta. Toiseksi Val-
takunnansyyttäjänvirasto vastaisi syyttäjälai-
toksen toiminnan tuloksellisuudesta. Kol-
manneksi Valtakunnansyyttäjänvirasto vas-
taisi syyttäjälaitoksen toiminnan laillisuudes-
ta ja yhdenmukaisuudesta. Valtakunnansyyt-
täjänvirastolle kuuluisivat myös koko syyttä-
jälaitosta koskevat yleiseen hallintoon, vies-
tintään ja koulutukseen liittyvät tehtävät sekä 
kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä 
huolehtiminen.   

Osa näistä tehtävistä on nykyisin säädetty 
valtakunnansyyttäjän tehtäviksi, mutta käy-
tännössä ne ovat suurelta osin koko viraston 
hoitamia. Koska valtakunnansyyttäjä toimisi 
viraston päällikkönä, hänellä olisi edelleen 
viime kädessä päätösvalta kaikissa virastossa 
käsiteltävissä asioissa. 

10 §. Valtakunnansyyttäjän tehtävät ylim-
pänä syyttäjänä. Pykälässä säädettäisiin niis-
tä tehtävistä, jotka valtakunnansyyttäjällä on 
nimenomaan ylimpänä syyttäjänä. Kyseessä 
olisivat sellaiset tehtävät, jotka liittyvät syy-
tetoimintaan ja valtakunnansyyttäjän ase-
maan syyttäjien esimiehenä. Valtakunnan-
syyttäjän tehtävistä Valtakunnansyyttäjänvi-
raston päällikkönä voitaisiin säätää valtio-
neuvoston asetuksella ehdotetun lain 32 §:n 1 
momentin nojalla. 

Kuten nykyisinkin valtakunnansyyttäjän 
tehtävänä olisi käsitellä hänen tehtäväkseen 
säädetyt tai hänen itse käsiteltäväkseen otta-
mansa rikosasiat. Valtakunnansyyttäjä päät-
täisi edelleen myös syyttäjän valituslupaha-
kemuksen jättämisestä korkeimpaan oikeu-
teen. Lisäksi valtakunnansyyttäjän tulisi huo-
lehtia muista hänen tehtäväkseen säädetyistä 
asioista kuten rikoslain 1 luvussa tarkoitettu-
jen syytemääräysten antamisesta. Valtakun-
nansyyttäjän tehtävänä olisi edistää syyttä-
jäntoiminnan oikeudellista laatua ja yhden-
mukaisuutta. Pääasiassa tämä tapahtuisi ku-
ten nykyisinkin siten, että valtakunnansyyttä-
jä antaisi syyttäjäntoimintaa koskevia yleisiä 
ohjeita. Ohjeet voisivat koskea esimerkiksi 
esitutkintaa, syyteharkintaa tai seuraamus-
harkintaa.    

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
valtakunnansyyttäjälle kuuluvista erityistoi-
mivaltuuksista. Valtakunnansyyttäjän toimi-
vallasta syyteasioissa säädetään lain 6 §:ssä. 
Perinteisesti valtakunnansyyttäjällä on ollut 
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ainoana oikeus puuttua muiden alaistensa 
syyttäjien ratkaisuihin, vaikka nämä ovatkin 
itsenäisiä ja riippumattomia. Pykälän 2 mo-
mentissa säädettäisiinkin tästä toimivallasta 
vastaavasti kuin voimassaolevassa yleisistä 
syyttäjistä annetun lain 10 §:ssä. Valtakun-
nansyyttäjä voisi siten edelleen ottaa ratkais-
tavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan ri-
kosasian tai määrätä alaisensa syyttäjän aja-
maan syytettä taikka tekemään syyteharkin-
nan asiassa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valta-
kunnansyyttäjän oikeudesta antaa henkilölle 
erityiset syyttäjänvaltuudet tiettyä tehtävää 
varten. Säännös vastaisi nykyistä lainsäädän-
töä. Valtakunnansyyttäjä voisi antaa tietylle 
kihlakunnansyyttäjän kelpoisuusvaatimukset 
täyttävälle henkilölle määräajaksi syyttäjän 
toimivaltuudet. Toimivaltuudet voitaisiin an-
taa vain yksittäistä tehtävää varten. Tällainen 
olisi esimerkiksi toimiminen syyttäjänä yksit-
täisessä rikosasiassa. Syyttäjänvaltuudet saa-
neeseen henkilöön sovellettaisiin syyttäjää 
koskevia säännöksiä.      

11 §. Apulaisvaltakunnansyyttäjä. Pykäläs-
sä säädettäisiin apulaisvaltakunnansyyttäjästä 
vastaavasti kuin yleisistä syyttäjistä annetun 
lain 6 §:ssä nykyisin. Apulaisvaltakunnan-
syyttäjällä olisi toimivalta ratkaista hänelle 
kuuluvat asiat samoilla toimivaltuuksilla kuin 
valtakunnansyyttäjäkin. Valtakunnansyyttä-
jänviraston työjärjestyksessä määrättäisiin 
tarkemmin tehtävienjaosta valtakunnansyyt-
täjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän välillä.  

Apulaisvaltakunnansyyttäjän tehtävästä 
toimia valtakunnansyyttäjän sijaisena säädet-
täisiin 8 §:ssä. 

12 §. Valtionsyyttäjät. Pykälässä säädettäi-
siin valtionsyyttäjien asemasta. Valtionsyyt-
täjät toimisivat Valtakunnansyyttäjänviras-
tossa kuten nykyisinkin. Syyteasioissa valti-
onsyyttäjien tehtävänä olisi hoitaa yhteiskun-
nan kannalta merkittävimpiä ja vaativimpia 
rikosasioita. Tällaisia syyteasioita voisivat 
olla esimerkiksi laillisuusvalvojien nostamat 
rikossyytteet. Valtionsyyttäjien hallinnollisis-
ta tehtävistä voitaisiin säätää valtioneuvoston 
asetuksella lain 32 §:n 1 momentin nojalla.  

13 §. Kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vas-
taisi pääosin voimassa olevaa yleisistä syyt-
täjistä annetun lain 13 §:ää. Koska aiempi oi-
keustieteen kandidaatin tutkinto on muuttu-

nut oikeustieteen maisterin tutkinnoksi, muu-
tettaisiin kelpoisuuteen vaadittavan tutkinnon 
nimike. Myös aiempi oikeustieteen kandidaa-
tin tutkinto antaisi edelleen kelpoisuuden 
syyttäjäntehtäviin. Sen sijaan uusi oikeustie-
teen ylempi korkeakoulututkinto eli kansain-
välisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin 
tutkinto ei antaisi kelpoisuutta syyttäjän teh-
täviin, koska se ei vastaa sisällöltään perin-
teistä oikeustieteen ylempää korkeakoulutut-
kintoa.  

Valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakun-
nansyyttäjän kelpoisuusvaatimuksena on ol-
lut hyvä perehtyneisyys syyttäjän- tai tuoma-
rintoimeen ja hallintotehtäviin. Tätä muotoi-
lua nykyaikaistettaisiin siten, että kelpoi-
suusvaatimuksena olisi tehtävän edellyttämä 
monipuolinen kokemus. Tällä tarkoitettaisiin 
kuten nykyisinkin kokemusta oikeushallin-
non tehtävistä kuten syyttäjäntoimesta tai 
tuomarintoimesta. Samoin kokemus hallinto-
tehtävistä kuuluisi tällaiseen monipuoliseen 
kokemukseen. 

Valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakun-
nansyyttäjän kelpoisuusvaatimuksia täyden-
nettäisiin lisäksi vaatimuksella käytännössä 
osoitetusta johtamistaidosta ja —
kokemuksesta. Kelpoisuusvaatimukset vas-
taisivat näin yleensä keskusviraston johtoteh-
tävissä edellytettyä kelpoisuutta.  

Valtionsyyttäjän kelpoisuusvaatimuksena 
olisi oikeustieteen maisterin tutkinto tai ai-
kaisempi oikeustieteen kandidaatin tutkinto. 
Sen sijaan nykyisin kelpoisuusvaatimuksena 
oleva tehtävän hoitamisen vaatima taito pois-
tettaisiin, koska tällaisten sisällöllisesti 
avointen kelpoisuusvaatimusten säätämisestä 
on tarkoituksenmukaista luopua. Käytännös-
sä tehtävän hoitamisen vaatimaa taitoa arvi-
oidaan joka tapauksessa nimittämismenette-
lyssä eikä sen tarvitse olla nimenomaisesti 
säädetty kelpoisuusvaatimukseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan muiden Val-
takunnansyyttäjänviraston virkamiesten kel-
poisuudesta voitaisiin säätää valtioneuvoston 
asetuksella. Tämä koskisi muita kuin syyttä-
jän tehtävissä toimivia virkamiehiä.  

14 §. Nimittäminen. Pykälä vastaisi voi-
massaolevaa yleisistä syyttäjistä annetun lain 
14 §:ää. Valtakunnansyyttäjän nimittämisestä 
säädetään perustuslain 104 §:ssä, jonka mu-
kaan valtakunnansyyttäjän nimittää tasaval-
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lan presidentti. Apulaisvaltakunnansyyttäjän 
nimittäisi tasavallan presidentti valtioneuvos-
ton esityksestä. Valtionsyyttäjät puolestaan 
nimittäisi valtioneuvosto Valtakunnansyyttä-
jänviraston esityksestä. Muiden Valtakun-
nansyyttäjänviraston virkamiesten nimittämi-
sestä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

15 §. Asioiden ratkaiseminen. Pykälässä 
säädettäisiin hallinnollisten asioiden ratkai-
semisesta virastossa. Säännös ei koskisi syy-
tetoimintaa koskevien asioiden ratkaisemista. 
Lähtökohtaisesti valtakunnansyyttäjä ratkai-
sisi virastossa käsiteltävät asiat. Vastaavaa 
toimivaltaa käyttäisi myös apulaisvaltakun-
nansyyttäjä. Työjärjestyksessä voitaisiin 
määrätä jokin asia myös muun virkamiehen 
ratkaistavaksi lukuun ottamatta sellaisia asi-
oita, jotka on laissa säädetty valtakunnan-
syyttäjän ratkaistavaksi. Yksittäisissä asioissa 
valtakunnansyyttäjä voisi aina pidättää itsel-
leen päätösvallan, vaikka ratkaisuvalta olisi-
kin määrätty muulle virkamiehelle.  

16 §. Työjärjestys. Pykälässä säädettäisiin 
Valtakunnansyyttäjänviraston työjärjestyk-
sestä, jonka valtakunnansyyttäjä vahvistaisi. 
Työjärjestyksessä voisi olla määräyksiä vi-
raston sisäisestä organisaatiosta, henkilöstös-
tä, virkamiesten tehtävistä ja sijaisuuksista, 
syyteasioiden jakamisesta syyttäjille sekä 
asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta vi-
rastossa. 

 
3 luku. Syyttäjänvirastot 

Lain 3 luvussa säädettäisiin syyttäjänviras-
tojen organisaatiosta ja tehtävistä, virkamie-
histä sekä asioiden ratkaisemisesta. 

17 §. Syyttäjänviraston organisaatio. Pykä-
lässä säädettäisiin syyttäjänvirastojen organi-
saatiosta. Pykälän 1 momentti vastaisi voi-
massa olevan kihlakunnansyyttäjästä annetun 
lain 5 §:n 1 momenttia.  

Pykälän 1 momentin mukaan syyttäjänvi-
raston toimialueen muodostaisi yksi tai use-
ampi kunta. Syyttäjänvirastoilla olisi päätoi-
mipaikka, jonka lisäksi sillä voisi olla palve-
lutoimistoja kuten nykyisinkin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
syyttäjänvirastoa johtaa johtava kihlakunnan-
syyttäjä. Virastossa olisi myös vähintään yksi 
apulaispäällikkö, joka toimisi johtavan kihla-

kunnansyyttäjän apuna. Johtavan kihlakun-
nansyyttäjän tehtävistä viraston päällikkönä 
säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksessa ehdotetun lain 32 §:n 1 momentin 
nojalla. 

Pykälän 3 momentin mukaan syyttäjänvi-
rastojen toimialueista ja päätoimipaikoista 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella ja 
palvelutoimistoista oikeusministeriön asetuk-
sella. 

18 §. Ahvenanmaan maakunnansyyttäjän-
virasto. Pykälässä säädettäisiin syyttäjäntoi-
men järjestämisestä Ahvenanmaan maakun-
nassa. Kuten nykyisinkin siellä toimisi maa-
kunnansyyttäjänvirasto. Maakunnansyyttä-
jänviraston toimialue olisi Ahvenanmaan 
maakunta ja sen päätoimipaikkana olisi Maa-
rianhamina.  

Virastoa johtaisi johtava maakunnansyyttä-
jä. Virastossa olisi yksi tai useampia maa-
kunnansyyttäjiä. 

Maakunnansyyttäjänvirastoon sovellettai-
siin muuten, mitä syyttäjänvirastoista sääde-
tään. Koska maakunnansyyttäjänviraston 
toimialue ja päätoimipaikka määriteltäisiin 
laissa, 17 §:n 1 ja 3 momentti eivät kuiten-
kaan soveltuisi maakunnansyyttäjänviras-
toon. Johtavaan maakunnansyyttäjään ja 
maakunnansyyttäjään sovellettaisiin, mitä 
johtavasta kihlakunnansyyttäjästä ja kihla-
kunnansyyttäjästä säädetään laissa tai sen no-
jalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. 
Sääntely vastaisi sisällöltään nykyistä oikeus-
tilaa.  

Pykälässä viitattaisiin lisäksi Ahvenan-
maan itsehallintolain säännöksiin maakunnan 
virastoissa käytettävästä kielestä ja henkilös-
tön kielitaidosta. Itsehallintolain 42 §:n 1 
momentin nojalla on annettu valtioneuvoston 
asetus Ahvenanmaan maakunnassa valtion 
palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitai-
dosta (1218/2007). Asetuksessa määritellään 
tarkemmin kielitaitovaatimukset Ahvenan-
maalla.   

19 §. Syyttäjänviraston tehtävät. Pykälän 
mukaan syyttäjänvirasto vastaisi omalla toi-
mialueellaan pääosin samoista tehtävistä, 
joista Valtakunnansyyttäjänvirasto vastaisi 
koko syyttäjälaitoksen osalta. Syyttäjänviras-
ton tehtävänä olisi siten kehittää syyttäjän-
toimintaa ja vastata syyttäjäntoiminnan tu-
loksellisuudesta alueellaan. Syyttäjänviraston 
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tehtävänä olisi myös valvoa virastossa toimi-
vien syyttäjien toiminnan laillisuutta ja yh-
denmukaisuutta sekä huolehtia alueen viran-
omaisyhteistyöstä esimerkiksi paikallispolii-
sin kanssa.   

20 §. Kihlakunnansyyttäjä ja apulaissyyttä-
jä. Pykälässä säädettäisiin kihlakunnansyyt-
täjistä ja apulaissyyttäjistä, jotka toimivat 
syyttäjänvirastossa. Apulaissyyttäjät olisivat 
määräaikaisessa virkasuhteessa, jonka aikana 
heidät koulutettaisiin syyttäjäntehtäviin kuten 
nykyisinkin. 

Kihlakunnansyyttäjät ja apulaissyyttäjät 
hoitaisivat lain 6 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä 
syyttäjänvirastossa. Tämä tarkoittaisi pääasi-
assa syyttäjänviraston toimialueella tapahtu-
neiden rikosasioiden käsittelyä. Kihlakun-
nansyyttäjien ja apulaissyyttäjien hallinnolli-
sista tehtävistä voitaisiin säätää ehdotetun 
lain 32 §:n 1 momentin nojalla valtioneuvos-
ton asetuksella.  

21 §. Kelpoisuusvaatimukset. Pykälässä 
säädettäisiin syyttäjänvirastossa toimivien 
syyttäjien kelpoisuudesta. Säännös vastaisi 
pääosin voimassa olevan kihlakunnansyyttä-
jästä annetun lain 3 §:ää. Edellä 12 §:ssä esi-
tetyllä tavalla kelpoisuusvaatimuksena ole-
van ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulu-
tutkinnon nimike muutettaisiin oikeustieteen 
maisteriksi. Johtavan kihlakunnansyyttäjän 
kelpoisuusvaatimuksia täydennettäisiin käy-
tännössä osoitetulla johtamistaidolla. Valti-
onsyyttäjiä vastaavasti kihlakunnansyyttä-
jänkin kelpoisuusvaatimuksista poistettaisiin 
tehtävän hoitamisen vaatima taito. 

Pykälässä säädettäisiin myös mahdollisuu-
desta säätää muiden syyttäjäviraston virka-
miesten kelpoisuudesta valtioneuvoston ase-
tuksella. 

22 §. Nimittäminen. Pykälässä säädettäisiin 
johtavan kihlakunnansyyttäjän ja kihlakun-
nansyyttäjän nimittämisestä. Säännös vastaisi 
nykyistä kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 
4 §:ää. Johtavan kihlakunnansyyttäjän ja kih-
lakunnansyyttäjän nimittäisi kuten nykyisin-
kin Valtakunnansyyttäjänvirasto. Apulais-
syyttäjän nimittäisi syyttäjänvirasto.  

23 §. Asioiden ratkaiseminen syyttäjänvi-
rastossa. Pykälässä säädettäisiin hallinnollis-
ten asioiden ratkaisemisesta syyttäjänviras-
tossa. Säännös vastaisi 14 §:ää asioiden rat-
kaisemisesta Valtakunnansyyttäjänvirastossa.  

24 §. Työjärjestys. Pykälässä säädettäisiin 
syyttäjänviraston työjärjestyksestä. Säännös 
vastaisi 15 §:ää Valtakunnansyyttäjänviras-
ton työjärjestyksestä. 

 
4 luku. Erinäisiä säännöksiä 

Lain 4 luvussa säädettäisiin eräistä syyttä-
jien asemaan vaikuttavista seikoista, jotka 
edellyttävät sääntelyä lain tasolla. 

25 §. Tiedonsaanti. Pykälässä säädettäisiin 
syyttäjän tiedonsaantioikeudesta. Syyttäjällä 
olisi laaja tiedonsaantioikeus eri viranomais-
ten rekistereistä virkatehtäviensä hoitamisek-
si. Säännös vastaisi nykyistä yleisistä syyttä-
jistä annetun lain 11 §:ää. Syyttäjällä olisi 
lähtökohtaisesti oikeus saada viranomaisilta 
tietoa virkatehtäviensä hoitamiseksi salassa-
pitosäännösten estämättä. Tiedonsaantiin oli-
si oikeus myös yritys- tai vakuutussalaisuu-
den estämättä kuten nykyisinkin. Yli sadassa 
laissa säädetään tarkemmin syyttäjän tiedon-
saantioikeudesta.  

26 §. Esteellisyys. Syyttäjän esteellisyyttä 
koskeva säännös vastaisi voimassaolevaa 
sääntelyä. Syyttäjä olisi siten esteellinen, jos 
hänen lähisukulaisensa on asianosainen, asi-
assa on odotettavissa erityistä hyötyä tai va-
hinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen, 
hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai 
edustaa asianosaista taikka sitä, jolle asiassa 
on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin-
koa, hän on palvelussuhteessa tai toimeksian-
tosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle 
asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa 
tai hän on hallituksen tai siihen rinnastetta-
van toimielimen tai hallintoneuvoston jäse-
nenä tai toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa 
asemassa yhteisössä, säätiössä tai julkisoi-
keudellisessa laitoksessa, joka on asianosai-
nen tai jolle asiassa on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa. Lisäksi syyttäjä on es-
teellinen, jos jokin muu seikka on omiaan an-
tamaan perustellun aiheen epäillä hänen puo-
lueettomuuttaan asiassa.   

27 §. Varallaolo. Pykälässä säädettäisiin 
syyttäjien varallaolon järjestämisestä. Nykyi-
sin säännökset varallaolosta ovat asetustasoi-
sia. Koska varallaolo vaikuttaa virkamiesten 
oikeusasemaan, säädettäisiin siitä laissa. Val-
takunnansyyttäjä päättäisi varallaolon järjes-
tämisestä tarkoituksenmukaisella tavalla 
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esimerkiksi alueittain tai asiaryhmittäin. 
Myös syyttäjänviraston päällikkö voisi päät-
tää syyttäjien varallaolon järjestämisestä sen 
turvaamiseksi, että syyttäjä olisi tavoitetta-
vissa tämän päätösvaltaan kuuluvien kiireel-
listen asioiden ratkaisemiseksi. 

28 §. Asiamiehenä ja avustajana toimimi-
nen. Pykälän mukaan syyttäjän oikeuteen 
toimia asiamiehenä sovellettaisiin oikeuden-
käymiskaaren 15 luvun 3 §:ää. Syyttäjä ei 
voisi toimia asiamiehenä tai avustajana oi-
keudenkäynnissä, jos se olisi vastoin hänen 
virkavelvollisuuttaan. Lisäksi syyttäjä voisi 
toimia avustajana tai asiamiehenä vain lä-
heistensä asioissa kuten tuomarikin. 

Pykälän 2 momentissa olisi viittaussäännös 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
3 luvun 9 §:ään, jossa säädetään syyttäjän 
velvollisuudesta ajaa asianomistajan yksi-
tyisoikeudellista vaadetta rikosasian yhtey-
dessä. 

29 §. Virkasyytteen oikeuspaikka. Pykäläs-
sä säädettäisiin syyttäjiä koskevien virkasyyt-
teiden käsittelyn oikeuspaikasta. Säännös 
vastaisi voimassaolevia oikeuspaikkasään-
nöksiä. 

30 §. Viran siirtäminen. Pykälässä säädet-
täisiin siitä, että virkojen siirtämisestä syyttä-
jävirastojen välillä päättäisi Valtakunnan-
syyttäjänvirasto. Säännös merkitsisi poikke-
usta valtion virkamieslain (750/1994) 5 §:n 3 
momenttiin, jonka mukaan ministeriö päättää 
virkojen siirtämisestä hallinnonalan virasto-
jen välillä.   

31 §. Syyttäjälaitosta koskevien vahingon-
korvausasioiden käsittely. Pykälässä säädet-
täisiin siitä, että Valtakunnansyyttäjänvirasto 
vastaisi syyttäjälaitokseen kohdistuvien va-
hingonkorvausasioiden käsittelystä. Säännös 
muuttaisi nykyisen käytännön, jonka mukaan 
oikeusministeriö on käsitellyt syyttäjäntoi-
mintaa koskevat vahingonkorvausasiat.  

32 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä 
säädettäisiin asetuksenantovaltuus sellaisista 
asioista, joista ei ole muualla laissa säädetty 
erikseen. Pykälän 1 momentin mukaan valta-
kunnansyyttäjän tehtävistä Valtakunnansyyt-
täjänviraston päällikkönä ja johtavan kihla-
kunnansyyttäjän tehtävistä syyttäjänviraston 
päällikkönä voitaisiin säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Samoin muista 
syyttäjien hallinnollisista tehtävistä voitaisiin 

säätää valtioneuvoston asetuksella. Tällä tar-
koitettaisiin syyttäjälle kuuluvia muita kuin 
syytetoimintaan liittyviä tehtäviä. Asetuksel-
la voitaisiin säätää esimerkiksi syyttäjän hal-
linnollisista tehtävistä virastossa tai syyttäji-
en nimittämisestä erikois- tai avainsyyttäjä-
tehtäviin.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta. 
Momentin nojalla voitaisiin asetuksella sää-
tää muun muassa syyttäjien virkamerkistä. 

33 §. Viittaussäännös. Pykälässä säädettäi-
siin siitä, että muualla lainsäädännössä viral-
lista syyttäjää ja yleistä syyttäjää koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin myös syyttäjään. 

 
 

5 luku. Voimaantulo 

34 §. Voimaantulo. Laki tulisi voimaan 
vuoden 2011 aikana. 

Pykälän 2 momentin nojalla lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voi-
taisiin ryhtyä ennen lain voimaantuloa. 

Lailla kumottaisiin yleisistä syyttäjistä an-
nettu laki, kihlakunnansyyttäjästä annettu la-
ki ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnan-
syyttäjänvirastosta annettu laki. 

 
1.2  Oikeudenkäymiskaari  

11 luvun 3 §, 17 luvun 19, 23 ja 32 §, 21 
luvun 19 §, 24 luvun 18 §, 25 luvun 3 ja 7 § 
ja 26 luvun 1 a ja 18 §. Säännöksistä ehdo-
tetaan poistettavaksi sana virallinen. 

25 luvun 19 §. Säännös siirrettäisiin syyt-
täjälaitoksesta annettavaan lakiin ja kumot-
taisiin oikeudenkäymiskaaresta. 

 
1.3 Rikoslaki 

1 luvun 12 §, 8 luvun 5 §, 9 luvun 1 § ja 7 
§, 17 luvun, 25 §, 18 luvun 1 §, 20, luvun 
11 ja 12 §, 21 luvun 16 §, 24 luvun 12 §, 25 
luvun 9 §, 28 luvun 15 §, 30 luvun 12 §, 32 
luvun 13 §, 35 luvun 6 §, 36 luvun 8 §, 38 
luvun 10 §, 39 luvun 9 §, 48 a luvun 5 § ja 
49 luvun 6 §. Säännöksistä ehdotetaan pois-
tettavaksi sana virallinen. 
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1.4 Säätiölaki 

14 §. Pykälän 4 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana viralliselle. 

 
1.5 Laki asianajajista 

11 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.6 Laki eräiden asiakirjain lähettämi-

sestä tuomioistuimille 

1 § Pykälän 3 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi sanat virallinen ja virallisen. 

 
1.7 Toiminimilaki 

22 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.8 Sotilasoikeudenkäyntilaki 

4 §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi säännös syyttäjien koko maahan 
ulottuvasta toimivallasta, koska syyttäjien 
toimivalta käsittäisi jatkossa koko maan syyt-
täjälaitoksesta annetun lain nojalla. 

23 §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallisen. 

 
1.9 Sotilaskurinpitolaki 

19 §. Pykälän 1 momentin 6 kohdasta eh-
dotetaan poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.10 Laki liiketoimintakiellosta 

19 §. Asian käsittely. Pykälän 1 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi sana virallisen. 

 
1.11 Haastemieslaki 

6 §. Muut tiedoksiantoon oikeutetut. Pykä-
län 1 momentin 1 kohdasta ehdotetaan pois-
tettavaksi sana virallinen. 

 
1.12 Puolustustilalaki 

8 §. Pykälän 3 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi sana viralliselle. 

 

1.13 Käräjäoikeuslaki 

6 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan pois-
tattavaksi sana virallinen. 

 
1.14 Laki tuomioistuinten ja eräiden oi-

keushallintoviranomaisten suoritteis-
ta perittävistä maksuista 

6 §. Maksuttomat suoritteet. Pykälän 1 
momentin 6 kohdasta ehdotetaan poistetta-
vaksi sana virallisen. 

 
1.15 Rikosrekisterilaki 

4 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdasta ehdo-
tetaan poistettavaksi sana viralliselle. 

 
1.16 Laki kansainvälisestä oikeusavusta 

rikosasioissa 

20 §. Todisteiden vastaanottaminen ja asi-
anosaisten kuuleminen yleisessä alioikeudes-
sa. Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistet-
tavaksi sana virallisen. 

 
1.17 Laki oikeudenkäynnistä rikosasiois-

sa 

1 luvun 2 §:ää edeltävä väliotsikko, 2—8 
§, 10—13 ja 15—16 §, 2 luvun 1 a §, 3 lu-
vun 9 §, 4 luvun 8 §, 5 a luvun 1 §, 8 luvun 
4 §:ää edeltävä väliotsikko, 13 §, 9 luvun 8, 
9—10 §.  Säännöksistä ehdotetaan poistetta-
vaksi sana virallinen. 

 
1.18 Laki holhoustoimesta 

94 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.19 Henkilötietolaki 

41 §. Tietosuojavaltuutetun kuuleminen. 
Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi sana virallisen. 

 
1.20 Laki viranomaisen toiminnan julki-

suudesta 

6 §. Viranomaisen laatiman asiakirjan jul-
kiseksi tuleminen. Pykälän 1 momentin 1 
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kohdasta ehdotetaan poistettavaksi sana vi-
rallinen. 

24 §. Salassa pidettävät viranomaisen 
asiakirjat. Pykälän 1 momentin 3 kohdasta 
ehdotetaan poistettavaksi sanat viralliselle ja 
virallinen. 

 
1.21 Laki valtakunnanoikeudesta ja mi-

nisterivastuuasioiden käsittelystä 

11 §. Oikeudenkäynti. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallisen. 

 
1.22 Oikeusapulaki 

17 §. Yksityisen avustajan palkkio ja kulu-
korvaus. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallisen. 

18 §. Palkkioiden ja korvausten määrää-
minen. Pykälän 5 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.23 Laki tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoamisesta 

16 §. Tiedon saannin estoa koskeva mää-
räys. Pykälän 1, 3 ja 4 momentista ehdote-
taan poistettavaksi sana virallisen. Samalla 4 
momentin viittaus muutettaisiin koskemaan 
oikeudenkäymiskaaren 8 lukua, koska se on 
korvannut lain hakemusasioiden käsittelystä 
yleisessä alioikeudessa (307/1986). 

 
1.24 Laki sakon täytäntöönpanosta 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momen-
tin 5 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi sana 
virallinen. 

25 §. Haastaminen muuntorangaistuksen 
määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. 
Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi sana virallisen. 

28 §. Muuntorangaistusvaatimuksesta luo-
puminen. Pykälän 1—3 momenteista ehdote-
taan poistettavaksi sana virallinen ja 4 mo-
mentista ehdotetaan korvattavaksi ilmaisu 
ylemmällä syyttäjällä ilmaisulla valtakun-
nansyyttäjällä. 

30 §. Asian käsittely tuomioistuimessa. Py-
kälän 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
sana virallinen. 

30 a §. Ulosottomieheltä hankittava selvi-
tys. Pykälän 1 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi sana virallisen. 

33 §. Tuomioistuimen ratkaisun oikaisemi-
nen. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sana 
virallisen. 
 
1.25 Laki sananvapauden käyttämisestä 

18 §. Verkkoviestin jakelun keskeyttämis-
määräys. Pykälän 1 ja 3—5 momenteista eh-
dotetaan poistettavaksi sana virallisen, sekä 4 
momentista sana virallisella. 

 
1.26 Laki edunvalvontavaltuutuksesta 

48 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 2 
momentista ehdotetaan poistettavaksi sana 
virallinen. 

 
1.27 Laki oikeudenkäynnin viivästymisen 

hyvittämisestä 

8 §. Valtion puhevallan käyttäminen. Pykä-
lästä ehdotetaan poistettavaksi sana viralli-
sen. 

 
1.28 Laki Eurojustia koskevan päätöksen 

eräiden määräysten täytäntöön-
panosta 

3 §. Kansallisen jäsenen toimivalta. Pykä-
län 1 momentissa viitataan yleisistä syyttäjis-
tä annetun lain 7 §:ssä säädettyyn valtion-
syyttäjän toimivaltaan. Viittaus muutettaisiin 
syyttäjälaitoksesta annetun lain 7 §:ään, jossa 
säädetään syyttäjän toimivallasta. 

 
1.29 Laki sakon ja rikesakon määräämi-

sestä 

2—4, 6, 8, 13, 19, 24—31 §. Pykälistä eh-
dotetaan poistettavaksi sana virallinen. Laki 
tulisi voimaan samana päivänä kuin laki sa-
kon ja rikesakon määräämisestä annettu laki-
kin. 

 
1.30 Laki joukkoliikenteen tarkastus-

maksusta 
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9 §. Tarkastusmaksun suhde rikosoikeudel-
liseen seuraamukseen. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi sana viralliselle. 

 
1.31 Laki henkilötietojen käsittelystä po-

liisitoimessa 

19 §. Tietojen luovuttaminen muille viran-
omaisille. Pykälän 1 momentin 9 kohdasta 
ehdotetaan poistettavaksi sana yleisille ja 
viittaussäännös yleisistä syyttäjistä annettuun 
lakiin korvattaisiin viittauksella syyttäjälai-
toksesta annettuun lakiin. 

 
1.32 Laki panttilainalaitoksista 

39 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
sana virallinen. 

 
1.33 Valtion virkamieslaki 

7 §. Pykälän 1 momentin 7 kohdasta ehdo-
tetaan poistettavaksi sana virallisen. 

 
1.34 Sijoitusrahastolaki 

148 §. Pykälän 1 ja 2 momentista ehdote-
taan poistettavaksi sana virallinen. Sana ra-
hoitustarkastus muutettaisiin sanaksi Finans-
sivalvonta, koska rahoitustarkastus ja Vakuu-
tusvalvontavirasto ovat yhdistyneet Finanssi-
valvonnaksi. 
 
1.35 Laki yksinoikeudesta integroidun 

piirin piirimalliin 

37 §. Syyteoikeus. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.36 Kalastuslaki 

112 §. Syyteoikeus. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
 
 

1.37 Metsästyslaki 

82 §. Syyteoikeus. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.38 Laki metsänviljelyaineiston kaupasta 

31 §. Rangaistussäännös ja syyteoikeus. 
Pykälän 3 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi sana viralliselle. 

 
1.39 Laki alusturvallisuuden valvonnasta 

15 §. Syytteeseen ilmoittaminen. Pykälän 1 
momentista ehdotetaan poistettavaksi sana 
viralliselle. 
 
1.40 Laki alkolukolla valvotun ajo-

oikeuden kokeilemisesta 

10 §. Koetusajan keskeytyminen. Pykälän 1 
momentista ehdotetaan poistettavaksi sana 
virallisen. 

 
1.41 Laki työriitojen sovittelusta 

17 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.42 Patenttilaki 

57 §. Pykälän 3 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

62 §. Pykälän 3 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 
 
1.43 Laki patenttiasiamiehistä 

3 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi sana virallisen. 

 
1.44 Laki kotitaloustyöntekijän työsuh-

teesta 

33 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 4 
momentista ehdotetaan poistettavaksi sana 
virallinen. 

 
1.45 Kuluttajansuojalaki 

11 luvun 5 §. Pykälän 2 momentista ehdo-
tetaan poistettavaksi sana virallisen. 
 
1.46 Laki sopimattomasta menettelystä 

elinkeinotoiminnassa 

11 §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 
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1.47 Opintovapaalaki 

14 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallisen. 

 
1.48 Ydinenergialaki 

74 §. Syytteeseenpano. Pykälästä ehdote-
taan poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.49 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 

39 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

40 §. Pykälän 3 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.50 Siviilipalveluslaki 

78 §. Rikosilmoitus. Pykälän 2 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi sana virallinen. 

86 §. Oikeudenkäynti sekä tuomioistuimen 
ja syyttäjän tiedonantovelvollisuus. Pykälän 
otsikosta ja pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallisen. 

 
1.51 Laki lasten päivähoidosta 

30 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.52 Tupakkalaki 

17 §. Pykälän 2 momentin 1 kohdasta eh-
dotetaan poistettavaksi sana viralliselle. 

31 b §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
sana virallisen. 

 
1.53 Laki naisten ja miesten välisestä ta-

sa-arvosta 

14 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 3 
momentista ehdotetaan poistettavaksi sana 
virallinen. 

 
1.54 Säteilylaki 

64 §. Syytteeseenpano. Pykälästä ehdote-
taan poistettavaksi sana virallinen. 

 
 
 

1.55 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 

76 §. Vakuutustoiminnan luvaton harjoit-
taminen. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallisen. Samalla sana 
Vakuutusvalvontavirasto muutetaan sanaksi 
Finanssivalvonta. 

 
1.56 Laki sosiaalihuollon asiakkaan ase-

masta ja oikeuksista 

29 §. Rangaistusvastuu. Pykälän 3 momen-
tista ehdotetaan poistettavaksi sana viralli-
nen. 
 
1.57 Laki työsuojelun valvonnasta ja työ-

paikan työsuojelutoiminnasta 

50 §. Rikosasiasta ilmoittaminen ja ilmoi-
tuksen käsittely. Pykälän 2 momentista ehdo-
tetaan poistettavaksi sana virallisen. 

 
1.58 Merimieseläkelaki 

212 §. Finanssivalvonnan oikeus rangais-
tusvaatimuksen ajamiseen. Pykälästä ehdote-
taan poistettavaksi sana virallinen. 

 
1.59 Maastoliikennelaki 

27 §. Syyteoikeus. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi sana virallinen. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja mää-

räykset  

Lain nojalla annettaisiin valtioneuvoston 
asetus syyttäjälaitoksesta. Asetuksessa sää-
dettäisiin sellaisista virastojen organisaatioon 
ja virkamiesten tehtäviin liittyvistä seikoista, 
jotka eivät edellytä laintasoista sääntelyä. 

 
3  Voimaantulo 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2011 aikana. 

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 104 §:ssä edellytetään, että 
syyttäjälaitoksesta säädetään lailla. Lailla 
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säätämisvelvoitteen sisältöä täsmennetään 
perustuslain 119 §:ssä, jonka mukaan julkista 
valtaa käyttävän valtionhallinnon toimieli-
men yleisistä perusteista on säädettävä lailla. 
Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuk-
sista ja velvollisuuksista on säädettävä lailla. 
Tämä koskee myös virkamiesten oikeusase-
man perusteita. Perustuslakivaliokunnan mu-
kaan julkista valtaa käyttävien aseman ja 
velvollisuuksien tulee määräytyä lain mu-
kaan. 

Ehdotetulla sääntelyllä toteutettaisiin pe-
rustuslaissa asetetut vaatimukset julkista val-
taa käyttävää organisaatiota koskevalle sään-
telylle. Sääntely tulisi kaikilta osin perustus-
lain edellyttämälle säädöstasolle ja selkeyt-
täisi näin syyttäjien oikeusasemaa. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

syyttäjälaitoksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään syyttäjälaitoksen 
hallinnosta ja tehtävistä. 

Syyttäjälaitoksesta ja syyttäjistä on lisäksi 
voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. 

 
2 §  

Syyttäjälaitoksen organisaatio 

Syyttäjälaitokseen kuuluvat Valtakunnan-
syyttäjänvirasto keskusvirastona, alueelliset 
syyttäjänvirastot ja Ahvenanmaan maakun-
nansyyttäjänvirasto.  

Ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimie-
henä toimii valtakunnansyyttäjä.  

Syyttäjälaitos kuuluu oikeusministeriön 
hallinnonalaan. 

 
3 § 

Syyttäjälaitoksen tehtävä 

Syyttäjälaitos vastaa syyttäjäntoimen jär-
jestämisestä.  

 
4 § 

Syyttäjät 

Syyttäjiä ovat: 

1) valtakunnansyyttäjä ja apulaisvaltakun-
nansyyttäjä; 

2) valtionsyyttäjä; 
3) johtava kihlakunnansyyttäjä ja johtava 

maakunnansyyttäjä; 
4) kihlakunnansyyttäjä ja maakunnansyyt-

täjä; sekä 
5) apulaissyyttäjä. 
Suomen kansallisesta jäsenestä Eurojustis-

sa säädetään Eurojustia koskevan päätöksen 
eräiden määräysten täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (742/2010). 
 
 

5 § 

Erityissyyttäjät 

Erityissyyttäjiä ovat valtioneuvoston oike-
uskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, joi-
den syyteoikeudesta säädetään perustuslain 
110 §:ssä. 

 
6 § 

Syyttäjän tehtävät 

Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoi-
keudellisen vastuun toteuttamisesta hänen 
käsiteltävänään olevassa asiassa tasapuolises-
ti, joutuisasti ja taloudellisesti asianosaisten 
oikeusturvan ja yleisen edun edellyttämällä 
tavalla. 

Lisäksi syyttäjän tehtävistä on voimassa, 
mitä niistä erikseen säädetään.  
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7 § 

Syyttäjän toimivalta 

Syyttäjällä on itsenäinen ja riippumaton 
syyteharkintavalta.  

Syyttäjä on toimivaltainen syyttäjäntehtä-
vissä koko maassa.  

Käräjäoikeudessa syytettä ajanut syyttäjä 
voi antaa käräjäoikeuden ratkaisusta valitta-
misen, valitukseen vastaamisen, pääkäsitte-
lyssä esiintymisen tai muun muutoksenha-
kemiseen liittyvän toimenpiteen toisen syyt-
täjän tehtäväksi tämän suostumuksella, jos se 
on asian laatu huomioon ottaen tarkoituk-
senmukaista. 

Valtakunnansyyttäjä voi määrätä samaan 
asiaan useamman syyttäjän. Samalla tulee 
määrätä myös heidän keskinäisestä vastuun-
jaostaan. Johtava kihlakunnansyyttäjä voi an-
taa tällaisen määräyksen alaisuudessaan toi-
miville syyttäjille. 

 
 

2 luku  

Valtakunnansyyttäjänvirasto 

8 § 

Valtakunnansyyttäjänviraston organisaatio 

Valtakunnansyyttäjänvirastoa johtaa valta-
kunnansyyttäjä. Hänen apunaan ja sijaise-
naan toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä. 

Valtakunnansyyttäjänviraston organisaati-
osta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
9 § 

Valtakunnansyyttäjänviraston tehtävät 

Valtakunnansyyttäjänviraston tehtävänä 
on: 

1) ohjata ja kehittää syyttäjälaitosta; 
2) vastata syyttäjälaitoksen toiminnan tu-

loksellisuudesta; 
3) valvoa syyttäjien toiminnan laillisuutta 

ja yhdenmukaisuutta; 

4) huolehtia syyttäjälaitoksen yleiseen hal-
lintoon, viestintään ja koulutukseen liittyvistä 
tehtävistä; sekä 

5) huolehtia toimialaansa kuuluvasta kan-
sallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

 
10 §  

Valtakunnansyyttäjän tehtävät ylimpänä 
syyttäjänä 

Valtakunnansyyttäjän tehtävänä on: 
1) toimia syyttäjänä asioissa, jotka hänelle 

lain mukaan kuuluvat tai jotka hän ottaa käsi-
teltävikseen; 

2) päättää syyttäjän valituslupahakemuksen 
jättämisestä korkeimpaan oikeuteen ja syyttä-
jien edustamisesta korkeimmassa oikeudessa; 

3) edistää syyttäjäntoiminnan oikeudellista 
laatua ja yhdenmukaisuutta; sekä 

4) huolehtia muista tehtävistä, jotka hänelle 
erikseen säädetään. 

Valtakunnansyyttäjä voi ottaa itse ratkais-
tavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan 
asian tai määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan 
syytettä, jonka nostamisesta hän on päättä-
nyt. Valtakunnansyyttäjä voi myös määrätä 
asian alaisensa syyttäjän syyteharkintaan. 

Valtakunnansyyttäjä voi antaa nimetylle 
henkilölle, joka täyttää kihlakunnansyyttäjän 
kelpoisuusvaatimukset, määräajaksi sellaiset 
syyttäjänvaltuudet, joita tämä määrätyssä 
tehtävässään tarvitsee. Syyttäjänvaltuuksia 
käyttäessään tähän henkilöön sovelletaan 
muutoin, mitä syyttäjästä säädetään. 

 
11 § 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee hä-
nen käsiteltäväkseen kuuluvat asiat samoin 
valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä. 

Valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakun-
nansyyttäjän välisestä tehtävien jaosta määrä-
tään Valtakunnansyyttäjänviraston työjärjes-
tyksessä. 
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12 § 

Valtionsyyttäjät 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa on valtion-
syyttäjiä.  

Valtionsyyttäjä toimii syyttäjänä yhteis-
kunnan kannalta merkittävimmissä rikosasi-
oissa sekä asioissa, jotka hovioikeus käsitte-
lee ensimmäisenä oikeusasteena, jollei toisin 
säädetä tai määrätä.  

 
13 § 

Kelpoisuusvaatimukset  

Valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakun-
nansyyttäjän kelpoisuusvaatimuksena on 
muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkin-
to kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeus-
tieteen maisterin tutkinto, tehtävän edellyt-
tämä monipuolinen kokemus sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamisko-
kemus. 

Valtionsyyttäjän kelpoisuusvaatimuksena 
on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulu-
tutkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan 
oikeustieteen maisterin tutkinto. 

Muiden Valtakunnansyyttäjänviraston vir-
kamiesten kelpoisuudesta voidaan säätää val-
tioneuvoston asetuksella. 

 
14 § 

Nimittäminen 

Valtakunnansyyttäjän nimittämisestä sää-
detään perustuslaissa. Apulaisvaltakunnan-
syyttäjän nimittää tasavallan presidentti val-
tioneuvoston esityksestä. 

Valtionsyyttäjän nimittää valtioneuvosto 
Valtakunnansyyttäjänviraston esityksestä. 

Muiden Valtakunnansyyttäjänviraston vir-
kamiesten nimittämisestä säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
 
 
 
 
 
 

15 §  

Asioiden ratkaiseminen Valtakunnansyyttä-
jänvirastossa 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa käsiteltävät 
hallinnolliset asiat ratkaisee valtakunnansyyt-
täjä, jollei asiaa ole säädetty tai työjärjestyk-
sellä määrätty muun virkamiehen ratkaista-
vaksi. Muun virkamiehen kuin valtakunnan-
syyttäjän tai apulaisvaltakunnansyyttäjän rat-
kaistavaksi ei voida antaa asiaa, joka on lais-
sa säädetty valtakunnansyyttäjän ratkaista-
vaksi. Valtakunnansyyttäjä voi pidättää itsel-
leen päätösvallan asiassa, jonka muu viraston 
virkamies muuten saisi ratkaista. 

 
 

16 § 

Työjärjestys 

Työskentelyn järjestämisestä Valtakunnan-
syyttäjänvirastossa määrätään valtakunnan-
syyttäjän vahvistamassa työjärjestyksessä. 
Viraston työjärjestyksessä määrätään viras-
ton sisäisestä organisaatiosta, henkilöstöstä, 
virkamiesten tehtävien hoitamisesta ja sijai-
sista, syyteasioiden jakamisesta sekä asioiden 
valmistelusta ja ratkaisemisesta. 

 
3 luku 

Syyttäjänvirastot 

17 § 

Syyttäjänviraston organisaatio 

Alueellinen syyttäjäntoimi järjestetään 
syyttäjänvirastoittain. Syyttäjänviraston toi-
mialueeseen kuuluu yksi tai useampi kunta. 
Syyttäjänvirastolla voi päätoimipaikan lisäksi 
olla palvelutoimistoja. 

Syyttäjänvirastoa johtaa johtava kihlakun-
nansyyttäjä. Hänen apunaan toimii vähintään 
yksi apulaispäällikkö.  

Syyttäjänvirastojen toimialueista ja pää-
toimipaikoista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Syyttäjänviraston pal-
velutoimistojen perustamisesta ja lakkautta-
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misesta säädetään oikeusministeriön asetuk-
sella. 

 
18 §  

Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirasto 

Ahvenanmaan maakunnassa syyttäjäntoi-
mesta vastaa Ahvenanmaan maakunnansyyt-
täjänvirasto. Maakunnansyyttäjänviraston 
toimialue on Ahvenanmaan maakunta, ja sen 
päätoimipaikka on Maarianhamina.  

Maakunnansyyttäjänvirastoa johtaa johtava 
maakunnansyyttäjä. Virastossa on yksi tai 
useampia maakunnansyyttäjiä. 

Maakunnansyyttäjänvirastoon sovelletaan, 
mitä tässä laissa säädetään syyttäjänvirastosta 
lukuun ottamatta 17 §:n 1 ja 3 momenttia. 
Johtavaan maakunnansyyttäjään ja maakun-
nansyyttäjään sovelletaan, mitä tässä laissa 
säädetään johtavasta kihlakunnansyyttäjästä 
ja kihlakunnansyyttäjästä. 

Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviras-
tossa käytettävästä kielestä ja henkilöstön 
kielitaidosta säädetään Ahvenanmaan itsehal-
lintolain (1144/1991) 6 luvussa. 

 
19 § 

Syyttäjänviraston tehtävät 

Syyttäjänviraston tehtävänä on omalla toi-
mialueellaan: 

1) kehittää syyttäjäntoimintaa; 
2) vastata syyttäjäntoiminnan tulokselli-

suudesta; 
3) valvoa syyttäjien toiminnan laillisuutta 

ja yhdenmukaisuutta; sekä 
4) huolehtia viranomaisyhteistyöstä. 
 

20 § 

Kihlakunnansyyttäjä ja apulaissyyttäjä 

Syyttäjänvirastossa on kihlakunnansyyttä-
jiä. Virastossa voi olla myös syyttäjäntehtä-
vään koulutettavia apulaissyyttäjiä.  

Kihlakunnansyyttäjät ja apulaissyyttäjät 
toimivat syyttäjänä syyttäjänvirastoon saapu-
neissa rikosasioissa ja muissa erikseen mää-
rätyissä asioissa. 

  

 
21 § 

Kelpoisuusvaatimukset  

Johtavan kihlakunnansyyttäjän kelpoisuus-
vaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi 
korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja 
vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja 
käytännössä osoitettu johtamistaito.  

Kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän 
kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustie-
teen ylempi korkeakoulututkinto kuin kan-
sainvälisen ja vertailevan oikeustieteen mais-
terin tutkinto.  

Muiden syyttäjänviraston virkamiesten 
kelpoisuudesta voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
22 § 

Nimittäminen 

Johtavan kihlakunnansyyttäjän ja kihla-
kunnansyyttäjän nimittää Valtakunnansyyttä-
jänvirasto. Apulaissyyttäjän nimittää syyttä-
jänvirasto.  

Muiden syyttäjänviraston virkamiesten ni-
mittämisestä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

23 § 

Asioiden ratkaiseminen syyttäjänvirastossa 

Syyttäjänvirastossa käsiteltävät hallinnolli-
set asiat ratkaisee johtava kihlakunnansyyttä-
jä, jollei asiaa ole säädetty tai työjärjestyksel-
lä määrätty apulaispäällikön tai muun virka-
miehen ratkaistavaksi. Johtava kihlakunnan-
syyttäjä voi pidättää itselleen päätösvallan 
hallinnollisessa asiassa, jonka muu viraston 
virkamies muuten saisi ratkaista. 

 
24 § 

Työjärjestys 

Työskentelyn järjestämisestä syyttäjänvi-
rastossa määrätään johtavan kihlakunnan-
syyttäjän vahvistamassa työjärjestyksessä. 
Viraston työjärjestyksessä määrätään viras-
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ton sisäisestä organisaatiosta, virkamiesten 
tehtävien hoitamisesta ja sijaisista, syyteasi-
oiden jakamisesta sekä asioiden valmistelusta 
ja ratkaisemisesta. 

 
4 luku  

Erinäisiä säännöksiä 

25 § 

Tiedonsaantioikeus 

Syyttäjällä on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus maksutta saada viranomaiselta 
ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yh-
teisöltä virkatehtävien suorittamista varten 
tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, jollei sellaisen 
tiedon tai asiakirjan antamista syyttäjälle tai 
tietojen käyttämistä todisteena ole laissa kiel-
letty tai rajoitettu. 

Syyttäjällä on oikeus saada virkatehtävien 
suorittamista varten tarpeelliset tiedot yhtei-
sön jäsentä, tilintarkastajaa, hallituksen jä-
sentä tai työntekijää velvoittavan yritys-, 
pankki- tai vakuutussalaisuuden estämättä. 

Syyttäjällä ei kuitenkaan ole 1 momentissa 
tarkoitettua oikeutta saada tietoja, jotka vi-
ranomainen tai julkista tehtävää hoitamaan 
asetettu yhteisö on saanut luvan perusteella 
tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai suunnit-
telu- ja selvitystehtäviä varten. 

Syyttäjällä on oikeus saada syyteharkinnas-
sa tarvitsemiaan, sakkorangaistuksia ja nii-
den täytäntöönpanoa koskevia tietoja Oikeus-
rekisterikeskuksen sakkorekisteristä. 

 
26 § 

Esteellisyys 

Syyttäjä on esteellinen, jos: 
1) hän tai hänen läheisensä on asianosai-

nen; 
2) asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä 

tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen; 
3) hän tai hänen läheiselleen avustaa tai 

edustaa asianosaista taikka sitä, jolle asiassa 
on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin-
koa; 

4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltä-
vään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa 

asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on 
odotettavissa hyötyä tai vahinkoa; 

5) hän on hallituksen tai siihen rinnastetta-
van toimielimen tai hallintoneuvoston jäse-
nenä tai toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa 
asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä tai 
julkisoikeudellisessa laitoksessa, joka on asi-
anosainen tai jolle asiassa on odotettavissa 
erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai 

6) muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu seik-
ka on omiaan antamaan perustellun aiheen 
epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa. 

Syyttäjän läheisellä tarkoitetaan hallinto-
lain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tar-
koitettuja henkilöitä. 

Syyttäjä saa esteellisenäkin ryhtyä toimeen, 
joka ei siedä viivytystä. Syyttäjän on ilmoi-
tettava esteellisyydestään sille, joka määrää 
hänelle sijaisen. 

 
 
 

27 § 

Varallaolo 

Valtakunnansyyttäjä voi järjestää syyttäjien 
varallaolon tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
syyttäjänviraston päällikkö voi määrätä syyt-
täjän olemaan varalla, jos se on tarpeen syyt-
täjän tavoitettavuuden varmistamiseksi tä-
män päätösvaltaan kuuluvien kiireellisten 
asioiden ratkaisemiseksi. 

 
 

28 § 

Asiamiehenä tai avustajana toimiminen 

Syyttäjän oikeuteen toimia asiamiehenä tai 
avustajana oikeudenkäynnissä sovelletaan, 
mitä oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 3 §:ssä 
säädetään virkamiehestä ja yleisen tuomiois-
tuimen lainoppineesta jäsenestä. 

Syyttäjän velvollisuudesta ajaa asianomis-
tajan yksityisoikeudellista vaadetta säädetään 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
(689/1997) 3 luvun 9 §:ssä. 
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29 § 

Virkasyytteen oikeuspaikka 

Valtakunnansyyttäjää ja apulaisvaltakun-
nansyyttäjää syytetään virkarikoksesta kor-
keimmassa oikeudessa. Syyttäjänä on joko 
oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasia-
mies. 

Valtionsyyttäjää, johtavaa kihlakunnan-
syyttäjää, kihlakunnansyyttäjää ja apulais-
syyttäjää syytetään virkarikoksesta hovioi-
keudessa. 

 
30 § 

Viran siirtäminen 

Viran siirtämisestä syyttäjälaitoksessa päät-
tää Valtakunnansyyttäjänvirasto. 

 
31 § 

Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkorvaus-
asioiden käsittely 

Valtakunnansyyttäjänvirasto käsittelee 
syyttäjälaitosta koskevat vahingonkor-
vausasiat. 

 
 

32 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin valtakunnansyyttäjän tehtävistä 
Valtakunnansyyttäjänviraston päällikkönä ja 

johtavan kihlakunnansyyttäjän tehtävistä 
syyttäjänviraston päällikkönä. Lisäksi valtio-
neuvoston asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin muista syyttäjien hallinnollisista teh-
tävistä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön-
panosta. 

 
33 § 

Viittaussäännös 

Mitä muualla säädetään virallisesta syyttä-
jästä tai yleisestä syyttäjästä, sovelletaan 
myös syyttäjään. 

 
5 luku 

Voimaantulo 

34 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
2011. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

Tällä lailla kumotaan: 
1) yleisistä syyttäjistä annettu laki 

(199/1997);  
2) kihlakunnansyyttäjästä annettu laki 

(195/1996); ja  
3) Ahvenanmaan maakunnan maakunnan-

syyttäjänvirastosta annettu laki (872/1977). 
 

 
————— 
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2. 

Laki 

oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 19 §, sellaisena kuin se on laissa 165/1998, 
muutetaan 11 luvun 3 §:n 1 momentti, 17 luvun 19 §, 23 §:n 3 momentti ja 32 §, 21 luvun 

19 §, 24 luvun 18 §, 25 luvun 3 § ja 7 § sekä, 26 luvun 18 §:n 4 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat 11 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 690/1997, 17 luvun 19 ja 32 § laissa 

571/1948 ja 23 §:n 3 momentti laissa 622/1974, 21 luvun 19 § laissa 1013/1993, 24 luvun 18 
§, 25 luvun 7 § ja 26 luvun 18 §:n 4 momentti laissa 165/1998 ja 25 luvun 3 § laeissa 
165/1998 ja 650/2010, seuraavasti: 
 

11 LUKU 

Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä 

 
3 § 

Kun tuomioistuin tai syyttäjä huolehtii tie-
doksiannosta, tiedoksianto toimitetaan lähet-
tämällä asiakirja asianosaiselle: 

1) postitse saantitodistusta vastaan; tai 
2) kirjeellä, jos voidaan olettaa, että vas-

taanottaja saa tiedon asiakirjasta ja määrä-
päivään mennessä palauttaa todistuksen tie-
doksiannon vastaanottamisesta. 
 

17 LUKU 

Todistelusta 

19 § 
Jos tuomari nimetään todistajaksi, harkit-

koon hän tuomarinvalallaan, tietääkö hän jo-
takin asiaan vaikuttavaa. Jos hän havaitsee 
niin olevan, kuulusteltakoon häntä todistaja-
na. Jos syyttäjä nimetään todistamaan, har-
kitkoon oikeus, onko se totuuden ilmisaami-
seksi tarpeen, ja luopukoon hän silloin asias-
ta. 
 

23 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa olevien 

säännösten estämättä voidaan muu niissä tar-
koitettu henkilö paitsi syytetyn oikeuden-
käyntiavustaja velvoittaa todistamaan asias-

sa, jossa syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, 
mistä saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta 
tai ankarampi rangaistus, taikka sanotunlai-
sen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta 
siihen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 
Todistajan tulee esittää kertomuksensa 

suullisesti viittaamatta kirjalliseen todista-
jankertomukseen. Todistaja saa kuitenkin 
käyttää muistinsa tukemiseksi kirjallista 
muistiinpanoa. 

Todistajan aikaisemmin oikeudelle, syyttä-
jälle tai poliisiviranomaiselle antama kerto-
mus luetaan todistajaa kuulusteltaessa vain 
silloin, kun hän todistajanlausunnossaan 
poikkeaa siitä, mitä hän aikaisemmin on ker-
tonut tai kun todistaja kuulustelussa selittää, 
että hän ei voi tai halua lausua mitään asias-
sa. 
 

21 LUKU 

Oikeudenkäyntikuluista 

19 §  
Syyttäjällä on oikeus valtion puolesta ha-

kea muutosta 13 §:n nojalla tehtyyn ratkai-
suun silloinkin, kun hän ei ole toiminut syyt-
täjänä. 
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24 luku 

Tuomioistuimen ratkaisu 

18 § 
 
Ratkaisustaan hovioikeuden on lähetettävä 

kappale kaikille hovioikeudessa puhevaltaa 
käyttäneille. 

Kappale on lähetettävä rikosasian vastaa-
jalle silloinkin, kun hän ei ole käyttänyt ho-
vioikeudessa puhevaltaa, jos hovioikeus on 
muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua hänen 
osaltaan. Syyttäjälle kappale on lähetettävä 
hänen ajamassaan rikosasiassa silloinkin, kun 
hän ei ole käyttänyt hovioikeudessa puheval-
taa. 
 

25 luku 

Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioi-
keuteen 

3 § 
 
Kun käräjäoikeus julistaa tai antaa ratkai-

sun, sen on samalla ilmoitettava, saako rat-
kaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksen-
haussa on noudatettava. 

Saapuvilla oleville asianosaisille on heti 
ratkaisun julistamisen jälkeen annettava kir-
jalliset ohjeet, joista ilmenee, miten ratkai-
suun tyytymättömän on meneteltävä saat-
taakseen asian hovioikeuden tutkittavaksi tai 
hakeakseen muutosta 30 a luvun mukaisella 

ennakkopäätösvalituksella. Ohjeissa on myös 
selostettava ennakkopäätösmenettely pääpiir-
teittäin. Ohjeita ei kuitenkaan anneta syyttä-
jälle eikä muullekaan asianosaiselle, jos se 
havaitaan ilmeisen tarpeettomaksi. 

 
7 § 

Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan ra-
joittaa koskemaan osaa alioikeuden ratkai-
susta. Rajoitus on mainittava tyytymättö-
myyttä ilmoitettaessa. 

Jos vastaajia on useita, syyttäjän on tyyty-
mättömyyttä ilmoittaessaan mainittava, ketä 
heistä tyytymättömyyden ilmoitus koskee. 

 
26 luku 

Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa 

 
18 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on virkansa puolesta oltava läsnä 
sellaisen asian pääkäsittelyssä, jossa syyttäjä 
on valittajana tai jossa rikosasian vastaaja on 
valittanut syyttäjän rangaistusvaatimukseen 
annetusta käräjäoikeuden ratkaisusta. Syyttä-
jän on oltava läsnä myös liiketoimintakiellon 
määräämistä koskevan asian pääkäsittelyssä. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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3. 

Laki 

rikoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 1 luvun 12 §:n 2 momentin 2 kohta, 8 luvun 5 §:n 1 moment-

ti, 9 luvun 1 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 17 luvun 25 §, 18 luvun 1 
§:n 3 momentti, 20 luvun 11 ja 12 §, 21 luvun 16 §, 24 luvun 12 §, 25 luvun 9 §, 28 luvun 15 
§:n 1 momentti, 30 luvun 12 §, 32 luvun 13 §, 35 luvun 6 §, 36 luvun 8 §:n 1 momentti, 38 lu-
vun 10 §, 39 luvun 9 §:n 1 momentti, 48 a luvun 5 §:n 1 momentti, 49 luvun 6 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 12 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 205/1997, 8 luvun 5 §:n 
1 momentti laissa 297/ 2003, 9 luvun 1 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale ja 
32 luvun 13 § laissa 61/2003, 17 luvun 25 § sekä 20 luvun 11 ja 12 § laissa 563/1998, 21 lu-
vun 16 § ja 25 luvun 9 § laissa 578/1995, 24 luvun 12 § laissa 531/2000, 28 luvun 15 §:n 1 
momentti laissa 614/2002, 30 luvun 12 § laeissa 467/2006 ja 641/2009, 35 luvun 6 § ja 36 lu-
vun 8 §:n 1 momentti laissa 769/1990, 38 luvun 10 § laeissa 578/1995 ja 540/2007, 39 luvun 9 
§:n 1 momentti laissa 317/1994, 48 a luvun 5 §:n 1 momentti laissa 515/2002 ja 49 luvun 6 § 
laissa 822/2005, seuraavasti: 
 
 

1 luku 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

12 §  

Valtakunnansyyttäjän syytemääräys 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Valtakunnansyyttäjän määräys ei kuiten-
kaan ole tarpeen, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) rikos on tehty Islannissa, Norjassa, 
Ruotsissa tai Tanskassa ja tekopaikan asian-
omainen syyttäjä on esittänyt pyynnön rikok-
sen käsittelemisestä suomalaisessa tuomiois-
tuimessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 luku 

Vanhentumisesta 

 
5 §  

Menettely syyteoikeuden vanhentumisaikaa 
jatkettaessa 

 
Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkami-

sesta päättää se tuomioistuin, jossa syyte ri-
koksesta voitaisiin oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun mu-
kaan tutkia. Hakemuksen vanhentumisajan 
jatkamisesta voi tehdä syyttäjä sekä asian-
omistaja, jos hänellä on mainitun lain 1 luvun 
14 §:n 1 tai 2 momentissa tai 15 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu oikeus ajaa syytettä ri-
koksesta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 
ennen vanhentumisajan päättymistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 luku  

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta 

1 §  

Soveltamisala 

Yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jon-
ka toiminnassa on tehty rikos, on syyttäjän 
vaatimuksesta tuomittava rikoksen johdosta 
yhteisösakkoon, jos se on tässä laissa säädet-
ty rikoksen seuraamukseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 §  

Rangaistusvaatimuksen tekemättä jättäminen 

Syyttäjä saa jättää rangaistusvaatimuksen 
oikeushenkilöä vastaan tekemättä, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

25 §  

Syyteoikeus 

Jos ilkivallalla ei ole rikottu yleistä järjes-
tystä, syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asi-
anomistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. Syyttäjä ei saa nostaa syytettä myös-
kään 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa maini-
tusta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta 
markkinoinnista, ellei asianomistaja ilmoita 
rikosta syytteeseen pantavaksi. 
 

 

18 LUKU  

Rikoksista sukuoikeuksia vastaan 

1 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tässä mainitusta rikoksesta älköön syyttäjä 
tehkö syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoit-
tanut rikosta syytteeseen pantavaksi taikka 
oikeudessa hakenut aviosopimuksen tahi 
avioliiton purkamista. 
 

20 luku   

Seksuaalirikoksista 

 
11 §   

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3 tai 4 §:ssä 
eikä 5 §:n 1 momentin 2 tai 4 kohdassa tar-
koitetuista rikoksista, ellei asianomistaja il-
moita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 
nostamista. 
 

12 §  

Toimenpiteistä luopuminen 

Jos 1 §:ssä, 5 §:n 2 momentissa tai 6 §:ssä 
tarkoitetun rikoksen asianomistaja omasta 
vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä 
nostettaisi, syyttäjällä on oikeus jättää syyte 
nostamatta, jollei tärkeä yleinen tai yksityi-
nen etu vaadi syytteen nostamista. 
 

21 luku 

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista ri-
koksista 

 
16 § 

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä pa-
hoinpitelystä, joka on kohdistunut viisitoista 
vuotta täyttäneeseen henkilöön, eikä vam-
mantuottamuksesta, ellei asianomistaja il-
moita rikosta syytteeseen pantavaksi. 
 
 
 
 



 HE 286/2010 vp  
  

 

39

24 luku 

 
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian louk-

kaamisesta 

12 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä kotirauhan 
rikkomisesta, törkeästä kotirauhan rikkomi-
sesta, julkisrauhan rikkomisesta, salakuunte-
lusta, salakatselusta eikä salakuuntelun ja sa-
lakatselun valmistelusta, ellei asianomistaja 
ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 
nostamista. 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselä-
mää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kun-
nianloukkauksesta eikä törkeästä kunnian-
loukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. Valtakunnan-
syyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen 
syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtu-
nut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erit-
täin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nosta-
mista. 

Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun ri-
koksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi 
kuolleen henkilön leski, sisarus, sukulainen 
suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa 
taikka vainajan kanssa yhteisessä taloudessa 
elänyt tai muu henkilö, jolle vainaja oli eri-
tyisen läheinen. 
 

25 luku 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

9 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tuottamuk-
sellisesta vapaudenriistosta, laittomasta uh-
kauksesta eikä pakottamisesta, ellei asian-
omistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi 
tai ellei laittoman uhkauksen tai pakottami-
sen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista 
välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen 
etu vaadi syytteen nostamista. 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen oma-
valtaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin 
lapsen etua. Ennen syytteen nostamista on 
kuultava sen kunnan sosiaalilautakuntaa, jos-
sa lapsella on asuinpaikka tai jossa lapsi 
oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on par-
haat tiedot lapsesta. 
 

28 LUKU 

Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomas-
ta käytöstä 

 
15 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3, 6–9, 9 c 
eikä 10–12 §:ssä tarkoitetuista rikoksista, ell-
ei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen 
pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen 
etu vaadi syytteen nostamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 LUKU 

 
Elinkeinorikoksista 

 
12 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjän on ennen markkinointirikosta 
koskevan syytteen nostamista varattava ku-
luttaja-asiamiehelle sekä ennen alkoholi-
juoman markkinointirikosta koskevan syyt-
teen nostamista Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastolle tilaisuus antaa lausun-
tonsa asiassa. Tuomioistuimen on markki-
nointirikosta ja kilpailumenettelyrikosta kos-
kevaa asiaa käsitellessään varattava kulutta-
ja-asiamiehelle sekä alkoholijuoman markki-
nointirikosta koskevaa asiaa käsitellessään 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolle tilaisuus tulla kuulluksi.  

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 eikä 4–6 
§:ssä tarkoitetuista rikoksista, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
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vaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu 
vaadi syytteen nostamista.  
 

32 LUKU 

 
Kätkemis- ja rahanpesurikoksista 

13 § 

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä kätkemisrik-
komuksesta, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi tai erittäin tär-
keä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 
 

35 LUKU 

Vahingonteosta 

 
6 §  

Syyteoikeus 

Jos 1 tai 3 §:ssä tarkoitetun rikoksen koh-
teena on ollut ainoastaan yksityinen omai-
suus, syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asi-
anomistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. 
 

36 LUKU 

Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä 

8 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä pe-
toksesta eikä luottamusaseman väärinkäytös-
tä, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen 
pantavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 luku 

Tieto- ja viestintärikoksista 

10 §  

Syyteoikeus 

Jos salassapitorikoksen tai salassapitorik-
komuksen kohteena on yksityisen henkilö-
kohtaisia tai taloudellisia oloja taikka elin-
keinoa koskeva seikka, syyttäjä ei saa nostaa 
syytettä tästä teosta, ellei asianomistaja il-
moita sitä syytteeseen pantavaksi taikka ellei 
rikoksentekijä rikoksen tehdessään ole ollut 
yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan 
laitoksen palveluksessa taikka erittäin tärkeä 
yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä viestin-
täsalaisuuden loukkauksesta, törkeästä vies-
tintäsalaisuuden loukkauksesta, tietojärjes-
telmän häirinnästä, tietomurrosta tai suojauk-
sen purkujärjestelmärikoksesta, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdes-
sään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa 
harjoittavan laitoksen palveluksessa taikka 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 
nostamista.  

Syyttäjän on ennen henkilörekisteriin koh-
distuvaa salassapitorikosta, salassapitorik-
komusta, viestintäsalaisuuden loukkausta, 
törkeää viestintäsalaisuuden loukkausta tai 
tietomurtoa taikka henkilörekisteririkosta 
koskevan syytteen nostamista kuultava tie-
tosuojavaltuutettua. Tuomioistuimen on täl-
laista rikosta koskevaa asiaa käsitellessään 
varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tul-
la kuulluksi. 
 

39 LUKU 

Velallisen rikoksista 

9 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä velallisrik-
komuksesta eikä velkojansuosinnasta, ellei 
asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen panta-
vaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 



 HE 286/2010 vp  
  

 

41

 
48 a luku 

Luonnonvararikoksista 

5 §  

Syyteoikeus 

Jos kalastusrikoksella, metsästysrikoksella 
tai laittoman saaliin kätkemisellä on loukattu 
ainoastaan yksityisen oikeutta, syyttäjä ei saa 
nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

49 luku 

Eräiden aineettomien oikeuksien louk-
kaamisesta 

6 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tämän luvun 
1–3 tai 5 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, ellei 
asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen 
pantavaksi tai erittäin tärkeä yleinen etu vaa-
di syytteen nostamista. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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4. 

Laki 

säätiölain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säätiölain (109/1930) 14 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1172/1994, 

seuraavasti: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Milloin hallituksen jäsen on toimessaan 
syyllistynyt rangaistavaan tekoon, patentti- ja 
rekisterihallituksen on ilmoitettava asiasta  

syyttäjälle syytteen nostamiseksi säätiön ko-
tipaikan tuomioistuimessa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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5. 

Laki 

asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asianajajista annetun lain (496/1958) 11 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
11 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Rangaistusvaatimuksen 1 momentissa tar-
koitetusta teosta saa tehdä syyttäjä tai asian-
ajajayhdistys. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
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6. 

Laki 

eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimiin annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimiin annetun lain (248/1965) 1 §:n 

3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 651/2010, seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Hovioikeudelle osoitetut 1 momentissa 
mainitut asiakirjat syyttäjä saa lähettää pos-
titse tai lähetin välityksellä. Korkeimmalle 
oikeudelle osoitetut muutoksenhakemukset 
syyttäjän on toimitettava hovioikeudelle tai 
oikeudenkäymiskaaren 30 a luvussa tarkoite-

tussa muutoksenhaussa käräjäoikeudelle val-
takunnansyyttäjän välityksellä ja muut asia-
kirjat korkeimman oikeuden määräämällä ta-
valla. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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7. 

Laki 

toiminimilain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toiminimilain (128/1979) 22 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
22 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä saa ajaa syytettä 1 momentissa tar-
koitetusta rikoksesta vain, jos asianomistaja 
on ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

 
————— 
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8. 

Laki 

sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 4 §:n 1 momentti ja 23 §:n 1 momentti, sel-

laisena kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti laissa 1115/2000 ja 23 §:n 1 momentti laissa 
202/1997, seuraavasti: 
 

 
4 §  

Syyttäjinä sotilasoikeudenkäyntiasioissa 
toimivat valtakunnansyyttäjän näihin tehtä-
viin määräämät kihlakunnansyyttäjät. Syyttä-
jistä niissä sotilasoikeudenkäyntiasioissa, 
jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oi-
keusasteena, säädetään erikseen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
23 §  

Sotaoikeuden syyttäjän ja hänen varamie-
hensä määrää pääesikunta. Sotaoikeuden 
syyttäjä on valtakunnansyyttäjän välittömän 
määräysvallan alainen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

————— 
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9. 

Laki 

sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilaskurinpitolain (331/1983) 19 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 1117/2000, seuraavasti: 
 
 

19 §  
 
Pidättämispäätöksen saa tehdä: 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

6) syyttäjä. 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 
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10. 

Laki 

liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 19 §:n 1 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 1220/1997, seuraavasti: 
 

19 §  

Asian käsittely 

Liiketoimintakiellon määräämistä ja piden-
tämistä koskevan asian käsittelyssä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä syyttäjän ajaman 
rikosasian käsittelystä säädetään. Asia voi-
daan tutkia ja ratkaista vastaajan poissaolosta 

huolimatta. Vastaajan velvollisuudesta kor-
vata valtiolle asian käsittelystä aiheutuneet 
oikeudenkäyntikulut on soveltuvin osin voi-
massa, mitä rikosasian vastaajasta säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  .
 

————— 
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11. 

Laki 

haastemieslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 

887/1996, seuraavasti: 
 

6 §  

Muut tiedoksiantoon oikeutetut 

Haastamisen ja tiedoksiannon on oikeutettu 
suorittamaan niin kuin haastemies: 
 

1) poliisimies, syyttäjä, ulosottomies, jul-
kinen notaari sekä rajavartiomies;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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12. 

Laki 

puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustustilalain (1083/1991) 8 §:n 3 momentti seuraavasti: 

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tuomioistuimen on ilmoitettava valittajalle 
ja paikkakunnan syyttäjälle valitusta koske-
van asian käsittelyn ajasta ja paikasta. Valit-
tajalle on lisäksi ilmoitettava, että hänen vali-

tuksensa voidaan käsitellä hänen poissaolos-
taan huolimatta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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13. 

Laki 

käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan käräjäoikeuslain (581/1993) 6 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
6 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka 
on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jol-
la on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan 
suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkin-

taa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä 
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu 
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

 
————— 
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14. 

Laki 

tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun 
lain 6 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuis-

ta annetun lain (701/1993) 6 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1651/1995, 
seuraavasti: 
 
 

6 §  

Maksuttomat suoritteet 

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei 
peritä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) syyttäjän ajamissa rikosasioissa ensim-
mäisessä tuomioistuinasteessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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15. 

Laki 

rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 4 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 

 
 
 

4 § 
 

Rikosrekisteristä voidaan 3 §:ssä tai muus-
sa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä luovuttaa henkilöä koskeva tieto: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) syyttäjälle syytettä, syyteharkintaa ja 
pakkokeinoasiaa varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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16. 

Laki 

kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain (4/1994) 20 §:n 2 mo-

mentti seuraavasti: 
 

20 §  

Todisteiden vastaanottaminen ja asianosais-
ten kuuleminen yleisessä alioikeudessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Todisteiden vastaanottamisesta tai asian-
osaisten kuulemisesta huolehtii sen paikka-
kunnan alioikeus, jonka tuomiopiirissä kuul-
tavalla on kotipaikka tai asuinpaikka taikka 

jossa todisteiden vastaanottaminen taikka 
kuuleminen muutoin voi tarkoituksenmukai-
sesti tapahtua. Syyttäjän on oltava saapuvilla 
asian käsittelyssä, jos tuomioistuin katsoo, 
että hänen läsnäolonsa on tarpeen. Menette-
lyssä on muutoin soveltuvin osin noudatetta-
va, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa on 
voimassa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 
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17. 

Laki 

oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 2 §:ää edeltävä 

väliotsikko, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 4 a §, 5—8 §, 10 §:n 1 
momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 § ja 14 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 
momentti, 2 luvun 1 a §:n johdantokappale, 3 luvun 9 §:n 1 momentti, 4 luvun 8 §:n 1 mo-
mentti, 5 a luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 8 luvun 4 § edeltävä väliotsikko ja 13 §:n 2 
momentin johdantokappale, 9 luvun 8 §:n 2 momentti, 10 ja 11 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 1 momentti ja 4 a § laissa 445/1999, 14 § osaksi lais-
sa 647/2003, 2 luvun 1 a §:n johdantokappale ja 5 a luvun 1 §:n 1 ja 2 kohta laissa 243/2006, 8 
luvun 13 §:n 2 momentin johdantokappale laissa 382/2003 9 luvun 8 §:n 2 momentti laissa 
369/1999, seuraavasti: 

 
1 luku 

Syyteoikeudesta 

Syyttäjän syyteoikeudesta 

2 §  
 
Syyttäjän tehtävänä on nostaa rikoksesta 

syyte ja ajaa sitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §  
 
Jos asianomistaja on esittänyt syyttämis-

pyynnön rikoksesta, josta syyttäjä ei saa nos-
taa syytettä ilman asianomistajan pyyntöä, ja 
useampia on epäiltyinä osallisuudesta rikok-
seen, syyttäjä saa nostaa syytteen niitäkin 
epäiltyjä vastaan, joita pyyntö ei koske. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  
 
Jos vajaavaltaista vastaan tehdään rikos, 

josta syyttäjä ei saa nostaa syytettä ilman asi-
anomistajan syyttämispyyntöä, oikeus pyyn-
nön tekemiseen on vajaavaltaisen edunvalvo-
jalla tai muulla laillisella edustajalla. Alaikäi-
sen henkilöön kohdistuneen rikoksen johdos-
ta mainittu oikeus on kuitenkin vajaavaltai-
sen huoltajalla tai muulla laillisella edustajal-
la.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 a § 
 
Jos henkilön toimintakelpoisuutta on rajoi-

tettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi ju-
listamalla ja rikos, josta syyttäjä ei saa nostaa 
syytettä ilman asianomistajan syyttämispyyn-
töä, kohdistuu asiaan, josta edunvalvoja mää-
rää yksin, oikeus syyttämispyynnön tekemi-
seen on yksin edunvalvojalla. Edunvalvojalla 
ja hänen päämiehellään on kuitenkin kum-
mallakin oikeus syyttämispyynnön tekemi-
seen, jos rikos kohdistuu asiaan, josta heidän 
tulee yhdessä määrätä. 
 

5 §  
 
Asianomistajan on tehtävä syyttämispyyntö 

sen paikkakunnan syyttäjälle tai poliisille, 
jonka toimialueella syyte rikoksesta saadaan 
nostaa. Jos pyyntö tehdään muulle syyttäjälle 
tai poliisille, tulee tämän viipymättä toimittaa 
se toimivaltaiselle viranomaiselle. 
 

6 §  
 
Syyttäjän on nostettava syyte, kun on ole-

massa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn 
syyllisyyden tueksi. 
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7 §  
 
Syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta: 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 §  
 
Jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu 

muuta vaadi, syyttäjä saa sen lisäksi, mitä 7 
§:ssä säädetään, jättää syytteen nostamatta, 
milloin: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 §  
 
Jos syyttäjä on 7 tai 8 §:n nojalla päättänyt 

jättää syytteen nostamatta, syyttäjän on syyt-
tämättä jätetyn vaatimuksesta saatettava syyl-
lisyyttä koskeva ratkaisunsa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Vaatimus on toimitettava 
syyttäjälle kirjallisesti 30 päivän kuluessa sii-
tä päivästä, jona 9 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu tiedoksianto tapahtui. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  
 
Jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen 

nostamatta, hän saa peruuttaa päätöksensä 
vain, jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen 
mukaan päätös on perustunut olennaisesti 
puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 §  
 
Jos syytteen nostamisen jälkeen ilmenee 

seikka, jonka perusteella syyttäjällä olisi ollut 
oikeus jättää syyte 7 tai 8 §:n nojalla nosta-
matta, hän voi peruuttaa syytteensä. Syytteen 
peruuttamisesta on ilmoitettava siten kuin 9 
§:n 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 §  
 
Syyttäjä saa hakea muutosta myös ri-

kosasian vastaajan eduksi tai muuttaa vastaa-
jan vahingoksi tekemänsä muutoksenhake-
muksen vastaajan eduksi. 
 

14 §  
 
Asianomistaja saa itse nostaa syytteen ri-

koksesta vain, jos syyttäjä on päättänyt jättää 
syytteen nostamatta tai esitutkintaviranomai-
nen taikka syyttäjä on päättänyt, ettei esitut-
kintaa toimiteta tai että se keskeytetään taik-
ka lopetetaan. Asianomistajan oikeudesta 
nostaa syyte julkista tehtävää hoidettaessa 
tehdystä rikoksesta säädetään perustuslain 
118 §:n 3 momentissa. 

Se, jota vastaan on tehty syyttämispyyntö 
tai jota on syytetty rikoksesta, voi aina kui-
tenkin ilman 1 momentissa tarkoitettua syyt-
täjän päätöstä nostaa syytteen väärästä ja to-
distamattomasta ilmiannosta. 

Asianomistajalla on oikeus yhtyä syyttäjän 
tai toisen asianomistajan nostamaan syyttee-
seen ja vedota uuteen seikkaan syytteen tuek-
si. Asianomistaja voi hakea muutosta asiassa 
annettuun ratkaisuun siitä riippumatta, onko 
hän käyttänyt asiassa puhevaltaa. 

 
15 §  

 
Asianomistajalla on oikeus ottaa ajaakseen 

syyte, jonka syyttäjä tai toinen asianomistaja 
on peruuttanut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 §  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Jos syyttäjä ei saa nostaa rikoksesta syytet-
tä ilman asianomistajan syyttämispyyntöä ja 
jos asianomistaja on peruuttanut pyynnön 
ennen kuin syyttäjä on nostanut syytteen, 
syyttäjäkään ei saa nostaa rikoksesta syytettä. 
Pyynnön peruuttaminen ei estä syyttäjää nos-
tamasta syytettä, ellei peruutus koske kaikkia 
rikokseen osallisia. 
 

2 luku  

Asianosaisen avustamisesta 

 
1 a § 

 
Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle 

oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja, sil-
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loin kun asianomistajalla on vaatimuksia 
syyttäjän ajamassa asiassa, oikeudenkäyntiä 
varten: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 luku  

Yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta 

 
9 §  

 
Asianomistajan pyynnöstä syyttäjän on vi-

reille panemansa syyteasian yhteydessä ajet-
tava rikokseen perustuvaa asianomistajan yk-
sityisoikeudellista vaatimusta rikosasian vas-
taajaa vastaan, jos se voi tapahtua ilman 
olennaista haittaa eikä vaatimus ole ilmeisen 
perusteeton. Jos syyttäjä ei ota ajaakseen asi-
anomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta, 
hänen on ilmoitettava siitä asianomistajalle 
noudattaen, mitä 1 luvun 9 §:n 1 momentissa 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 luku  

Laillisesta tuomioistuimesta 

 
8 §  

 
Tuomioistuin, jossa on vireillä syyttäjän 

tekemä rangaistusvaatimus, saa syyttäjän esi-
tyksestä erityisten syiden niin vaatiessa siir-
tää asian toiseen, toimivaltaiseen tuomiois-
tuimeen. Siirtävän tuomioistuimen asiaan 
liittyvät päätökset ja muut toimenpiteet ovat 
voimassa, kunnes se tuomioistuin, johon asia 
on siirretty, toisin määrää. Asiaa ei kuiten-
kaan saa siirtää takaisin, jolleivät uudet eri-
tyiset syyt sitä vaadi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 a luku 

Asian ratkaiseminen pääkäsittelyä toimit-
tamatta 

 
1 §  

 
Asia voidaan ratkaista pääkäsittelyä toimit-

tamatta (kirjallinen menettely), jos: 
1) mistään syyttäjän syytteessä tarkoitetus-

ta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mai-
nittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole sää-
detty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai 
vankeutta enintään kaksi vuotta; 

2) vastaaja tunnustaa syyttäjän syytteessä 
kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle antamal-
laan nimenomaisella ilmoituksella luopuu oi-
keudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu 
asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelys-
sä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 luku  

Asianosaisista 

 
Asianosaisen poissaolo  syyttäjän ajamassa 

rikosasiassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 §  
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hovioikeus voi 1 momentin estämättä syyt-
täjän tai asianomistajan valituksesta tuomita 
pääkäsittelyä selvästi pakoilevan vastaajan, 
jota on käräjäoikeudessa henkilökohtaisesti 
kuultu niistä vaatimuksista, joita valitus kos-
kee, vankeusrangaistukseen rikoksesta, jota 
koskeva syyte on käräjäoikeudessa hylätty, 
tai muuttaa käräjäoikeuden tuomitseman 
sakkorangaistuksen vankeudeksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 luku  

Oikeudenkäyntikuluista 

 
8 §  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän syytteeseen yhtyneen asianomis-
tajan velvollisuudesta korvata vastaajan oi-
keudenkäyntikulut ja hänen oikeudestaan 
saada vastaajalta korvaus sellaisista kuluista 
on soveltuvin osin voimassa mitä oikeuden-
käymiskaaren 21 luvussa säädetään. Asian-
omistajan on kuitenkin vastattava ainoastaan 
puhevallan käyttämisestä aiheutuneista eri-
tyisistä kuluista. Syyttäjän syytteeseen yhty-
neen asianomistajan edustajan, asiamiehen 
tai avustajan velvoittamisesta korvaamaan 
kulut yhteisvastuullisesti asianomistajan 
kanssa sovelletaan soveltuvin osin, mitä oi-
keudenkäymiskaaren 21 luvun 6 §:ssä sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 §  

 
Syyttäjällä on oikeus valtion puolesta ha-

kea muutosta tämän luvun 1–4 §:n ja 8 §:n 3 
momentin nojalla tehtyihin ratkaisuihin sil-
loinkin, kun hän ei ole toiminut syyttäjänä. 
 

11 §  
 
Jos syyttäjän ajaman rikosasian yhteydessä 

käsitellään asianomistajan kannetta asian-
osaista vastaan, jolle ei ole vaadittu rangais-
tusta tai muuta rikosoikeudellista seuraamus-
ta, tai muu kuin asianomistaja esittää yksi-
tyisoikeudellisia vaatimuksia syytettyä vas-
taan, on näiltä osin aiheutuneiden oikeuden-
käyntikulujen osalta noudatettava riita-
asioista voimassa olevia säännöksiä. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

 
————— 
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18. 

Laki 

holhoustoimesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 94 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

94 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentis-
sa tarkoitetusta teosta, ellei holhousviran-

omainen ole ilmoittanut sitä syytteeseen pan-
tavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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19. 

Laki 

henkilötietolain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietolain (523/1999) 41 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
41 § 

Tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on ennen tämän lain vastaista 
menettelyä koskevan syytteen nostamista 

kuultava tietosuojavaltuutettua. Tuomiois-
tuimen on tällaista asiaa käsitellessään varat-
tava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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20. 

Laki 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 §:n 1 momentin 

1 kohta ja 24 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti: 
 

6 §  

Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi 
tuleminen 

Viranomaisen laatima asiakirja tulee julki-
seksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka 
salassapidosta tai muusta tietojen saantia 
koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa 
laissa säädetä, seuraavasti: 

1) jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja muun 
luettelon merkintä, kun se on tehty; syyttäjän 
diaarin tiedot epäillyistä tulevat kuitenkin 
julkisiksi vasta, kun epäiltyä koskeva haaste-
hakemus tai syyttäjän haaste on allekirjoitet-
tu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu 
taikka kun syyttäjä on päättänyt jättää syyt-
teen nostamatta tai kun asia on jätetty sik-
seen; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 §  

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3) poliisille ja muille esitutkintaviranomai-
sille ja syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvon-
taviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikokses-
ta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saa-
dut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, 
haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, 
kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen is-
tunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jät-
tää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty 
sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon anta-
minen niistä ei vaaranna rikoksen selvittä-
mistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista 
tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osal-
liselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuo-
mioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä 
asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin 
julkisuudesta annetun lain (945/1984) mu-
kaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
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21. 

Laki 

valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muutta-
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 

(196/2000) 11 § seuraavasti: 
 

11 §  

Oikeudenkäynti 

Jollei jäljempänä toisin säädetä, asian käsit-
telystä valtakunnanoikeudessa on soveltuvin 
osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä ri-

kosasioissa annetun lain (689/1997) ja oi-
keudenkäymiskaaren mukaan noudatetaan 
syyttäjän ajamassa rikosasiassa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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22. 

Laki 

oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeusapulain (257/2002) 17 §:n 1 momentti ja 18 §:n 5 momentti, sellaisena 

kuin niistä on 17 §:n 1 momentti laissa 927/2008, seuraavasti: 
 

 
17 §  

Yksityisen avustajan palkkio ja kulukorvaus 

Yksityiselle avustajalle vahvistetaan koh-
tuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä 
niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämät-
tömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhu-
kasta sekä korvaus kuluista. Palkkio ja kulu-
korvaus suoritetaan valtion varoista 20 §:n 
mukaisella omavastuuosuudella vähennetty-
nä. Palkkion määräämistä varten avustajan 
on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asias-
sa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluis-
taan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen 
ole tarpeetonta. Jos selvitystä on tarkoitus 
käsitellä suullisessa käsittelyssä tuomiois-
tuimessa, avustajan on toimitettava selvitys 
siihenastisista toimenpiteistä ja kuluista hy-
vissä ajoin ja viimeistään istuntopäivää edel-
tävänä arkipäivänä tuomioistuimelle ja tarvit-
taessa myös vastapuolelle. Syyttäjän on ri-
kosasioissa lausuttava esitetystä palkkio- ja 
kuluvaatimuksesta, jos siihen vaatimuksen 
määrään nähden tai muuten on aihetta. Jos 
avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei ylei-
sesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuo-
mioistuimessa, korvataan matkustamisesta 
syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, 
jos tällaisen avustajan käyttäminen on perus-

teltua. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
tarkemmin toimenpiteistä, joista palkkiota 
maksetaan, tuntipalkkion suuruudesta, asia-
kohtaisesta vähimmäispalkkiosta, korvatta-
vista kuluista sekä niistä asia- ja avustajakoh-
taisista syistä, joiden perusteella palkkiota 
voidaan korottaa tai alentaa. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää myös siitä, millä 
tavoin selvitys vaadituista palkkio- ja kulu-
korvauksista esitetään tuomioistuimelle, sekä 
siitä, milloin selvitystä tehdyistä toimenpi-
teistä ei tarvitse esittää.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Palkkioiden ja korvausten määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä voi niissä asioissa, joissa hän on 
toiminut syyttäjänä, hakea muutosta avusta-
jan palkkion ja korvauksen määrää koskeviin 
ratkaisuihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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23. 

Laki 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (458/2002) 16 § seuraa-

vasti: 
 

 
16 §  

Tiedon saannin estoa koskeva määräys 

 
Tuomioistuin voi syyttäjän tai tutkinnan-

johtajan hakemuksesta taikka sen hakemuk-
sesta, jonka oikeutta asia koskee, määrätä 15 
§:ssä tarkoitetun palvelun tarjoajan sakon 
uhalla estämään tallentamansa tiedon saan-
nin, jos tieto on ilmeisesti sellainen, että sen 
sisällön pitäminen yleisön saatavilla tai sen 
välittäminen on säädetty rangaistavaksi tai 
korvausvastuun perusteeksi. Tuomioistuimen 
on käsiteltävä hakemus kiireellisesti. Hake-
musta ei voida hyväksyä varaamatta palvelun 
tarjoajalle ja sisällön tuottajalle tilaisuutta 
tulla kuulluksi, paitsi jos kuulemista ei voida 
toimittaa niin nopeasti kuin asian kiireelli-
syys välttämättä vaatii. 

Tuomioistuimen määräys on annettava tie-
doksi myös sisällön tuottajalle. Jos sisällön 
tuottaja on tuntematon, tuomioistuin voi 
määrätä palvelun tarjoajan huolehtimaan tie-
doksiannosta. 

Määräys raukeaa, jollei sen kohteena ole-
van tiedon sisältöön tai välittämiseen perus-
tuvasta rikoksesta nosteta syytettä tai, milloin 

kysymys on korvausvastuusta, panna vireille 
kannetta kolmen kuukauden kuluessa määrä-
yksen antamisesta. Tuomioistuin voi syyttä-
jän, asianomistajan tai asianosaisen edellä 
tarkoitettuna määräaikana esittämästä vaati-
muksesta pidentää tätä määräaikaa enintään 
kolmella kuukaudella. 

Palvelun tarjoajalla ja sisällön tuottajalla 
on oikeus hakea määräyksen kumoamista 
siinä tuomioistuimessa, jossa määräys on an-
nettu. Määräyksen kumoamista koskevan 
asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäy-
miskaaren (4/1734) 8 luvun säännöksiä. Tuo-
mioistuin huolehtii kuitenkin tarpeellisista 
toimenpiteistä kuulemiseksi. Kumoamista on 
haettava 14 päivän kuluessa siitä, kun hakija 
on saanut tiedon määräyksestä. Tietoa ei saa 
saattaa uudelleen saataville kumoamista kos-
kevan asian käsittelyn ollessa vireillä, ellei 
asiaa käsittelevä tuomioistuin toisin määrää. 
Myös syyttäjällä on oikeus hakea muutosta 
päätökseen, jolla määräys on kumottu. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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24. 

Laki 

sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 25 

§:n 2 momentti, 28 §, 30 §:n 2 momentti, 30 a §:n 1 momentti ja 33 § seuraavasti: 
 
 

1 §  

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pan-
naan täytäntöön seuraavat seuraamukset: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) muussa kuin rikosasiassa valtiolle tuo-
mittu korvaus, jos syyttäjä on esiintynyt siinä 
virkansa puolesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 §  

Haastaminen muuntorangaistuksen määrää-
mistä koskevaan oikeudenkäyntiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Haasteessa maksuvelvollinen kutsutaan 
saapumaan tuomioistuimeen vastaamaan 
syyttäjän vaatimukseen muuntorangaistuksen 
määräämisestä ja ilmoitetaan käsittelyajan-
kohta ja -paikka. Haastetulle on haastamisen 
yhteydessä ilmoitettava, että asia voidaan 
ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta ja 
että hän voi toimittaa kirjallisen vastineensa 
tuomioistuimelle ennen asian käsittelyä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 §  

Muuntorangaistusvaatimuksesta luopuminen 

Syyttäjä saa jättää vaatimatta muuntoran-
gaistuksen määräämistä maksamattoman sa-
kon sijaan, jos 

1) sakkoon johtanutta rikosta sen haitalli-
suus huomioon ottaen on kokonaisuutena ar-

vostellen pidettävä vähäisenä eikä rikoksesta 
ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin 
sakkoa, 

2) sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-
vuotiaana eikä rikoksesta ole säädetty anka-
rampaa rangaistusta kuin sakkoa tai vankeut-
ta enintään kuusi kuukautta tai 

3) muuntorangaistusta on pidettävä koh-
tuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen 
huomioon maksuvelvollisen henkilökohtaiset 
olot, rikoksesta hänelle aiheutuneet muut 
seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimet tai muut seikat, eikä tärkeä yleinen etu 
muuta vaadi. 

Syyttäjä voi rikoslain 2 a luvun 7 §:ssä tai 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 
(619/1996) 26 §:ssä mainituilla perusteilla 
jättää vaatimatta muuntorangaistuksen mää-
räämistä maksamattoman uhkasakon sijaan, 
jollei tärkeä yleinen etu muuta vaadi. 

Jos syyttäjä on päättänyt jättää vaatimatta 
muuntorangaistusta, hän saa peruuttaa pää-
töksensä vain, jos asiassa ilmenneen uuden 
selvityksen mukaan päätös on perustunut 
olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tie-
toihin. 

Valtakunnansyyttäjällä on oikeus ottaa asia 
uudelleen ratkaistavaksi siten kuin siitä erik-
seen säädetään. 
 

30 §  

Asian käsittely tuomioistuimessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Muuntorangaistusvaatimuksen esittää syyt-
täjä. Sakon tuomitsemiseen johtaneen ri-
kosasian asianomistaja ei ole asianosainen 
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muuntorangaistuksen määräämistä koskevas-
sa oikeudenkäynnissä. Muuntorangaistuksen 
määräämisessä tarvittavien tietojen toimitta-
misesta syyttäjälle ja syyttäjältä edelleen kä-
räjäoikeudelle säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 a §  

Ulosottomieheltä hankittava selvitys 

Syyttäjän on aiheen ilmetessä omasta aloit-
teestaan tai tuomioistuimen pyynnöstä han-
kittava ulosottomieheltä selvitys maksuvel-
vollisen taloudellisesta asemasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

33 §  

Tuomioistuimen ratkaisun oikaiseminen 

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (689/1997) 11 luvun 9 
§:ssä säädetään, muuntorangaistuksen mää-
ränneen käräjäoikeuden on syyttäjän tai Oi-
keusrekisterikeskuksen ilmoituksesta oikais-
tava päätös maksamatta olevaa määrää vas-
taavaksi, jos päätöksen julistamisen jälkeen 
ilmenee, että maksuvelvollinen on ennen ju-
listamista maksanut osan vankeudeksi muun-
netuista sakoista. Jos muutoksenhakutuomio-
istuin on jo ratkaissut muuntorangaistuksen 
määräämistä koskevan asian, sen on tehtävä 
oikaisu. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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25. 

Laki 

sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 18 § 

seuraavasti: 
 
 

18 §  

Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys 

Tuomioistuin voi syyttäjän, tutkinnanjohta-
jan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä 
julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan 
taikka lähettimen, palvelimen tai muun sel-
laisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään jul-
kaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin si-
sällön perusteella on ilmeistä, että sen pitä-
minen yleisön saatavilla on säädetty rangais-
tavaksi. Tuomioistuimen on käsiteltävä ha-
kemus kiireellisenä. Ennen määräyksen an-
tamista tuomioistuimen on varattava sille, 
jolle määräystä on haettu annettavaksi, ja 
verkkoviestin lähettäjälle tilaisuus tulla kuul-
luksi, jollei asian kiireellisyys välttämättä 
muuta vaadi. 

Tuomioistuimen määräys on annettava tie-
doksi myös siinä tarkoitetun verkkoviestin 
lähettäjälle. Jos lähettäjä on tuntematon, 
tuomioistuin voi määrätä lähettimen, palve-
limen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän 
huolehtimaan tiedoksiannosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräys 
raukeaa, jollei kolmen kuukauden kuluessa 
sen antamisesta nosteta syytettä määräyksen 
kohteena olevan viestin sisältöön perustuvas-
ta rikoksesta, esitetä 22 §:ssä tarkoitettua 
vaatimusta tai nosteta kannetta viestin sisäl-
löstä aiheutuneen vahingon korvaamisesta. 
Tuomioistuin voi syyttäjän tai asianomistajan 
edellä tarkoitettuna määräaikana esittämästä 

vaatimuksesta pidentää tätä määräaikaa enin-
tään kolmella kuukaudella. 

Sillä, jolle on annettu määräys keskeyttää 
verkkoviestin pitäminen yleisön saatavilla, 
samoin kuin verkkoviestin lähettäjällä on oi-
keus hakea keskeyttämismääräyksen ku-
moamista siinä tuomioistuimessa, jossa mää-
räys on annettu. Määräyksen kumoamista 
koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, mi-
tä oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa sääde-
tään. Tuomioistuin huolehtii kuitenkin tar-
peellisista toimenpiteistä syyttäjän kuulemi-
seksi. Kumoamista on haettava 14 päivän ku-
luessa siitä, kun hakija on saanut tiedon mää-
räyksestä. Verkkoviestiä ei saa saattaa uudel-
leen yleisön saataville kumoamista koskevan 
asian käsittelyn ollessa vireillä, ellei asiaa 
käsittelevä tuomioistuin toisin määrää. Myös 
syyttäjällä on oikeus hakea muutosta päätök-
seen, jolla määräys on kumottu. 

Tuomioistuin voi syyttäjän tai asianomista-
jan vaatimuksesta antaa 1 momentissa tarkoi-
tetun määräyksen myös käsitellessään jul-
kaistun viestin sisältöön perustuvaa syytettä, 
vaatimusta 22 §:n mukaisen seuraamuksen 
määräämisestä tai kannetta viestin sisällöstä 
aiheutuneen vahingon korvaamisesta. Tässä 
tarkoitettuun määräykseen ei saa hakea erik-
seen muutosta valittamalla. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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26. 

Laki 

edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 48 §:n 2 momentti seuraa-

vasti: 
 

48§ 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa 
tarkoitetusta teosta, jollei holhousviranomai-

nen ole ilmoittanut sitä syytteeseen panta-
vaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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27. 

Laki 

oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) 8 § seu-

raavasti: 
 

8 §  

Valtion puhevallan käyttäminen 

Valtion puhevaltaa hyvitystä koskevassa 
asiassa käyttää syyttäjän ajamassa rikosasias-
sa syyttäjä ja muussa asiassa oikeusministe-

riö. Oikeusministeriölle ei varata tilaisuutta 
tulla kuulluksi hyvitystä koskevasta vaati-
muksesta, ellei siihen ole erityistä syytä. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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28.  

Laki 

Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun 

lain (742/2010) 3 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

3 § 

Kansallisen jäsenen toimivalta ja tehtävät 

Kansallisella jäsenellä on syyttäjälaitokses-
ta annetun lain (   /   ) 7 §:ssä tarkoitettu toi-
mivalta Eurojustin toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa. Jäsen on toimivaltainen vaihtamaan 

tietoja Euroopan petostentorjuntaviraston 
kanssa Eurojust-päätöksen 26 artiklan 5 koh-
dassa mainitussa tarkoituksessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä kesä-

kuuta 2011. 

 

————— 
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29. 

Laki 

sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) 2 §:n 5 kohta, 3 §:n 1 

momentti ja 2 momentin johdantokappale, 4 §:n 2 momentti, 8 §:n 4 momentti, 13 §, 19 §:n 1 
momentti, 24 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 1 momentin johdantokappale, 27 §:n 1 momentti, 
28—30 § ja 31 §:n 1 momentti seuraavasti:          

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) rangaistusmääräyksellä ratkaisua, jolla 
syyttäjä sakkovaatimuksen tai rangaistusvaa-
timuksen perusteella määrää sakkorangais-
tuksen ja menettämisseuraamuksen. 

 
3 § 

Toimivaltaiset virkamiehet ja sakkomääräyk-
sen soveltamisala 

Sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuk-
sen antaa poliisimies. Mainittu vaatimus voi-
daan antaa myös syyttäjän pyynnöstä. Rike-
sakon määrää poliisimies tai syyttäjä. 

Rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä. Sak-
komääräyksen antaa poliisimies. Sakkomää-
räyksessä voidaan määrätä seuraamukseksi 
enintään 20 päiväsakon suuruinen sakkoran-
gaistus ja menettämisseuraamus sille, joka 
rikkoo: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Epäillyn suostumus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Suostumus annetaan sakkovaatimuksen, 
sakkomääräyksen, rikesakkomääräyksen tai 
rangaistusvaatimuksen antavalle tai muulle 
esitutkintaa suorittavalle virkamiehelle taikka 

syyttäjälle. Suostumuksen vastaanottavan 
virkamiehen on pyrittävä varmistamaan, että 
epäilty ymmärtää suostumuksensa merkityk-
sen ennen sen antamista. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Toimenpiteistä luopuminen 

Poliisimiehen, tullimiehen, rajavartiomie-
hen ja erätarkastajan oikeudesta antaa huo-
mautus tai jättää tekemättä ilmoitus rikko-
muksesta ja syyttäjän oikeudesta jättää syyte 
nostamatta on voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään. Poliisimiehen, tullimiehen, raja-
vartiomiehen ja erätarkastajan oikeudesta jät-
tää menettämisvaatimus esittämättä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 
8 b §:ssä säädetään. 

 
 

8 § 

Sakkovaatimuksen, sakkomääräyksen ja ri-
kesakkomääräyksen sisältö 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sakkovaatimuksessa on myös mainittava 
mahdollisuudesta toimittaa syyttäjälle päivä-
sakon rahamäärän määräytymisperustetta 
koskeva selvitys ja selvityksen toimittamis-
mahdollisuuteen liittyvästä kahden viikon 
määräajasta. Jos rikkomuksesta epäilty pyy-
tää päiväsakon rahamäärän määräytymispe-
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rusteen muuttamista, siitä on tehtävä merkin-
tä vaatimukseen. 

 
 

13 § 

Sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuksen 
toimittaminen  syyttäjälle 

Sakkovaatimus on tiedoksiannon jälkeen 
viivytyksettä toimitettava syyttäjälle rangais-
tusmääräyksen antamista varten. Sama toi-
mittamisvelvollisuus koskee rangaistusvaa-
timusta, jos rikkomuksesta epäilty on 4 §:n 4 
momentissa tarkoitetulla tavalla maksanut 
sakon. 

 
 

19 § 

Poliisilaitoksen päällikön suorittama valvon-
ta 

Poliisilaitoksen päällikkö valvoo tämän lu-
vun mukaisessa menettelyssä annettavien ri-
kesakkomääräysten antamista. Hänen tulee 
poistaa rikesakkomääräys ja ilmoittaa asia 
syyttäjälle, jos rikesakko on määrätty rikko-
muksesta, josta rikesakko ei ole riittävä seu-
raamus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Rangaistusmääräyksen antaminen 

Syyttäjän on viivytyksettä tarkastettava hä-
nen käsiteltäväkseen tullut sakkovaatimus ja 
rangaistusvaatimus sekä annettava rangais-
tusmääräys. Määräys voidaan allekirjoittaa 
myös sähköisesti. Sakkovaatimukseen perus-
tuvaa rangaistusmääräystä ei saa kuitenkaan 
antaa ennen kuin kaksi viikkoa on kulunut 
vaatimuksen tiedoksiannosta. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

25 § 

Syyttäjälle toimitettava selvitys 

Antamastaan suostumuksesta huolimatta 
rikkomuksesta epäilty voi toimittaa syyttäjäl-
le kirjallista selvitystä päiväsakon rahamää-
rän määräytymisperusteesta. Rangaistusmää-
räyksen antajan on otettava huomioon raha-
määrään vaikuttava tai muuten asian ratkai-
semisen kannalta merkityksellinen ennen 
määräyksen antamista toimitettu selvitys ja 
muu tällainen hänen tiedossaan oleva seikka. 
 
 

26 § 

Rangaistusmääräyksen antamisen esteet 

Syyttäjä ei saa antaa rangaistusmääräystä, 
jos: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Teon uudelleenarviointi 

Jos syyttäjä katsoo, että rangaistusmääräys 
on annettava ankarampaan sakkorangaistuk-
seen tai rikesakkoon johtavana kuin sakko-
vaatimuksessa tai rangaistusvaatimuksessa 
on ilmoitettu, syyttäjän pyynnöstä on annet-
tava uusi vaatimus ja aikaisempi vaatimus on 
peruutettava. Pyyntöön on liitettävä tarvitta-
vat tiedot 2 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen tai 
määräyksen antamiseksi. Asianomistajalta ei 
tarvitse pyytää uudelleen 5 §:ssä tarkoitettua 
suostumusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
  

28 § 

Rangaistusmääräyksen antaminen vaadittua 
lievempänä 

Syyttäjä saa rangaistusmääräyksessä mää-
rätä omasta aloitteestaan tai 25 §:ssä tarkoite-
tun selvityksen perusteella sakkorangaistuk-
sen sakkovaatimuksessa tai rangaistusvaati-
muksessa vaadittua lievemmäksi, jos syyttäjä 
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katsoo rikkomuksen tai vastaajan maksuky-
vyn sitä edellyttävän. 

 
 
 

29 § 

Rikesakkomääräyksen antaminen 

Jos syyttäjä katsoo, että rikkomuksesta on 
sakkovaatimuksessa tai rangaistusvaatimuk-
sessa vaaditun sakkorangaistuksen asemesta 
määrättävä rikesakko, hänen on annettava ri-
kesakkomääräys. 
 

30 § 

Toimenpiteistä luopuminen ja syytteen nos-
taminen 

Syyttäjä saa jättää rangaistusmääräyksen ja 
rikesakkomääräyksen antamatta, jos laissa 
säädetyt syyttämättä jättämisen edellytykset 
täyttyvät. 

Syyttäjän on määräyksen antamisen ase-
mesta nostettava syyte, jos kysymyksessä ei 
ole 1 §:ssä tarkoitettu rikkomus tai jos rik-

komuksen yhteys muuhun samalla kertaa kä-
siteltävään tekoon edellyttää syytteen nosta-
mista siitäkin taikka jos syytteen nostamisel-
le on muu painava syy. 

Jos syyttäjä nostaa syytteen, hänen on pois-
tettava sakkovaatimus tai rangaistusvaatimus. 

 
 

31 § 

Asian ottaminen uudelleen ratkaistavaksi 

Jos rangaistusmääräys tai rikesakkomäärä-
ys on päätetty jättää antamatta ja jos asiassa 
ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös 
on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai 
virheellisiin tietoihin, syyttäjä saa sanotun 
päätöksen estämättä ottaa asian uudelleen 
ratkaistavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin sakon ja rikesakon määräämisestä an-
nettu laki (754/2010). 
 

 
————— 
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30. 

Laki 

joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) 9 §, sellaisena kuin 

se on laissa 540/1982, seuraavasti: 
 

9 § 

Tarkastusmaksun suhde rikosoikeudelliseen 
seuraamukseen 

Tarkastusmaksua ei saa määrätä matkusta-
jalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen 

johdosta, jos asia päätetään ilmoittaa poliisil-
le tai syyttäjälle käsiteltäväksi siinä järjestyk-
sessä kuin rikosasioista on säädetty. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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31. 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 19 §:n 1 mo-

mentin 9 kohta seuraavasti: 
 
 

19 §  

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin henki-
lörekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta Eu-
ropol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoite-
tusta kansallisesta Schengen-
tietojärjestelmästä salassa§pitosäännösten es-
tämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai 

konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat 
tarpeen: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9) syyttäjille syyttäjälaitoksesta annetun 
lain ( / ) 25 §:ssä säädetyssä laajuudessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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32. 

Laki 

panttilainalaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan panttilainalaitoksista annetun lain (1353/1992) 39 § seuraavasti: 

 
39 §  

 
Milloin rikoksella tai rikkomuksella, josta 

tässä laissa säädetään, on loukattu ainoastaan 
yksityistä oikeutta, ei syyttäjä saa tehdä siitä 

syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut 
sitä syytteeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 



 HE 286/2010 vp  
  

 

77

33. 

Laki 

valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 281/ 2000, seuraavasti: 
 

7 §  
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain 

Suomen kansalainen 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7) virka, johon kuuluu syyttäjän tai ulosot-
tomiehen tehtäviä; 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
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34. 

Laki 

sijoitusrahastolain 148 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan holhoustoimesta annetun lain (48/1999) 148 § seuraavasti: 

 
148 §  

 
Milloin rikoksella, josta tässä laissa sääde-

tään, on loukattu ainoastaan yksityisen oike-
utta, ei syyttäjä saa tehdä siitä syytettä, jollei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

Muuten syyttäjä saa 146 ja 147 §:n mukaan 
rangaistavasta rikkomuksesta tehdä syytteen 
vain, jos Finanssivalvonta on ilmoittanut sen 
syytteeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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35. 

Laki 

yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991) 37 §, sel-

laisena kuin se on laissa 719/1995, seuraavasti: 
 

37 § 

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 35 ja 36 
§:ssä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asian- 

omistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pan-
tavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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36. 

Laki 

kalastuslain 112 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastuslain (286/1982) 112 §, sellaisena kuin se on laissa 518/2002, seuraavasti: 

 
 

112 § 

Syyteoikeus 

Jos kalastusrikkomuksella on loukattu ai-
noastaan yksityisen oikeutta, syyttäjä ei saa 

nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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37. 

Laki 

metsästyslain 82 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 82 §, sellaisena kuin se on laissa 516/2002, seuraavasti: 

 
 

82 §  

Syyteoikeus 

Jos metsästysrikkomuksella tai metsästys-
lain säännösten rikkomisella on loukattu ai-
noastaan yksityisen oikeutta, syyttäjä ei saa 

nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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38. 

Laki 

metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) 31 §:n 3 momentti seu-

raavasti: 
 

31 §  

Rangaistussäännös ja syyteoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi jättää 
tekemättä syyttäjälle ilmoituksen 1 momen-
tissa tarkoitetusta rikkomuksesta, jos rikko-
musta kokonaisuutena on pidettävä ilmeisen 
vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava 

vaativan syytteen nostamista. Tällöin tarkas-
tuskeskus voi antaa rikkomukseen syyllisty-
neelle metsänviljelyaineiston toimittajalle 
kirjallisen huomautuksen, jossa häntä kehote-
taan korjaamaan havaitut virheellisyydet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
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39. 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 15 §:n 1 momentti seu-

raavasti: 
 

15 §  

Syytteeseen ilmoittaminen 

Jos on syytä epäillä, että alusturvallisuutta 
koskevia säännöksiä on rikottu, valvontavi-

ranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus syyttä-
jälle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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40. 

Laki 

alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetun lain (360/2005) 10 §:n 

1 momentti seuraavasti: 
 

 
10 §  

Koetusajan keskeytyminen 

Koetusaika keskeytyy, jos valvottava mää-
rätään ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokiel-
toon. Jos poliisi määrää valvottavan ajokiel-
toon tai jos väliaikaiseen ajokieltoon mää-
rääminen perustuu tieliikennelain 76 §:n 5 tai 
6 kohtaan, poliisin on ilmoitettava päätökses-
tään syyttäjälle, jonka on viipymättä esitettä-
vä valvotun ajo-oikeuden peruuttamista ja 
ehdollisen ajokiellon täytäntöönpanoa kos-
keva vaatimus tuomioistuimelle. Vaatimus 

esitetään sille tuomioistuimelle, jonka piiris-
sä valvottava asuu tai pysyvästi oleskelee. 
Asia voidaan alioikeudessa käsitellä yhden 
tuomarin kokoonpanossa, ja syyttäjän tulee 
olla istunnossa läsnä. Asia voidaan käsitellä 
ja ratkaista valvottavan poissaolosta huoli-
matta. Muuten menettelyyn sovelletaan, mitä 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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41. 

Laki 

työriitojen sovittelusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työriitojen sovittelusta annetun lain (420/1962) 17 §:n 2 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 354/2009, seuraavasti: 
 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 7 §:ssä sää-
detyn kiellon rikkomisesta, ellei asianomista-
ja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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42. 

Laki 

patenttilain 57 ja 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan patenttilain (550/1967) 57 §:n 3 momentti ja 62 §:n 3 momentti, sellaisena kuin 

niistä on 57 §:n 3 momentti laissa 717/1995, seuraavasti: 
 

57 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä patenttirik-
komuksesta, ellei asianomistaja ole ilmoitta-
nut sitä syytteeseen pantavaksi. 
 

62 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa tehdä syytettä tässä pykäläs-
sä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomistaja 
ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavak-
si. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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43. 

Laki 

patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan patenttiasiamiehistä annetun lain (552/1967) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Rangaistusvaatimuksen 1 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa saa syyttäjän lisäksi 
tehdä myös patenttiasiamiesrekisteriin mer-

kitty patenttiasiamies tai patenttiasiamiehiä 
edustava yhdistys. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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44. 

Laki 

kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain (951/1977) 33 §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 672/1995, seuraavasti: 
 

 
33 § 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentis-
sa mainitusta rikkomuksesta, ellei asianomis-

taja tai työsuojeluviranomainen ilmoita sitä 
syytteeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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45. 

Laki 

kuluttajansuojalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 11 luvun 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 

laissa 811/1990, seuraavasti: 
 

11 LUKU  

Rangaistussäännökset 

 
5 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on ennen kuluttajansuojarikko-
musta koskevan syytteen nostamista varatta-
va kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus antaa lau-
suntonsa asiassa. Tämä ei kuitenkaan ole tar-

peen, milloin syyte yksinomaan koskee 2 lu-
vun 6 §:n nojalla annetun asetuksen rikko-
mista, tällaisen asetuksen tai 2 luvun 12 §:n 2 
momentissa tarkoitetun asetuksen nojalla an-
netun määräyksen rikkomista taikka koti-
myyntiasiakirjan luovuttamatta jättämistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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46. 

Laki 

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 11 

§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 810/1990, seuraavasti: 
 

11 §  
 

Syytteen tässä laissa tarkoitetusta rikko-
muksesta käsittelee yleinen alioikeus. Syyttä-
jä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja 
ole ilmoittanut rikkomusta syytteeseen pan-
tavaksi.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

————— 
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47. 

Laki 

opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintovapaalain (273/1979) 14 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentissa rangaistavaksi säädet-
ty teko on syyttäjän pantava syytteeseen ai-

noastaan, milloin asianomistaja on ilmoitta-
nut teon syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 
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48. 

Laki 

ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 74 §, sellaisena kuin se on laissa 342/2008, seuraa-

vasti: 
 

74 § 

Syytteeseenpano 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 69 §:ssä 
mainituista rikoksista ennen kuin hän on 
hankkinut asiasta Säteilyturvakeskuksen lau-
sunnon. Jos rikoslain 44 luvun 10 §:ssä tar-

koitettu rikos on tehty sellaisen toiminnan 
yhteydessä, joka kuuluu työ- ja elinkeinomi-
nisteriön valvonnan piiriin, lausunto on pyy-
dettävä työ- ja elinkeinoministeriöltä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

 
————— 
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49. 

Laki 

hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 39 §:n 2 momentti ja 40 §:n 

3 momentti seuraavasti: 
 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentis-
sa mainitusta rikoksesta, ellei asianomistaja 
ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavak-
si. 
 
 
 

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tässä pykä-
lässä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomis-
taja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pan-
tavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 
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50. 

Laki 

siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan siviilipalveluslain (1446/2007) 78 §:n 2 momentti, 86 § seuraavasti: 
 

78 § 

Rikosilmoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 72–77 §:ssä 
tarkoitetusta rikoksesta, ellei siviilipalvelus-
keskus ole tehnyt siitä rikosilmoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

86 § 

Oikeudenkäynti sekä tuomioistuimen ja syyt-
täjän tiedonantovelvollisuus 

Syyte 72–77 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta 
voidaan tutkia siviilipalvelusvelvollisen koti-
paikan tai siviilipalveluskeskuksen sijainti-
paikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 

Tuomioistuimen on ilmoitettava siviilipal-
veluskeskukselle 72–77 §:ssä koskevassa 
asiassa tekemästään ratkaisusta tai asian sil-

lensä jättämisestä. Syyttäjän on annettava 
vastaava ilmoitus, jos hän tekee mainittuja 
rikoksia koskevassa asiassa päätöksen jättää 
syyttämättä. 

Jos tuomioistuimessa sen käsitellessä 72–
77 §:ssä tarkoitettua rikosta vastaajana ole-
valla ei ole oikeudenkäyntiavustajaa tai -
asiamiestä ja asian laadun vuoksi tai muusta 
syystä voidaan olettaa, ettei hän pysty yksin 
valvomaan oikeuttaan, hänelle on määrättävä 
oikeudenkäyntiavustaja. Oikeudenkäyn-
tiavustaja voidaan määrätä myös esitutkinnan 
aikana riippumatta siitä, tuleeko asia tuomio-
istuimen käsiteltäväksi. Avustajan määräämi-
sestä ja avustajalle suoritettavasta palkkiosta 
ja korvauksesta on voimassa, mitä niistä sää-
detään oikeudenkäynnistä rikosasioissa anne-
tun lain (689/1997) 2 luvussa. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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51. 

Laki 

lasten päivähoidosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 30 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa 1 momentissa tarkoi-
tetusta rikkomuksesta syytettä, ellei sosiaali-

lautakunta ole ilmoittanut laiminlyöntiä syyt-
teeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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52. 

Laki 

tupakkalain 17 ja 31 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkalain (693/1976) 17 §:n 2 momentin 1 kohta ja 31 b § sellaisena kuin niis-

tä 17 §:n 2 momentin 1 kohta on laissa 698/2010 ja 31 b § on laissa 984/2008, seuraavasti: 
 

 
17 § 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan 
säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee 
kieltää säännösten vastainen toiminta. Kunta 
voi myös ilmoittaa asiasta: 

1) syyttäjälle, jos kysymys on 8 a, 10, 10 b, 
10 d tai 12 §:n, 13 §:n 1–3 tai 6 momentin 
taikka 13 b §:n säännösten vastaisesta menet-
telystä; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

31 b §  
 

Ennen 31 ja 31 a §:ään perustuvaa tupakan 
markkinointirikkomusta tai markkinointiri-
kosta koskevan syytteen nostamista syyttäjän 
on varattava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle tilaisuus antaa lausuntonsa 
ja tuomioistuimen on käsitellessään tällaista 
asiaa varattava lupa- ja valvontavirastolle ti-
laisuus tulla kuulluksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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53. 

Laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 14 a §:n 3 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 691/1995, seuraavasti: 
 

14 a § 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Joka rikkoo 14 §:n kieltoa koulutuspaikkaa 
haettavaksi ilmoitettaessa, on tuomittava syr-

jivästä ilmoittelusta sakkoon. Syyttäjä saa 
nostaa syytteen syrjivästä ilmoittelusta vain 
tasa-arvovaltuutetun ilmoituksen perusteella. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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54. 

Laki 

säteilylain 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säteilylain (592/1991) 64 § seuraavasti: 
 

64 §  

Syytteeseenpano 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tässä laissa 
tarkoitetusta rikoksesta ennen kuin on hank-

kinut asiasta säteilyturvakeskuksen lausun-
non. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

 
————— 
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55. 

Laki 

ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 76 §:n 2 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 525/2008, seuraavasti: 
 

76 §  

Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on ennen vakuutustoiminnan lu-
vatonta harjoittamista koskevan syytteen nos-

tamista hankittava Finanssivalvonnan lausun-
to. Tuomioistuimen on tätä rikosasiaa käsitel-
lessään varattava virastolle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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56. 

Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 29 §:n 

3 momentti seuraavasti: 
 

29 § 

Rangaistusvastuu 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 momentis-
sa tarkoitetusta teosta, jollei sosiaalihuollon 

viranomainen ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
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57. 

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain 

(44/2006) 50 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
 

50 §  

Rikosasiasta ilmoittaminen ja ilmoituksen 
käsittely 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tekoa 
koskevassa esitutkinnassa on työsuojeluvi-
ranomaiselle varattava tilaisuus tulla kuul-
luksi. Syyttäjän on varattava työsuojeluvi-

ranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen 
ennen syyteharkinnan päättämistä. Asiaa 
tuomioistuimessa suullisesti käsiteltäessä 
työsuojeluviranomaisella on läsnäolo- ja pu-
heoikeus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  .

 
————— 
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58.  

Laki 

merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 212 §, sellaisena kuin se on laissa 913/2008 seu-

raavasti: 
 

212 §  

Finanssivalvonnan oikeus rangaistusvaati-
muksen antamiseen 

Jos 190 §:ssä tarkoitettu henkilö on samas-
sa pykälässä mainitulla tavalla tuottanut elä-
kekassalle vahinkoa, Finanssivalvonta voi 

ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen, että syyt-
täjä määrätään tuomioistuimessa tekemään 
asiasta aiheutuva vahingonkorvaus- ja ran-
gaistusvaatimus. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 
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59. 

Laki 

maastoliikennelain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 27 § seuraavasti: 
 

27 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 25 §:n 1 tai 2 
kohdassa tarkoitetusta teosta, jolla on loukat-
tu ainoastaan yksityisen etua tai oikeutta, ell-

ei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pan-
tavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 

 
Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Ministeri Astrid Thors 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

Laki 

oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 19 §, sellaisena kuin se on laissa 165/1998, 
muutetaan 11 luvun 3 §:n 1 momentti, 17 luvun 19 §, 23 §:n 3 momentti ja 32 §, 21 luvun 

19 §, 24 luvun 18 §, 25 luvun 3 § ja 7 § sekä, 26 luvun 18 §:n 4 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat 11 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 690/1997, 17 luvun 19 ja 32 § laissa 

571/1948 ja 23 §:n 3 momentti laissa 622/1974, 21 luvun 19 § laissa 1013/1993, 24 luvun 18 
§, 25 luvun 7 § ja 26 luvun 18 §:n 4 momentti laissa 165/1998 ja 25 luvun 3 § laeissa 
165/1998 ja 650/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 LUKU 

Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä 

 
3 § 

Kun tuomioistuin tai virallinen syyttäjä 
huolehtii tiedoksiannosta, tiedoksianto toimi-
tetaan lähettämällä asiakirja asianosaiselle: 

1) postitse saantitodistusta vastaan; tai 
2) kirjeellä, jos voidaan olettaa, että vas-

taanottaja saa tiedon asiakirjasta ja määräpäi-
vään mennessä palauttaa todistuksen tiedok-
siannon vastaanottamisesta. 
 

17 LUKU 

Todistelusta 

19 § 
Jos tuomari nimetään todistajaksi, harkit-

koon hän tuomarinvalallaan, tietääkö hän jo-
takin asiaan vaikuttavaa. Jos hän havaitsee 
niin olevan, kuulusteltakoon häntä todistaja-
na. Jos virallinen syyttäjä nimetään todista-
maan, harkitkoon oikeus, onko se totuuden 
ilmisaamiseksi tarpeen, ja luopukoon hän sil-
loin asiasta. 
 
 
 

11 LUKU 

Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä 

 
3 § 

Kun tuomioistuin tai syyttäjä huolehtii tie-
doksiannosta, tiedoksianto toimitetaan lähet-
tämällä asiakirja asianosaiselle: 

1) postitse saantitodistusta vastaan; tai 
2) kirjeellä, jos voidaan olettaa, että vas-

taanottaja saa tiedon asiakirjasta ja määräpäi-
vään mennessä palauttaa todistuksen tiedok-
siannon vastaanottamisesta. 
 

17 LUKU 

Todistelusta 

19 § 
Jos tuomari nimetään todistajaksi, harkit-

koon hän tuomarinvalallaan, tietääkö hän jo-
takin asiaan vaikuttavaa. Jos hän havaitsee 
niin olevan, kuulusteltakoon häntä todistaja-
na. Jos syyttäjä nimetään todistamaan, har-
kitkoon oikeus, onko se totuuden ilmisaami-
seksi tarpeen, ja luopukoon hän silloin asias-
ta. 
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23 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa olevien 
säännösten estämättä voidaan muu niissä tar-
koitettu henkilö paitsi syytetyn oikeuden-
käyntiavustaja velvoittaa todistamaan asiassa, 
jossa virallinen syyttäjä ajaa syytettä rikok-
sesta, mistä saattaa seurata vankeutta kuusi 
vuotta tai ankarampi rangaistus, taikka sano-
tunlaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuu-
desta siihen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32§ 
Todistajan tulee suullisesti esittää kerto-

muksensa. Kirjalliseen todistajankertomuk-
seen älköön viitattako; kuitenkin sallittakoon 
todistajan käyttää kirjallista muistiinpanoa 
muistinsa tukemiseksi. 

Todistajan aikaisemmin oikeudelle tai vi-
ralliselle syyttäjälle tahi poliisiviranomaiselle 
antama kertomus luettakoon todistajaa kuu-
lusteltaessa vain silloin, kun hän todistajan-
lausunnossaan poikkeaa siitä, mitä hän aikai-
semmin on kertomus, tahi kun todistaja kuu-
lustelussa selittää, että hän ei voi tai halua 
lausua mitään asiassa. 
 

21 LUKU 

Oikeudenkäyntikuluista 

19 §  
Virallisella syyttäjällä on oikeus valtion 

puolesta hakea muutosta tämän luvun 13 §:n 
nojalla tehtyihin ratkaisuihin silloinkin, kun 
hän ei ole toiminut syyttäjänä. 
 

24 luku 

Tuomioistuimen ratkaisu 

18§ 
 
Ratkaisustaan hovioikeuden on lähetettävä 

kappale kaikille hovioikeudessa puhevaltaa 
käyttäneille. 

Kappale on lähetettävä rikosasian vastaajal-
le silloinkin, kun hän ei ole käyttänyt hovioi-
keudessa puhevaltaa, jos hovioikeus on muut-
tanut käräjäoikeuden ratkaisua hänen osal-

23 §
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa olevien 

säännösten estämättä voidaan muu niissä tar-
koitettu henkilö paitsi syytetyn oikeuden-
käyntiavustaja velvoittaa todistamaan asias-
sa, jossa syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, 
mistä saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta 
tai ankarampi rangaistus, taikka sanotunlai-
sen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta 
siihen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32§ 
Todistajan tulee esittää kertomuksensa 

suullisesti viittaamatta kirjalliseen todista-
jankertomukseen. Todistaja saa kuitenkin 
käyttää muistinsa tukemiseksi kirjallista 
muistiinpanoa. 

Todistajan aikaisemmin oikeudelle, syyttä-
jälle tai poliisiviranomaiselle antama kerto-
mus luetaan todistajaa kuulusteltaessa vain 
silloin, kun hän todistajanlausunnossaan 
poikkeaa siitä, mitä hän aikaisemmin on ker-
tonut tai kun todistaja kuulustelussa selittää, 
että hän ei voi tai halua lausua mitään asias-
sa. 
 

21 LUKU 

Oikeudenkäyntikuluista 

19 §  
Syyttäjällä on oikeus valtion puolesta ha-

kea muutosta 13 §:n nojalla tehtyyn ratkai-
suun silloinkin, kun hän ei ole toiminut syyt-
täjänä. 
 

24 luku 

Tuomioistuimen ratkaisu 

18§ 
 
Ratkaisustaan hovioikeuden on lähetettävä 

kappale kaikille hovioikeudessa puhevaltaa 
käyttäneille. 

Kappale on lähetettävä rikosasian vastaa-
jalle silloinkin, kun hän ei ole käyttänyt ho-
vioikeudessa puhevaltaa, jos hovioikeus on 
muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua hänen 
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taan. Viralliselle syyttäjälle kappale on lähe-
tettävä hänen ajamassaan rikosasiassa silloin-
kin, kun hän ei ole käyttänyt hovioikeudessa 
puhevaltaa. 
 

25 luku 

Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioi-
keuteen 

3§ 
 
Kun käräjäoikeus julistaa tai antaa ratkai-

sun, sen on samalla ilmoitettava, saako rat-
kaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksen-
haussa on noudatettava. 

Saapuvilla oleville asianosaisille on heti rat-
kaisun julistamisen jälkeen annettava kirjalli-
set ohjeet, joista ilmenee, miten ratkaisuun 
tyytymättömän on meneteltävä saattaakseen 
asian hovioikeuden tutkittavaksi. Ohjeita ei 
kuitenkaan anneta viralliselle syyttäjälle eikä 
muullekaan asianosaiselle, jos se havaitaan 
ilmeisen tarpeettomaksi. 
 
 
 
 

7§ 
Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan rajoit-

taa koskemaan osaa alioikeuden ratkaisusta. 
Rajoitus on mainittava tyytymättömyyttä il-
moitettaessa. 

Virallisen syyttäjän on, jos vastaajia on 
useita, tyytymättömyyttä ilmoittaessaan mai-
nittava, ketä heistä tyytymättömyyden ilmoi-
tus koskee. 
 
 

19 § 
Käräjäoikeudessa syytettä ajanut virallinen 

syyttäjä voi, mikäli se on asian laatu huomi-
oon ottaen tarkoituksenmukaista, antaa kärä-
jäoikeuden ratkaisusta valittamisen, valituk-
seen vastaamisen, pääkäsittelyssä esiintymi-
sen tai muun muutoksenhakemiseen liittyvän 
toimenpiteen toisen virallisen syyttäjän tehtä-
väksi tämän suostumuksella. 
 
 
 

osaltaan. Syyttäjälle kappale on lähetettävä 
hänen ajamassaan rikosasiassa silloinkin, kun 
hän ei ole käyttänyt hovioikeudessa puheval-
taa. 
 

25 luku 

Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioi-
keuteen 

3§ 
 
Kun käräjäoikeus julistaa tai antaa ratkai-

sun, sen on samalla ilmoitettava, saako rat-
kaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksen-
haussa on noudatettava. 

Saapuvilla oleville asianosaisille on heti 
ratkaisun julistamisen jälkeen annettava kir-
jalliset ohjeet, joista ilmenee, miten ratkai-
suun tyytymättömän on meneteltävä saat-
taakseen asian hovioikeuden tutkittavaksi tai 
hakeakseen muutosta 30 a luvun mukaisella 
ennakkopäätösvalituksella. Ohjeissa on myös 
selostettava ennakkopäätösmenettely pääpiir-
teittäin. Ohjeita ei kuitenkaan anneta syyttä-
jälle eikä muullekaan asianosaiselle, jos se 
havaitaan ilmeisen tarpeettomaksi. 

 
7§ 

Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan rajoit-
taa koskemaan osaa alioikeuden ratkaisusta. 
Rajoitus on mainittava tyytymättömyyttä il-
moitettaessa. 

Jos vastaajia on useita, syyttäjän on tyy-
tymättömyyttä ilmoittaessaan mainittava, ke-
tä heistä tyytymättömyyden ilmoitus koskee. 

 
 
 
(kumotaan) 
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26 luku 

Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa 

 
18 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallisen syyttäjän on virkansa puolesta ol-
tava läsnä sellaisen asian pääkäsittelyssä, jos-
sa virallinen syyttäjä on valittajana tai jossa 
rikosasian vastaaja on valittanut virallisen 
syyttäjän rangaistusvaatimukseen annetusta 
käräjäoikeuden ratkaisusta. Virallisen syyttä-
jän on oltava läsnä myös liiketoimintakiellon 
määräämistä koskevan asian pääkäsittelyssä. 

26 luku 

Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa 

 
18 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on virkansa puolesta oltava läsnä 
sellaisen asian pääkäsittelyssä, jossa syyttäjä 
on valittajana tai jossa rikosasian vastaaja on 
valittanut syyttäjän rangaistusvaatimukseen 
annetusta käräjäoikeuden ratkaisusta. Syyttä-
jän on oltava läsnä myös liiketoimintakiellon 
määräämistä koskevan asian pääkäsittelyssä. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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3. 

Laki 

rikoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 1 luvun 12 §:n 2 momentin 2 kohta, 8 luvun 5 §:n 1 moment-

ti, 9 luvun 1 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 17 luvun 25 §, 18 luvun 1 
§:n 3 momentti, 20 luvun 11 ja 12 §, 21 luvun 16 §, 24 luvun 12 §, 25 luvun 9 §, 28 luvun 15 
§:n 1 momentti, 30 luvun 12 §, 32 luvun 13 §, 35 luvun 6 §, 36 luvun 8 §:n 1 momentti, 38 lu-
vun 10 §, 39 luvun 9 §:n 1 momentti, 48 a luvun 5 §:n 1 momentti, 49 luvun 6 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 12 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 205/1997, 8 luvun 5 §:n 
1 momentti laissa 297/ 2003, 9 luvun 1 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale ja 
32 luvun 13 § laissa 61/2003, 17 luvun 25 § sekä 20 luvun 11 ja 12 § laissa 563/1998, 21 lu-
vun 16 § ja 25 luvun 9 § laissa 578/1995, 24 luvun 12 § laissa 531/2000, 28 luvun 15 §:n 1 
momentti laissa 614/2002, 30 luvun 12 § laeissa 467/2006 ja 641/2009, 35 luvun 6 § ja 36 lu-
vun 8 §:n 1 momentti laissa 769/1990, 38 luvun 10 § laeissa 578/1995 ja 540/2007, 39 luvun 9 
§:n 1 momentti laissa 317/1994, 48 a luvun 5 §:n 1 momentti laissa 515/2002 ja 49 luvun 6 § 
laissa 822/2005, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

12 §  

Valtakunnansyyttäjän syytemääräys 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
Valtakunnansyyttäjän määräys ei kuiten-

kaan ole tarpeen, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) rikos on tehty Islannissa, Norjassa, Ruot-
sissa tai Tanskassa ja tekopaikan asianomai-
nen virallinen syyttäjä on esittänyt pyynnön 
rikoksen käsittelemisestä suomalaisessa tuo-
mioistuimessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 luku 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

12 §  

Valtakunnansyyttäjän syytemääräys 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Valtakunnansyyttäjän määräys ei kuiten-
kaan ole tarpeen, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) rikos on tehty Islannissa, Norjassa, 
Ruotsissa tai Tanskassa ja tekopaikan asian-
omainen syyttäjä on esittänyt pyynnön rikok-
sen käsittelemisestä suomalaisessa tuomiois-
tuimessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 luku 

Vanhentumisesta 

5 §  

Menettely syyteoikeuden vanhentumisaikaa 
jatkettaessa 

Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkami-
sesta päättää se tuomioistuin, jossa syyte ri-
koksesta voitaisiin oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun mu-
kaan tutkia. Hakemuksen vanhentumisajan 
jatkamisesta voi tehdä virallinen syyttäjä sekä 
asianomistaja, jos hänellä on mainitun lain 1 
luvun 14 §:n 1 tai 2 momentissa tai 15 §:n 1 
momentissa tarkoitettu oikeus ajaa syytettä 
rikoksesta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 
ennen vanhentumisajan päättymistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 luku  

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta 

1 §  

Soveltamisala 

Yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jon-
ka toiminnassa on tehty rikos, on virallisen 
syyttäjän vaatimuksesta tuomittava rikoksen 
johdosta yhteisösakkoon, jos se on tässä lais-
sa säädetty rikoksen seuraamukseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 §  

Rangaistusvaatimuksen tekemättä jättäminen 

Virallinen syyttäjä saa jättää rangaistusvaa-
timuksen oikeushenkilöä vastaan tekemättä, 
jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

8 luku 

Vanhentumisesta 

5 §  

Menettely syyteoikeuden vanhentumisaikaa 
jatkettaessa 

Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkami-
sesta päättää se tuomioistuin, jossa syyte ri-
koksesta voitaisiin oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun mu-
kaan tutkia. Hakemuksen vanhentumisajan 
jatkamisesta voi tehdä syyttäjä sekä asian-
omistaja, jos hänellä on mainitun lain 1 luvun 
14 §:n 1 tai 2 momentissa tai 15 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu oikeus ajaa syytettä ri-
koksesta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 
ennen vanhentumisajan päättymistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 luku  

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta 

1 §  

Soveltamisala 

Yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jon-
ka toiminnassa on tehty rikos, on syyttäjän 
vaatimuksesta tuomittava rikoksen johdosta 
yhteisösakkoon, jos se on tässä laissa säädet-
ty rikoksen seuraamukseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 §  

Rangaistusvaatimuksen tekemättä jättäminen 

Syyttäjä saa jättää rangaistusvaatimuksen 
oikeushenkilöä vastaan tekemättä, jos: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

 
25 §  

Syyteoikeus 

Jos ilkivallalla ei ole rikottu yleistä järjes-
tystä, virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytet-
tä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syyttee-
seen pantavaksi. Virallinen syyttäjä ei saa 
nostaa syytettä myöskään 20 §:n 1 momentin 
3 kohdassa mainitusta sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta markkinoinnista, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. 
 

18 LUKU  

Rikoksista sukuoikeuksia vastaan 

1 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tässä mainitusta rikoksesta älköön viralli-
nen syyttäjä tehkö syytettä, ellei asianomista-
ja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen panta-
vaksi taikka oikeudessa hakenut aviosopi-
muksen tahi avioliiton purkamista. 
 

20 luku   

Seksuaalirikoksista 

 
11 §   

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3 
tai 4 §:ssä eikä 5 §:n 1 momentin 2 tai 4 koh-
dassa tarkoitetuista rikoksista, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu 
vaadi syytteen nostamista. 
 
 
 
 
 

17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

 
25 §  

Syyteoikeus 

Jos ilkivallalla ei ole rikottu yleistä järjes-
tystä, syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asi-
anomistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. Syyttäjä ei saa nostaa syytettä myös-
kään 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa maini-
tusta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta 
markkinoinnista, ellei asianomistaja ilmoita 
rikosta syytteeseen pantavaksi. 
 
 

18 LUKU  

Rikoksista sukuoikeuksia vastaan 

1 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tässä mainitusta rikoksesta älköön syyttäjä 
tehkö syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoit-
tanut rikosta syytteeseen pantavaksi taikka 
oikeudessa hakenut aviosopimuksen tahi 
avioliiton purkamista. 
 

20 luku   

Seksuaalirikoksista 

 
11 §   

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3 tai 4 §:ssä 
eikä 5 §:n 1 momentin 2 tai 4 kohdassa tar-
koitetuista rikoksista, ellei asianomistaja il-
moita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 
nostamista. 

 
 
 
 
 



 HE 286/2010 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

111

12 §  

Toimenpiteistä luopuminen 

Jos 1 §:ssä, 5 §:n 2 momentissa tai 6 §:ssä 
tarkoitetun rikoksen asianomistaja omasta 
vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä nos-
tettaisi, virallisella syyttäjällä on oikeus jättää 
syyte nostamatta, jollei tärkeä yleinen tai yk-
sityinen etu vaadi syytteen nostamista. 
 

21 luku 

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista ri-
koksista 

16 § 

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lie-
västä pahoinpitelystä, joka on kohdistunut 
viisitoista vuotta täyttäneeseen henkilöön, ei-
kä vammantuottamuksesta, ellei asianomista-
ja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. 
 

24 luku 

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian louk-
kaamisesta 

12 §  

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä ko-
tirauhan rikkomisesta, törkeästä kotirauhan 
rikkomisesta, julkisrauhan rikkomisesta, sala-
kuuntelusta, salakatselusta eikä salakuuntelun 
ja salakatselun valmistelusta, ellei asianomis-
taja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi 
taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi 
syytteen nostamista. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämi-
sestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä 
kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja il-
moita rikosta syytteeseen pantavaksi. Valta-
kunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyk-
sen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapah-
tunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erit-
täin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nosta-

12 §  

Toimenpiteistä luopuminen 

Jos 1 §:ssä, 5 §:n 2 momentissa tai 6 §:ssä 
tarkoitetun rikoksen asianomistaja omasta 
vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä 
nostettaisi, syyttäjällä on oikeus jättää syyte 
nostamatta, jollei tärkeä yleinen tai yksityi-
nen etu vaadi syytteen nostamista. 
 

21 luku 

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista ri-
koksista 

16 § 

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä pa-
hoinpitelystä, joka on kohdistunut viisitoista 
vuotta täyttäneeseen henkilöön, eikä vam-
mantuottamuksesta, ellei asianomistaja il-
moita rikosta syytteeseen pantavaksi. 
 

24 luku 

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian louk-
kaamisesta 

12 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä kotirauhan 
rikkomisesta, törkeästä kotirauhan rikkomi-
sesta, julkisrauhan rikkomisesta, salakuunte-
lusta, salakatselusta eikä salakuuntelun ja sa-
lakatselun valmistelusta, ellei asianomistaja 
ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 
nostamista. 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselä-
mää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kun-
nianloukkauksesta eikä törkeästä kunnian-
loukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. Valtakunnan-
syyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syyt-
teen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut 
joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin 
tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. 
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mista. 
Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun ri-

koksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi 
kuolleen henkilön leski, sisarus, sukulainen 
suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa 
taikka vainajan kanssa yhteisessä taloudessa 
elänyt tai muu henkilö, jolle vainaja oli erityi-
sen läheinen. 
 
 

25 luku 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

9 §  

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
tuottamuksellisesta vapaudenriistosta, laitto-
masta uhkauksesta eikä pakottamisesta, ellei 
asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen panta-
vaksi tai ellei laittoman uhkauksen tai pakot-
tamisen tekemiseen ole käytetty hengenvaa-
rallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä 
yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
lapsen omavaltaisesta huostaanotosta, jos se 
olisi vastoin lapsen etua. Ennen syytteen nos-
tamista on kuultava sen kunnan sosiaalilauta-
kuntaa, jossa lapsella on asuinpaikka tai jossa 
lapsi oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on 
parhaat tiedot lapsesta. 
 
 

28 LUKU 

Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomas-
ta käytöstä 

15 §  

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3, 
6–9, 9 c eikä 10–12 §:ssä tarkoitetuista rikok-
sista, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syyt-
teeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä 
yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun ri-

koksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi 
kuolleen henkilön leski, sisarus, sukulainen 
suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa 
taikka vainajan kanssa yhteisessä taloudessa 
elänyt tai muu henkilö, jolle vainaja oli eri-
tyisen läheinen. 
 
 

25 luku 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

9 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tuottamuk-
sellisesta vapaudenriistosta, laittomasta uh-
kauksesta eikä pakottamisesta, ellei asian-
omistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi 
tai ellei laittoman uhkauksen tai pakottami-
sen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista 
välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen 
etu vaadi syytteen nostamista. 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen oma-
valtaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin 
lapsen etua. Ennen syytteen nostamista on 
kuultava sen kunnan sosiaalilautakuntaa, jos-
sa lapsella on asuinpaikka tai jossa lapsi 
oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on par-
haat tiedot lapsesta. 
 
 

28 LUKU 

Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomas-
ta käytöstä 

15 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3, 6–9, 9 c 
eikä 10–12 §:ssä tarkoitetuista rikoksista, ell-
ei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen 
pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen 
etu vaadi syytteen nostamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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30 LUKU 

 
Elinkeinorikoksista 

12 §  

Syyteoikeus 

Virallisen syyttäjän on ennen markkinointi-
rikosta koskevan syytteen nostamista varatta-
va kuluttaja-asiamiehelle sekä ennen alkoho-
lijuoman markkinointirikosta koskevan syyt-
teen nostamista Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastolle tilaisuus antaa lausun-
tonsa asiassa. Tuomioistuimen on markki-
nointirikosta ja kilpailumenettelyrikosta kos-
kevaa asiaa käsitellessään varattava kuluttaja-
asiamiehelle sekä alkoholijuoman markki-
nointirikosta koskevaa asiaa käsitellessään 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolle tilaisuus tulla kuulluksi.  

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 
eikä 4–6 §:ssä tarkoitetuista rikoksista, ellei 
asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pan-
tavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu 
vaadi syytteen nostamista.  
 

32 LUKU 

Kätkemis- ja rahanpesurikoksista 

13 § 

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
kätkemisrikkomuksesta, ellei asianomistaja 
ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai erit-
täin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nosta-
mista. 
 

35 LUKU 

Vahingonteosta 

6 §  

Syyteoikeus 

Jos 1 tai 3 §:ssä tarkoitetun rikoksen koh-
teena on ollut ainoastaan yksityinen omai-

30 LUKU 

 
Elinkeinorikoksista 

12 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjän on ennen markkinointirikosta 
koskevan syytteen nostamista varattava ku-
luttaja-asiamiehelle sekä ennen alkoholi-
juoman markkinointirikosta koskevan syyt-
teen nostamista Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastolle tilaisuus antaa lausun-
tonsa asiassa. Tuomioistuimen on markki-
nointirikosta ja kilpailumenettelyrikosta kos-
kevaa asiaa käsitellessään varattava kulutta-
ja-asiamiehelle sekä alkoholijuoman markki-
nointirikosta koskevaa asiaa käsitellessään 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolle tilaisuus tulla kuulluksi.  

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 eikä 4–6 
§:ssä tarkoitetuista rikoksista, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu 
vaadi syytteen nostamista.  
 

32 LUKU 

Kätkemis- ja rahanpesurikoksista 

13 § 

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä kätkemisrik-
komuksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikos-
ta syytteeseen pantavaksi tai erittäin tärkeä 
yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 
 
 

35 LUKU 

Vahingonteosta 

6 §  

Syyteoikeus 

Jos 1 tai 3 §:ssä tarkoitetun rikoksen koh-
teena on ollut ainoastaan yksityinen omai-
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suus, virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, 
ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen 
pantavaksi. 
 

36 LUKU 

Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä 

8 §  

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lie-
västä petoksesta eikä luottamusaseman vää-
rinkäytöstä, ellei asianomistaja ilmoita sitä 
syytteeseen pantavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 luku 

Tieto- ja viestintärikoksista 

10 §  

Syyteoikeus 

Jos salassapitorikoksen tai salassapitorik-
komuksen kohteena on yksityisen henkilö-
kohtaisia tai taloudellisia oloja taikka elinkei-
noa koskeva seikka, virallinen syyttäjä ei saa 
nostaa syytettä tästä teosta, ellei asianomista-
ja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi taikka 
ellei rikoksentekijä rikoksen tehdessään ole 
ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoitta-
van laitoksen palveluksessa taikka erittäin 
tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
viestintäsalaisuuden loukkauksesta, törkeästä 
viestintäsalaisuuden loukkauksesta, tietojär-
jestelmän häirinnästä, tietomurrosta tai suoja-
uksen purkujärjestelmärikoksesta, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdes-
sään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa 
harjoittavan laitoksen palveluksessa taikka 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 
nostamista. 

Virallisen syyttäjän on ennen henkilörekis-
teriin kohdistuvaa salassapitorikosta, salassa-
pitorikkomusta, viestintäsalaisuuden loukka-
usta, törkeää viestintäsalaisuuden loukkausta 
tai tietomurtoa taikka henkilörekisteririkosta 

suus, syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asi-
anomistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. 
 

36 LUKU 

Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä 

8 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä pe-
toksesta eikä luottamusaseman väärinkäytös-
tä, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen 
pantavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 luku 

Tieto- ja viestintärikoksista 

10 §  

Syyteoikeus 

Jos salassapitorikoksen tai salassapitorik-
komuksen kohteena on yksityisen henkilö-
kohtaisia tai taloudellisia oloja taikka elin-
keinoa koskeva seikka, syyttäjä ei saa nostaa 
syytettä tästä teosta, ellei asianomistaja il-
moita sitä syytteeseen pantavaksi taikka ellei 
rikoksentekijä rikoksen tehdessään ole ollut 
yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan 
laitoksen palveluksessa taikka erittäin tärkeä 
yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä viestin-
täsalaisuuden loukkauksesta, törkeästä vies-
tintäsalaisuuden loukkauksesta, tietojärjes-
telmän häirinnästä, tietomurrosta tai suojauk-
sen purkujärjestelmärikoksesta, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdes-
sään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa 
harjoittavan laitoksen palveluksessa taikka 
ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 
nostamista. 

Syyttäjän on ennen henkilörekisteriin koh-
distuvaa salassapitorikosta, salassapitorik-
komusta, viestintäsalaisuuden loukkausta, 
törkeää viestintäsalaisuuden loukkausta tai 
tietomurtoa taikka henkilörekisteririkosta 
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koskevan syytteen nostamista kuultava tie-
tosuojavaltuutettua. Tuomioistuimen on täl-
laista rikosta koskevaa asiaa käsitellessään 
varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 
 

39 LUKU 

Velallisen rikoksista 

9 §  

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä ve-
lallisrikkomuksesta eikä velkojansuosinnasta, 
ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen 
pantavaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 a luku 

Luonnonvararikoksista 

5 §  

Syyteoikeus 

Jos kalastusrikoksella, metsästysrikoksella 
tai laittoman saaliin kätkemisellä on loukattu 
ainoastaan yksityisen oikeutta, virallinen 
syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 luku 

Eräiden aineettomien oikeuksien louk-
kaamisesta 

6 §  

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
tämän luvun 1–3 tai 5 §:ssä tarkoitetusta ri-
koksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta 
syytteeseen pantavaksi tai erittäin tärkeä ylei-
nen etu vaadi syytteen nostamista. 

koskevan syytteen nostamista kuultava tie-
tosuojavaltuutettua. Tuomioistuimen on täl-
laista rikosta koskevaa asiaa käsitellessään 
varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tul-
la kuulluksi. 
 

39 LUKU 

Velallisen rikoksista 

9 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä velallisrik-
komuksesta eikä velkojansuosinnasta, ellei 
asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen panta-
vaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 a luku 

Luonnonvararikoksista 

5 §  

Syyteoikeus 

Jos kalastusrikoksella, metsästysrikoksella 
tai laittoman saaliin kätkemisellä on loukattu 
ainoastaan yksityisen oikeutta, syyttäjä ei saa 
nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 luku 

Eräiden aineettomien oikeuksien louk-
kaamisesta 

6 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tämän luvun 
1–3 tai 5 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, ellei 
asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen 
pantavaksi tai erittäin tärkeä yleinen etu vaa-
di syytteen nostamista. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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4. 

Laki 

säätiölain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säätiölain (109/1930) 14 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1172/1994, 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Milloin hallituksen jäsen on toimessaan 
syyllistynyt rangaistavaan tekoon, patentti- ja 
rekisterihallituksen on ilmoitettava asiasta vi-
ralliselle syyttäjälle syytteen nostamiseksi 
säätiön kotipaikan tuomioistuimessa. 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Milloin hallituksen jäsen on toimessaan 
syyllistynyt rangaistavaan tekoon, patentti- ja 
rekisterihallituksen on ilmoitettava asiasta 
syyttäjälle syytteen nostamiseksi säätiön ko-
tipaikan tuomioistuimessa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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5. 

Laki 

asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asianajajista annetun lain (496/1958) 11 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Rangaistusvaatimuksen 1 momentissa tar-
koitetusta teosta saa tehdä virallinen syyttäjä 
tai asianajajayhdistys. 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Rangaistusvaatimuksen 1 momentissa tar-
koitetusta teosta saa tehdä syyttäjä tai asian-
ajajayhdistys. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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6. 

Laki 

eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimiin annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimiin annetun lain (248/1965) 1 §:n 

3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 651/2010, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Hovioikeudelle osoitetut 1 momentissa 
mainitut asiakirjat virallinen syyttäjä saa lä-
hettää postitse tai lähetin välityksellä. Kor-
keimmalle oikeudelle osoitetut muutoksenha-
kemukset virallisen syyttäjän on toimitettava 
hovioikeudelle tai oikeudenkäymiskaaren 30 
a luvussa tarkoitetussa muutoksenhaussa kä-
räjäoikeudelle valtakunnansyyttäjän välityk-
sellä ja muut asiakirjat korkeimman oikeuden 
määräämällä tavalla. 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Hovioikeudelle osoitetut 1 momentissa 
mainitut asiakirjat syyttäjä saa lähettää pos-
titse tai lähetin välityksellä. Korkeimmalle 
oikeudelle osoitetut muutoksenhakemukset 
syyttäjän on toimitettava hovioikeudelle tai 
oikeudenkäymiskaaren 30 a luvussa tarkoite-
tussa muutoksenhaussa käräjäoikeudelle val-
takunnansyyttäjän välityksellä ja muut asia-
kirjat korkeimman oikeuden määräämällä ta-
valla. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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7. 

Laki 

toiminimilain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toiminimilain (128/1979) 22 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä saa ajaa syytettä 1 mo-
mentissa tarkoitetusta rikoksesta vain, jos asi-
anomistaja on ilmoittanut sen syytteeseen 
pantavaksi. 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä saa ajaa syytettä 1 momentissa tar-
koitetusta rikoksesta vain, jos asianomistaja 
on ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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8. 

Laki 

sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 4 §:n 1 momentti ja 23 §:n 1 momentti, sel-

laisena kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti laissa 1115/2000 ja 23 §:n 1 momentti laissa 
202/1997, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §  
Syyttäjinä sotilasoikeudenkäyntiasioissa 

toimivat valtakunnansyyttäjän näihin tehtä-
viin määräämät kihlakunnansyyttäjät, joilla 
on toimivalta näissä tehtävissä koko maassa. 
Syyttäjistä niissä sotilasoikeudenkäyntiasiois-
sa, jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä 
oikeusasteena, säädetään erikseen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 §  
Sotaoikeuden virallisen syyttäjän ja hänen 

varamiehensä määrää pääesikunta. Sotaoi-
keuden syyttäjä on valtakunnansyyttäjän vä-
littömän määräysvallan alainen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  
Syyttäjinä sotilasoikeudenkäyntiasioissa 

toimivat valtakunnansyyttäjän näihin tehtä-
viin määräämät kihlakunnansyyttäjät. Syyttä-
jistä niissä sotilasoikeudenkäyntiasioissa, 
jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oi-
keusasteena, säädetään erikseen. 
 — — — — — — — — — — — — — —  
 
 

23 §  
Sotaoikeuden syyttäjän ja hänen varamie-

hensä määrää pääesikunta. Sotaoikeuden 
syyttäjä on valtakunnansyyttäjän välittömän 
määräysvallan alainen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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9. 

Laki 

sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilaskurinpitolain (331/1983) 19 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 1117/2000, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 §  
Pidättämispäätöksen saa tehdä: 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) virallinen syyttäjä. 

19 §  
Pidättämispäätöksen saa tehdä: 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) syyttäjä. 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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10. 

Laki 

liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 19 §:n 1 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 1220/1997, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 §  

Asian käsittely 

Liiketoimintakiellon määräämistä ja piden-
tämistä koskevan asian käsittelyssä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä virallisen syyttäjän 
ajaman rikosasian käsittelystä säädetään. Asia 
voidaan tutkia ja ratkaista vastaajan poissa-
olosta huolimatta. Vastaajan velvollisuudesta 
korvata valtiolle asian käsittelystä aiheutuneet 
oikeudenkäyntikulut on soveltuvin osin voi-
massa, mitä rikosasian vastaajasta säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 §  

Asian käsittely 

Liiketoimintakiellon määräämistä ja piden-
tämistä koskevan asian käsittelyssä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä syyttäjän ajaman 
rikosasian käsittelystä säädetään. Asia voi-
daan tutkia ja ratkaista vastaajan poissaolosta 
huolimatta. Vastaajan velvollisuudesta kor-
vata valtiolle asian käsittelystä aiheutuneet 
oikeudenkäyntikulut on soveltuvin osin voi-
massa, mitä rikosasian vastaajasta säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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11. 

Laki 

haastemieslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 

887/1996, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 §  

Muut tiedoksiantoon oikeutetut 

Haastamisen ja tiedoksiannon on oikeutettu 
suorittamaan niin kuin haastemies: 

1) poliisimies, virallinen syyttäjä, ulosot-
tomies, julkinen notaari sekä rajavartiomies;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  

Muut tiedoksiantoon oikeutetut 

Haastamisen ja tiedoksiannon on oikeutettu 
suorittamaan niin kuin haastemies: 

1) poliisimies, syyttäjä, ulosottomies, julki-
nen notaari sekä rajavartiomies;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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12. 

Laki 

puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustustilalain (1083/1991) 8 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tuomioistuimen on ilmoitettava valittajalle 
ja paikkakunnan viralliselle syyttäjälle vali-
tusta koskevan asian käsittelyn ajasta ja pai-
kasta. Valittajalle on lisäksi ilmoitettava, että 
hänen valituksensa voidaan käsitellä hänen 
poissaolostaan huolimatta. 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tuomioistuimen on ilmoitettava valittajalle 
ja paikkakunnan syyttäjälle valitusta koske-
van asian käsittelyn ajasta ja paikasta. Valit-
tajalle on lisäksi ilmoitettava, että hänen vali-
tuksensa voidaan käsitellä hänen poissaolos-
taan huolimatta. 
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13. 

Laki 

käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan käräjäoikeuslain (581/1993) 6 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka 
on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla 
on virka yleisessä tuomioistuimessa tai ran-
gaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suo-
rittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa 
taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myös-
kään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava hen-
kilö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka 
on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jol-
la on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan 
suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkin-
taa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä 
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu 
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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14. 

Laki 

tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun 
lain 6 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuis-

ta annetun lain (701/1993) 6 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1651/1995, 
seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 §  

Maksuttomat suoritteet 

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei 
peritä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) virallisen syyttäjän ajamissa rikosasiois-
sa ensimmäisessä tuomioistuinasteessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 §  

Maksuttomat suoritteet 

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei 
peritä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) syyttäjän ajamissa rikosasioissa ensim-
mäisessä tuomioistuinasteessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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15. 

Laki 

rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 4 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4§ 
 

Rikosrekisteristä voidaan 3 §:ssä tai muussa 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden es-
tämättä luovuttaa henkilöä koskeva tieto: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) viralliselle syyttäjälle syytettä, syytehar-
kintaa ja pakkokeinoasiaa varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4§ 
 

Rikosrekisteristä voidaan 3 §:ssä tai muus-
sa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä luovuttaa henkilöä koskeva tieto: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) syyttäjälle syytettä, syyteharkintaa ja 
pakkokeinoasiaa varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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16. 

Laki 

kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain (4/1994) 20 §:n 2 mo-

mentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

20 §  

Todisteiden vastaanottaminen ja asianosais-
ten kuuleminen yleisessä alioikeudessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Todisteiden vastaanottamisesta tai asian-
osaisten kuulemisesta huolehtii sen paikka-
kunnan alioikeus, jonka tuomiopiirissä kuul-
tavalla on kotipaikka tai asuinpaikka taikka 
jossa todisteiden vastaanottaminen taikka 
kuuleminen muutoin voi tarkoituksenmukai-
sesti tapahtua. Virallisen syyttäjän on oltava 
saapuvilla asian käsittelyssä, jos tuomioistuin 
katsoo, että hänen läsnäolonsa on tarpeen. 
Menettelyssä on muutoin soveltuvin osin 
noudatettava, mitä oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa on voimassa. 

20 §  

Todisteiden vastaanottaminen ja asianosais-
ten kuuleminen yleisessä alioikeudessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Todisteiden vastaanottamisesta tai asian-
osaisten kuulemisesta huolehtii sen paikka-
kunnan alioikeus, jonka tuomiopiirissä kuul-
tavalla on kotipaikka tai asuinpaikka taikka 
jossa todisteiden vastaanottaminen taikka 
kuuleminen muutoin voi tarkoituksenmukai-
sesti tapahtua. Syyttäjän on oltava saapuvilla 
asian käsittelyssä, jos tuomioistuin katsoo, et-
tä hänen läsnäolonsa on tarpeen. Menettelys-
sä on muutoin soveltuvin osin noudatettava, 
mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa on 
voimassa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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17. 

Laki 

oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 2 §:ää edeltävä 

väliotsikko, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 4 a §, 5—8 §, 10 §:n 1 
momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 § ja 14 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 
momentti, 2 luvun 1 a §:n johdantokappale, 3 luvun 9 §:n 1 momentti, 4 luvun 8 §:n 1 mo-
mentti, 5 a luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 8 luvun 4 § edeltävä väliotsikko ja 13 §:n 2 
momentin johdantokappale, 9 luvun 8 §:n 2 momentti, 10 ja 11 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 1 momentti ja 4 a § laissa 445/1999, 14 § osaksi lais-
sa 647/2003, 2 luvun 1 a §:n johdantokappale ja 5 a luvun 1 §:n 1 ja 2 kohta laissa 243/2006, 8 
luvun 13 §:n 2 momentin johdantokappale laissa 382/2003 9 luvun 8 §:n 2 momentti laissa 
369/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Syyteoikeudesta 

Virallisen syyttäjän syyteoikeudesta 

 
2 §  

Virallisen syyttäjän tehtävänä on nostaa ri-
koksesta syyte ja ajaa sitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §  
Jos asianomistaja on esittänyt syyttämis-

pyynnön rikoksesta, josta virallinen syyttäjä 
ei saa nostaa syytettä ilman asianomistajan 
pyyntöä, ja useampia on epäiltyinä osallisuu-
desta rikokseen, syyttäjä saa nostaa syytteen 
niitäkin epäiltyjä vastaan, joita pyyntö ei kos-
ke. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  
Jos vajaavaltaista vastaan tehdään rikos, 

josta virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
ilman asianomistajan syyttämispyyntöä, oi-
keus pyynnön tekemiseen on vajaavaltaisen 
edunvalvojalla tai muulla laillisella edustajal-
la. Alaikäisen henkilöön kohdistuneen rikok-
sen johdosta mainittu oikeus on kuitenkin va-

1 luku

Syyteoikeudesta 

Syyttäjän syyteoikeudesta 

 
2 §  

Syyttäjän tehtävänä on nostaa rikoksesta 
syyte ja ajaa sitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §  
Jos asianomistaja on esittänyt syyttämis-

pyynnön rikoksesta, josta syyttäjä ei saa nos-
taa syytettä ilman asianomistajan pyyntöä, ja 
useampia on epäiltyinä osallisuudesta rikok-
seen, syyttäjä saa nostaa syytteen niitäkin 
epäiltyjä vastaan, joita pyyntö ei koske. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  
Jos vajaavaltaista vastaan tehdään rikos, 

josta syyttäjä ei saa nostaa syytettä ilman asi-
anomistajan syyttämispyyntöä, oikeus pyyn-
nön tekemiseen on vajaavaltaisen edunvalvo-
jalla tai muulla laillisella edustajalla. Alaikäi-
sen henkilöön kohdistuneen rikoksen johdos-
ta mainittu oikeus on kuitenkin vajaavaltai-
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jaavaltaisen huoltajalla tai muulla laillisella 
edustajalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 a § 
Jos henkilön toimintakelpoisuutta on rajoi-

tettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi julis-
tamalla ja rikos, josta virallinen syyttäjä ei 
saa nostaa syytettä ilman asianomistajan syyt-
tämispyyntöä, kohdistuu asiaan, josta edun-
valvoja määrää yksin, oikeus syyttämispyyn-
nön tekemiseen on yksin edunvalvojalla. 
Edunvalvojalla ja hänen päämiehellään on 
kuitenkin kummallakin oikeus syyttämis-
pyynnön tekemiseen, jos rikos kohdistuu asi-
aan, josta heidän tulee yhdessä määrätä. 
 

5 §  
Asianomistajan on tehtävä syyttämispyyntö 

sen paikkakunnan viralliselle syyttäjälle tai 
poliisille, jonka toimialueella syyte rikoksesta 
saadaan nostaa. Jos pyyntö tehdään muulle 
syyttäjälle tai poliisille, tulee tämän viipymät-
tä toimittaa se toimivaltaiselle viranomaiselle. 
 

6 §  
Virallisen syyttäjän on nostettava syyte, 

kun on olemassa todennäköisiä syitä rikok-
sesta epäillyn syyllisyyden tueksi. 
 

7 §  
Virallinen syyttäjä saa jättää syytteen nos-

tamatta: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 §  
Jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu muu-

ta vaadi, virallinen syyttäjä saa sen lisäksi, 
mitä 7 §:ssä säädetään, jättää syytteen nosta-
matta, milloin: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 §  
Jos virallinen syyttäjä on 7 tai 8 §:n nojalla 

päättänyt jättää syytteen nostamatta, syyttäjän 
on syyttämättä jätetyn vaatimuksesta saatet-
tava syyllisyyttä koskeva ratkaisunsa tuomio-
istuimen käsiteltäväksi. Vaatimus on toimitet-
tava syyttäjälle kirjallisesti 30 päivän kulues-

sen huoltajalla tai muulla laillisella edustajal-
la.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 a § 
Jos henkilön toimintakelpoisuutta on rajoi-

tettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi ju-
listamalla ja rikos, josta syyttäjä ei saa nostaa 
syytettä ilman asianomistajan syyttämispyyn-
töä, kohdistuu asiaan, josta edunvalvoja mää-
rää yksin, oikeus syyttämispyynnön tekemi-
seen on yksin edunvalvojalla. Edunvalvojalla 
ja hänen päämiehellään on kuitenkin kum-
mallakin oikeus syyttämispyynnön tekemi-
seen, jos rikos kohdistuu asiaan, josta heidän 
tulee yhdessä määrätä. 
 

5 §  
Asianomistajan on tehtävä syyttämispyyntö 

sen paikkakunnan syyttäjälle tai poliisille, 
jonka toimialueella syyte rikoksesta saadaan 
nostaa. Jos pyyntö tehdään muulle syyttäjälle 
tai poliisille, tulee tämän viipymättä toimittaa 
se toimivaltaiselle viranomaiselle. 
 

6 §  
Syyttäjän on nostettava syyte, kun on ole-

massa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn 
syyllisyyden tueksi. 
 

7 §  
Syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 §  
Jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu 

muuta vaadi, syyttäjä saa sen lisäksi, mitä 7 
§:ssä säädetään, jättää syytteen nostamatta, 
milloin: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 §  
Jos syyttäjä on 7 tai 8 §:n nojalla päättänyt 

jättää syytteen nostamatta, syyttäjän on syyt-
tämättä jätetyn vaatimuksesta saatettava syyl-
lisyyttä koskeva ratkaisunsa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Vaatimus on toimitettava syyt-
täjälle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä 
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sa siitä päivästä, jona 9 §:n 1 momentissa tar-
koitettu tiedoksianto tapahtui.¨ 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  
Jos virallinen syyttäjä on päättänyt jättää 

syytteen nostamatta, hän saa peruuttaa pää-
töksensä vain, jos asiassa ilmenneen uuden 
selvityksen mukaan päätös on perustunut 
olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tie-
toihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 §  
Jos syytteen nostamisen jälkeen ilmenee 

seikka, jonka perusteella virallisella syyttäjäl-
lä olisi ollut oikeus jättää syyte 7 tai 8 §:n no-
jalla nostamatta, hän voi peruuttaa syytteensä. 
Syytteen peruuttamisesta on ilmoitettava siten 
kuin 9 §:n 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

13 §  
Virallinen syyttäjä saa hakea muutosta 

myös rikosasian vastaajan eduksi tai muuttaa 
vastaajan vahingoksi tekemänsä muutoksen-
hakemuksen vastaajan eduksi. 
 

14 §  
Asianomistaja saa itse nostaa syytteen ri-

koksesta vain, jos virallinen syyttäjä on päät-
tänyt jättää syytteen nostamatta tai esitutkin-
taviranomainen taikka syyttäjä on päättänyt, 
ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskey-
tetään taikka lopetetaan. Asianomistajan oi-
keudesta nostaa syyte julkista tehtävää hoi-
dettaessa tehdystä rikoksesta säädetään perus-
tuslain 118 §:n 3 momentissa.  

Se, jota vastaan on tehty syyttämispyyntö 
tai jota on syytetty rikoksesta, voi aina kui-
tenkin ilman 1 momentissa tarkoitettua syyt-
täjän päätöstä nostaa syytteen väärästä ja to-
distamattomasta ilmiannosta. 

Asianomistajalla on oikeus yhtyä virallisen 
syyttäjän tai toisen asianomistajan nostamaan 
syytteeseen ja vedota uuteen seikkaan syyt-
teen tueksi. Asianomistaja voi hakea muutos-
ta asiassa annettuun ratkaisuun siitä riippu-
matta, onko hän käyttänyt asiassa puhevaltaa. 
 

päivästä, jona 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
tiedoksianto tapahtui.¨ 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  
Jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen 

nostamatta, hän saa peruuttaa päätöksensä 
vain, jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen 
mukaan päätös on perustunut olennaisesti 
puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 §  
Jos syytteen nostamisen jälkeen ilmenee 

seikka, jonka perusteella syyttäjällä olisi ollut 
oikeus jättää syyte 7 tai 8 §:n nojalla nosta-
matta, hän voi peruuttaa syytteensä. Syytteen 
peruuttamisesta on ilmoitettava siten kuin 9 
§:n 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

13 §  
Syyttäjä saa hakea muutosta myös rikosasi-

an vastaajan eduksi tai muuttaa vastaajan va-
hingoksi tekemänsä muutoksenhakemuksen 
vastaajan eduksi. 
 

14 §  
Asianomistaja saa itse nostaa syytteen ri-

koksesta vain, jos syyttäjä on päättänyt jättää 
syytteen nostamatta tai esitutkintaviranomai-
nen taikka syyttäjä on päättänyt, ettei esitut-
kintaa toimiteta tai että se keskeytetään taik-
ka lopetetaan. Asianomistajan oikeudesta 
nostaa syyte julkista tehtävää hoidettaessa 
tehdystä rikoksesta säädetään perustuslain 
118 §:n 3 momentissa. 

Se, jota vastaan on tehty syyttämispyyntö 
tai jota on syytetty rikoksesta, voi aina kui-
tenkin ilman 1 momentissa tarkoitettua syyt-
täjän päätöstä nostaa syytteen väärästä ja to-
distamattomasta ilmiannosta. 

Asianomistajalla on oikeus yhtyä syyttäjän 
tai toisen asianomistajan nostamaan syyttee-
seen ja vedota uuteen seikkaan syytteen tuek-
si. Asianomistaja voi hakea muutosta asiassa 
annettuun ratkaisuun siitä riippumatta, onko 
hän käyttänyt asiassa puhevaltaa. 
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15 §  
Asianomistajalla on oikeus ottaa ajaakseen 
syyte, jonka virallinen syyttäjä tai toinen asi-
anomistaja on peruuttanut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Jos virallinen syyttäjä ei saa nostaa rikok-
sesta syytettä ilman asianomistajan syyttä-
mispyyntöä ja jos asianomistaja on peruutta-
nut pyynnön ennen kuin syyttäjä on nostanut 
syytteen, syyttäjäkään ei saa nostaa rikoksesta 
syytettä. Pyynnön peruuttaminen ei estä syyt-
täjää nostamasta syytettä, ellei peruutus koske 
kaikkia rikokseen osallisia. 
 

2 luku  

Asianosaisen avustamisesta 

 
1 a § 

Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle 
oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja, sil-
loin kun asianomistajalla on vaatimuksia vi-
rallisen syyttäjän ajamassa asiassa, oikeuden-
käyntiä varten: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 luku  

Yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta 

9 §  
Asianomistajan pyynnöstä virallisen syyttä-

jän on vireille panemansa syyteasian yhtey-
dessä ajettava rikokseen perustuvaa asian-
omistajan yksityisoikeudellista vaatimusta ri-
kosasian vastaajaa vastaan, jos se voi tapah-
tua ilman olennaista haittaa eikä vaatimus ole 
ilmeisen perusteeton. Jos syyttäjä ei ota 
ajaakseen asianomistajan yksityisoikeudellis-
ta vaatimusta, hänen on ilmoitettava siitä asi-
anomistajalle noudattaen, mitä 1 luvun 9 §:n 
1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

15 §  
Asianomistajalla on oikeus ottaa ajaakseen 

syyte, jonka syyttäjä tai toinen asianomistaja 
on peruuttanut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Jos syyttäjä ei saa nostaa rikoksesta syytet-
tä ilman asianomistajan syyttämispyyntöä ja 
jos asianomistaja on peruuttanut pyynnön 
ennen kuin syyttäjä on nostanut syytteen, 
syyttäjäkään ei saa nostaa rikoksesta syytettä. 
Pyynnön peruuttaminen ei estä syyttäjää nos-
tamasta syytettä, ellei peruutus koske kaikkia 
rikokseen osallisia. 
 

2 luku  

Asianosaisen avustamisesta 

 
1 a § 

Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle 
oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja, sil-
loin kun asianomistajalla on vaatimuksia 
syyttäjän ajamassa asiassa, oikeudenkäyntiä 
varten: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 luku  

Yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta 

9 §  
Asianomistajan pyynnöstä syyttäjän on vi-

reille panemansa syyteasian yhteydessä ajet-
tava rikokseen perustuvaa asianomistajan yk-
sityisoikeudellista vaatimusta rikosasian vas-
taajaa vastaan, jos se voi tapahtua ilman 
olennaista haittaa eikä vaatimus ole ilmeisen 
perusteeton. Jos syyttäjä ei ota ajaakseen asi-
anomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta, 
hänen on ilmoitettava siitä asianomistajalle 
noudattaen, mitä 1 luvun 9 §:n 1 momentissa 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 luku  

Laillisesta tuomioistuimesta 

8 §  
Tuomioistuin, jossa on vireillä virallisen 

syyttäjän tekemä rangaistusvaatimus, saa 
syyttäjän esityksestä erityisten syiden niin 
vaatiessa siirtää asian toiseen, toimivaltaiseen 
tuomioistuimeen. Siirtävän tuomioistuimen 
asiaan liittyvät päätökset ja muut toimenpiteet 
ovat voimassa, kunnes se tuomioistuin, johon 
asia on siirretty, toisin määrää. Asiaa ei kui-
tenkaan saa siirtää takaisin, jolleivät uudet 
erityiset syyt sitä vaadi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a luku 

Asian ratkaiseminen pääkäsittelyä toimit-
tamatta 

1 §  
Asia voidaan ratkaista pääkäsittelyä toimit-

tamatta (kirjallinen menettely), jos: 
1) mistään virallisen syyttäjän syytteessä 

tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syyt-
teessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä 
ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin 
sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta; 

2) vastaaja tunnustaa virallisen syyttäjän 
syytteessä kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle 
antamallaan nimenomaisella ilmoituksella 
luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja 
suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa 
menettelyssä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 luku  

Asianosaisista 

Asianosaisen poissaolo virallisen syyttäjän 
ajamassa rikosasiassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Hovioikeus voi 1 momentin estämättä viral-
lisen syyttäjän tai asianomistajan valituksesta 

4 luku  

Laillisesta tuomioistuimesta 

8 §  
Tuomioistuin, jossa on vireillä syyttäjän 

tekemä rangaistusvaatimus, saa syyttäjän esi-
tyksestä erityisten syiden niin vaatiessa siir-
tää asian toiseen, toimivaltaiseen tuomiois-
tuimeen. Siirtävän tuomioistuimen asiaan liit-
tyvät päätökset ja muut toimenpiteet ovat 
voimassa, kunnes se tuomioistuin, johon asia 
on siirretty, toisin määrää. Asiaa ei kuiten-
kaan saa siirtää takaisin, jolleivät uudet eri-
tyiset syyt sitä vaadi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a luku 

Asian ratkaiseminen pääkäsittelyä toimit-
tamatta 

1 §  
Asia voidaan ratkaista pääkäsittelyä toimit-

tamatta (kirjallinen menettely), jos: 
1) mistään syyttäjän syytteessä tarkoitetus-

ta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mai-
nittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole sää-
detty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai 
vankeutta enintään kaksi vuotta; 

2) vastaaja tunnustaa syyttäjän syytteessä 
kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle antamal-
laan nimenomaisella ilmoituksella luopuu oi-
keudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu 
asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelys-
sä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 luku  

Asianosaisista 

Asianosaisen poissaolo syyttäjän ajamassa 
rikosasiassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Hovioikeus voi 1 momentin estämättä syyt-
täjän tai asianomistajan valituksesta tuomita 
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tuomita pääkäsittelyä selvästi pakoilevan vas-
taajan, jota on käräjäoikeudessa henkilökoh-
taisesti kuultu niistä vaatimuksista, joita vali-
tus koskee, vankeusrangaistukseen rikoksesta, 
jota koskeva syyte on käräjäoikeudessa hylät-
ty, tai muuttaa käräjäoikeuden tuomitseman 
sakkorangaistuksen vankeudeksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 luku  

Oikeudenkäyntikuluista 

8 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallisen syyttäjän syytteeseen yhtyneen 
asianomistajan velvollisuudesta korvata vas-
taajan oikeudenkäyntikulut ja hänen oi-
keudestaan saada vastaajalta korvaus sellai-
sista kuluista on soveltuvin osin voimassa mi-
tä oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa sääde-
tään. Asianomistajan on kuitenkin vastattava 
ainoastaan puhevallan käyttämisestä aiheutu-
neista erityisistä kuluista. Virallisen syyttäjän 
syytteeseen yhtyneen asianomistajan edusta-
jan, asiamiehen tai avustajan velvoittamisesta 
korvaamaan kulut yhteisvastuullisesti asian-
omistajan kanssa sovelletaan soveltuvin osin, 
mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 6 §:ssä 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  
Virallisella syyttäjällä on oikeus valtion 

puolesta hakea muutosta tämän luvun 1–4 §:n 
ja 8 §:n 3 momentin nojalla tehtyihin ratkai-
suihin silloinkin, kun hän ei ole toiminut 
syyttäjänä. 
 

11 §  
Jos virallisen syyttäjän ajaman rikosasian 

yhteydessä käsitellään asianomistajan kannet-
ta asianosaista vastaan, jolle ei ole vaadittu 
rangaistusta tai muuta rikosoikeudellista seu-
raamusta, tai muu kuin asianomistaja esittää 
yksityisoikeudellisia vaatimuksia syytettyä 
vastaan, on näiltä osin aiheutuneiden oikeu-
denkäyntikulujen osalta noudatettava riita-
asioista voimassa olevia säännöksiä. 

pääkäsittelyä selvästi pakoilevan vastaajan, 
jota on käräjäoikeudessa henkilökohtaisesti 
kuultu niistä vaatimuksista, joita valitus kos-
kee, vankeusrangaistukseen rikoksesta, jota 
koskeva syyte on käräjäoikeudessa hylätty, 
tai muuttaa käräjäoikeuden tuomitseman 
sakkorangaistuksen vankeudeksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 luku  

Oikeudenkäyntikuluista 

8 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän syytteeseen yhtyneen asianomis-
tajan velvollisuudesta korvata vastaajan oi-
keudenkäyntikulut ja hänen oikeudestaan 
saada vastaajalta korvaus sellaisista kuluista 
on soveltuvin osin voimassa mitä oikeuden-
käymiskaaren 21 luvussa säädetään. Asian-
omistajan on kuitenkin vastattava ainoastaan 
puhevallan käyttämisestä aiheutuneista eri-
tyisistä kuluista. Syyttäjän syytteeseen yhty-
neen asianomistajan edustajan, asiamiehen 
tai avustajan velvoittamisesta korvaamaan 
kulut yhteisvastuullisesti asianomistajan 
kanssa sovelletaan soveltuvin osin, mitä oi-
keudenkäymiskaaren 21 luvun 6 §:ssä sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  
Syyttäjällä on oikeus valtion puolesta ha-

kea muutosta tämän luvun 1–4 §:n ja 8 §:n 3 
momentin nojalla tehtyihin ratkaisuihin sil-
loinkin, kun hän ei ole toiminut syyttäjänä. 
 
 

11 §  
Jos syyttäjän ajaman rikosasian yhteydessä 

käsitellään asianomistajan kannetta asian-
osaista vastaan, jolle ei ole vaadittu rangais-
tusta tai muuta rikosoikeudellista seuraamus-
ta, tai muu kuin asianomistaja esittää yksi-
tyisoikeudellisia vaatimuksia syytettyä vas-
taan, on näiltä osin aiheutuneiden oikeuden-
käyntikulujen osalta noudatettava riita-
asioista voimassa olevia säännöksiä. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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18. 

Laki 

holhoustoimesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 94 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

94 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa tarkoitetusta teosta, ellei hol-
housviranomainen ole ilmoittanut sitä syyt-
teeseen pantavaksi. 

94 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentis-
sa tarkoitetusta teosta, ellei holhousviran-
omainen ole ilmoittanut sitä syytteeseen pan-
tavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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19. 

Laki 

henkilötietolain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietolain (523/1999) 41 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

41 § 

Tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallisen syyttäjän on ennen tämän lain 
vastaista menettelyä koskevan syytteen nos-
tamista kuultava tietosuojavaltuutettua. Tuo-
mioistuimen on tällaista asiaa käsitellessään 
varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

41 § 

Tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on ennen tämän lain vastaista 
menettelyä koskevan syytteen nostamista 
kuultava tietosuojavaltuutettua. Tuomiois-
tuimen on tällaista asiaa käsitellessään varat-
tava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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20. 

Laki 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 §:n 1 momentin 

1 kohta ja 24 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 §  

Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi 
tuleminen 

Viranomaisen laatima asiakirja tulee julki-
seksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka sa-
lassapidosta tai muusta tietojen saantia kos-
kevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa 
säädetä, seuraavasti: 
 

1) jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja muun 
luettelon merkintä, kun se on tehty; syyttäjän 
diaarin tiedot epäillyistä tulevat kuitenkin jul-
kisiksi vasta, kun epäiltyä koskeva haasteha-
kemus tai syyttäjän haaste on allekirjoitettu 
tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu taikka 
kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää 
syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty 
sikseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 §  

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3) poliisille ja muille esitutkintaviranomai-
sille ja viralliselle syyttäjälle sekä tarkastus- 
ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset 
rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa var-
ten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haasteha-
kemus, haaste ja siihen annettu vastaus ri-
kosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomio-
istuimen istunnossa taikka kun virallinen 

6 §  

Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi 
tuleminen 

Viranomaisen laatima asiakirja tulee julki-
seksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka 
salassapidosta tai muusta tietojen saantia 
koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa 
laissa säädetä, seuraavasti: 
 

1) jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja muun 
luettelon merkintä, kun se on tehty; syyttäjän 
diaarin tiedot epäillyistä tulevat kuitenkin 
julkisiksi vasta, kun epäiltyä koskeva haaste-
hakemus tai syyttäjän haaste on allekirjoitettu 
tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu taikka 
kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nos-
tamatta tai kun asia on jätetty sikseen; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 §  

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3) poliisille ja muille esitutkintaviranomai-
sille ja syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvon-
taviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikokses-
ta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saa-
dut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, 
haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, 
kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen is-
tunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jät-
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syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamat-
ta tai kun asia on jätetty sikseen, jollei ole il-
meistä, että tiedon antaminen niistä ei vaa-
ranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tar-
koituksen toteutumista tai ilman painavaa 
syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai 
kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä 
oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta 
oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 
(945/1984) mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty 
sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon anta-
minen niistä ei vaaranna rikoksen selvittä-
mistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista 
tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osal-
liselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuo-
mioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä 
asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin 
julkisuudesta annetun lain (945/1984) mu-
kaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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21. 

Laki 

valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muutta-
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 

(196/2000) 11 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 §  

Oikeudenkäynti 

Jollei jäljempänä toisin säädetä, asian käsit-
telystä valtakunnanoikeudessa on soveltuvin 
osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (689/1997) ja oikeuden-
käymiskaaren mukaan noudatetaan virallisen 
syyttäjän ajamassa rikosasiassa. 

11 §  

Oikeudenkäynti 

Jollei jäljempänä toisin säädetä, asian käsit-
telystä valtakunnanoikeudessa on soveltuvin 
osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annetun lain (689/1997) ja oikeu-
denkäymiskaaren mukaan noudatetaan syyt-
täjän ajamassa rikosasiassa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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22. 

Laki 

oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeusapulain (257/2002) 17 §:n 1 momentti ja 18 §:n 5 momentti, sellaisena 

kuin niistä on 17 §:n 1 momentti laissa 927/2008, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 §  

Yksityisen avustajan palkkio ja kulukorvaus 

Yksityiselle avustajalle vahvistetaan koh-
tuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä 
niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämät-
tömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhu-
kasta sekä korvaus kuluista. Palkkio ja kulu-
korvaus suoritetaan valtion varoista 20 §:n 
mukaisella omavastuuosuudella vähennetty-
nä. Palkkion määräämistä varten avustajan on 
esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa 
suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, 
jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole 
tarpeetonta. Jos selvitystä on tarkoitus käsitel-
lä suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa, 
avustajan on toimitettava selvitys siihenasti-
sista toimenpiteistä ja kuluista hyvissä ajoin 
ja viimeistään istuntopäivää edeltävänä arki-
päivänä tuomioistuimelle ja tarvittaessa myös 
vastapuolelle. Virallisen syyttäjän on rikos-
asioissa lausuttava esitetystä palkkio- ja kulu-
vaatimuksesta, jos siihen vaatimuksen mää-
rään nähden tai muuten on aihetta. Jos avusta-
jaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti 
hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomiois-
tuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät 
lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällai-
sen avustajan käyttäminen on perusteltua. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin toimenpiteistä, joista palkkiota mak-
setaan, tuntipalkkion suuruudesta, asiakohtai-
sesta vähimmäispalkkiosta, korvattavista ku-
luista sekä niistä asia- ja avustajakohtaisista 
syistä, joiden perusteella palkkiota voidaan 
korottaa tai alentaa. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan säätää myös siitä, millä tavoin 

17 §  

Yksityisen avustajan palkkio ja kulukorvaus 

Yksityiselle avustajalle vahvistetaan koh-
tuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä 
niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämät-
tömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhu-
kasta sekä korvaus kuluista. Palkkio ja kulu-
korvaus suoritetaan valtion varoista 20 §:n 
mukaisella omavastuuosuudella vähennetty-
nä. Palkkion määräämistä varten avustajan 
on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asias-
sa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluis-
taan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen 
ole tarpeetonta. Jos selvitystä on tarkoitus kä-
sitellä suullisessa käsittelyssä tuomiois-
tuimessa, avustajan on toimitettava selvitys 
siihenastisista toimenpiteistä ja kuluista hy-
vissä ajoin ja viimeistään istuntopäivää edel-
tävänä arkipäivänä tuomioistuimelle ja tarvit-
taessa myös vastapuolelle. Syyttäjän on ri-
kosasioissa lausuttava esitetystä palkkio- ja 
kuluvaatimuksesta, jos siihen vaatimuksen 
määrään nähden tai muuten on aihetta. Jos 
avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei ylei-
sesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuo-
mioistuimessa, korvataan matkustamisesta 
syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, 
jos tällaisen avustajan käyttäminen on perus-
teltua. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
tarkemmin toimenpiteistä, joista palkkiota 
maksetaan, tuntipalkkion suuruudesta, asia-
kohtaisesta vähimmäispalkkiosta, korvatta-
vista kuluista sekä niistä asia- ja avustajakoh-
taisista syistä, joiden perusteella palkkiota 
voidaan korottaa tai alentaa. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää myös siitä, millä 
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selvitys vaadituista palkkio- ja kulukorvauk-
sista esitetään tuomioistuimelle, sekä siitä, 
milloin selvitystä tehdyistä toimenpiteistä ei 
tarvitse esittää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Palkkioiden ja korvausten määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä voi niissä asioissa, joissa 
hän on toiminut syyttäjänä, hakea muutosta 
avustajan palkkion ja korvauksen määrää 
koskeviin ratkaisuihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tavoin selvitys vaadituista palkkio- ja kulu-
korvauksista esitetään tuomioistuimelle, sekä 
siitä, milloin selvitystä tehdyistä toimenpi-
teistä ei tarvitse esittää.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Palkkioiden ja korvausten määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä voi niissä asioissa, joissa hän on 
toiminut syyttäjänä, hakea muutosta avusta-
jan palkkion ja korvauksen määrää koskeviin 
ratkaisuihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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23. 

Laki 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (458/2002) 16 § seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

16 §  

Tiedon saannin estoa koskeva määräys 

Tuomioistuin voi virallisen syyttäjän tai 
tutkinnanjohtajan hakemuksesta taikka sen 
hakemuksesta, jonka oikeutta asia koskee, 
määrätä 15 §:ssä tarkoitetun palvelun tarjo-
ajan sakon uhalla estämään tallentamansa tie-
don saannin, jos tieto on ilmeisesti sellainen, 
että sen sisällön pitäminen yleisön saatavilla 
tai sen välittäminen on säädetty rangaistavak-
si tai korvausvastuun perusteeksi. Tuomiois-
tuimen on käsiteltävä hakemus kiireellisesti. 
Hakemusta ei voida hyväksyä varaamatta 
palvelun tarjoajalle ja sisällön tuottajalle tilai-
suutta tulla kuulluksi, paitsi jos kuulemista ei 
voida toimittaa niin nopeasti kuin asian kii-
reellisyys välttämättä vaatii. 

Tuomioistuimen määräys on annettava tie-
doksi myös sisällön tuottajalle. Jos sisällön 
tuottaja on tuntematon, tuomioistuin voi mää-
rätä palvelun tarjoajan huolehtimaan tiedok-
siannosta. 

 
Määräys raukeaa, jollei sen kohteena ole-

van tiedon sisältöön tai välittämiseen perus-
tuvasta rikoksesta nosteta syytettä tai, milloin 
kysymys on korvausvastuusta, panna vireille 
kannetta kolmen kuukauden kuluessa määrä-
yksen antamisesta. Tuomioistuin voi viralli-
sen syyttäjän, asianomistajan tai asianosaisen 
edellä tarkoitettuna määräaikana esittämästä 
vaatimuksesta pidentää tätä määräaikaa enin-
tään kolmella kuukaudella. 

Palvelun tarjoajalla ja sisällön tuottajalla on 
oikeus hakea määräyksen kumoamista siinä 
tuomioistuimessa, jossa määräys on annettu. 

16 §  

Tiedon saannin estoa koskeva määräys 

 
Tuomioistuin voi syyttäjän tai tutkinnan-

johtajan hakemuksesta taikka sen hakemuk-
sesta, jonka oikeutta asia koskee, määrätä 15 
§:ssä tarkoitetun palvelun tarjoajan sakon 
uhalla estämään tallentamansa tiedon saan-
nin, jos tieto on ilmeisesti sellainen, että sen 
sisällön pitäminen yleisön saatavilla tai sen 
välittäminen on säädetty rangaistavaksi tai 
korvausvastuun perusteeksi. Tuomioistuimen 
on käsiteltävä hakemus kiireellisesti. Hake-
musta ei voida hyväksyä varaamatta palvelun 
tarjoajalle ja sisällön tuottajalle tilaisuutta 
tulla kuulluksi, paitsi jos kuulemista ei voida 
toimittaa niin nopeasti kuin asian kiireelli-
syys välttämättä vaatii. 

Tuomioistuimen määräys on annettava tie-
doksi myös sisällön tuottajalle. Jos sisällön 
tuottaja on tuntematon, tuomioistuin voi 
määrätä palvelun tarjoajan huolehtimaan tie-
doksiannosta. 

Määräys raukeaa, jollei sen kohteena ole-
van tiedon sisältöön tai välittämiseen perus-
tuvasta rikoksesta nosteta syytettä tai, milloin 
kysymys on korvausvastuusta, panna vireille 
kannetta kolmen kuukauden kuluessa määrä-
yksen antamisesta. Tuomioistuin voi syyttä-
jän, asianomistajan tai asianosaisen edellä 
tarkoitettuna määräaikana esittämästä vaati-
muksesta pidentää tätä määräaikaa enintään 
kolmella kuukaudella. 

Palvelun tarjoajalla ja sisällön tuottajalla on 
oikeus hakea määräyksen kumoamista siinä 
tuomioistuimessa, jossa määräys on annettu. 
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Määräyksen kumoamista koskevan asian kä-
sittelyssä noudatetaan hakemusasioiden käsit-
telystä yleisessä alioikeudessa annettua lakia 
(307/1986). Tuomioistuin huolehtii kuitenkin 
tarpeellisista toimenpiteistä virallisen syyttä-
jän kuulemiseksi. Kumoamista on haettava 14 
päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut 
tiedon määräyksestä. Tietoa ei saa saattaa uu-
delleen saataville kumoamista koskevan asian 
käsittelyn ollessa vireillä, ellei asiaa käsitte-
levä tuomioistuin toisin määrää. Myös viralli-
sella syyttäjällä on oikeus hakea muutosta 
päätökseen, jolla määräys on kumottu. 

Määräyksen kumoamista koskevan asian kä-
sittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 
(4/1734) 8 luvun säännöksiä. Tuomioistuin 
huolehtii kuitenkin tarpeellisista toimenpi-
teistä kuulemiseksi. Kumoamista on haettava 
14 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut 
tiedon määräyksestä. Tietoa ei saa saattaa 
uudelleen saataville kumoamista koskevan 
asian käsittelyn ollessa vireillä, ellei asiaa kä-
sittelevä tuomioistuin toisin määrää. Myös 
syyttäjällä on oikeus hakea muutosta päätök-
seen, jolla määräys on kumottu. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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24. 

Laki 

sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 25 

§:n 2 momentti, 28 §, 30 §:n 2 momentti, 30 a §:n 1 momentti ja 33 § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 §  

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pan-
naan täytäntöön seuraavat seuraamukset: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) muussa kuin rikosasiassa valtiolle tuo-
mittu korvaus, jos virallinen syyttäjä on esiin-
tynyt siinä virkansa puolesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 §  

Haastaminen muuntorangaistuksen määrää-
mistä koskevaan oikeudenkäyntiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Haasteessa maksuvelvollinen kutsutaan saa-
pumaan tuomioistuimeen vastaamaan viralli-
sen syyttäjän vaatimukseen muuntorangais-
tuksen määräämisestä ja ilmoitetaan käsitte-
lyajankohta ja -paikka. Haastetulle on haas-
tamisen yhteydessä ilmoitettava, että asia 
voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huo-
limatta ja että hän voi toimittaa kirjallisen 
vastineensa tuomioistuimelle ennen asian kä-
sittelyä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 §  

Muuntorangaistusvaatimuksesta luopuminen 

Virallinen syyttäjä saa jättää vaatimatta 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pan-
naan täytäntöön seuraavat seuraamukset: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) muussa kuin rikosasiassa valtiolle tuo-
mittu korvaus, jos syyttäjä on esiintynyt siinä 
virkansa puolesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 §  

Haastaminen muuntorangaistuksen määrää-
mistä koskevaan oikeudenkäyntiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Haasteessa maksuvelvollinen kutsutaan 
saapumaan tuomioistuimeen vastaamaan 
syyttäjän vaatimukseen muuntorangaistuksen 
määräämisestä ja ilmoitetaan käsittelyajan-
kohta ja -paikka. Haastetulle on haastamisen 
yhteydessä ilmoitettava, että asia voidaan 
ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta ja 
että hän voi toimittaa kirjallisen vastineensa 
tuomioistuimelle ennen asian käsittelyä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 §  

Muuntorangaistusvaatimuksesta luopuminen 

Syyttäjä saa jättää vaatimatta muuntoran-
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muuntorangaistuksen määräämistä maksa-
mattoman sakon sijaan, jos 

1) sakkoon johtanutta rikosta sen haitalli-
suus huomioon ottaen on kokonaisuutena ar-
vostellen pidettävä vähäisenä eikä rikoksesta 
ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin 
sakkoa, 

2) sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-
vuotiaana eikä rikoksesta ole säädetty anka-
rampaa rangaistusta kuin sakkoa tai vankeutta 
enintään kuusi kuukautta tai 

3) muuntorangaistusta on pidettävä koh-
tuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen 
huomioon maksuvelvollisen henkilökohtaiset 
olot, rikoksesta hänelle aiheutuneet muut seu-
raukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet 
tai muut seikat, eikä tärkeä yleinen etu muuta 
vaadi. 

Virallinen syyttäjä voi rikoslain 2 a luvun 7 
§:ssä tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta anne-
tun lain (619/1996) 26 §:ssä mainituilla pe-
rusteilla jättää vaatimatta muuntorangaistuk-
sen määräämistä maksamattoman uhkasakon 
sijaan, jollei tärkeä yleinen etu muuta vaadi. 

Jos virallinen syyttäjä on päättänyt jättää 
vaatimatta muuntorangaistusta, hän saa pe-
ruuttaa päätöksensä vain, jos asiassa ilmen-
neen uuden selvityksen mukaan päätös on pe-
rustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheel-
lisiin tietoihin. 

Ylemmällä syyttäjällä on oikeus ottaa asia 
uudelleen ratkaistavaksi siten kuin siitä erik-
seen säädetään. 
 

30 §  

Asian käsittely tuomioistuimessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Muuntorangaistusvaatimuksen esittää viral-
linen syyttäjä. Sakon tuomitsemiseen johta-
neen rikosasian asianomistaja ei ole asian-
osainen muuntorangaistuksen määräämistä 
koskevassa oikeudenkäynnissä. Muuntoran-
gaistuksen määräämisessä tarvittavien tieto-
jen toimittamisesta syyttäjälle ja syyttäjältä 
edelleen käräjäoikeudelle säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

gaistuksen määräämistä maksamattoman sa-
kon sijaan, jos 

1) sakkoon johtanutta rikosta sen haitalli-
suus huomioon ottaen on kokonaisuutena ar-
vostellen pidettävä vähäisenä eikä rikoksesta 
ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin 
sakkoa, 

2) sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-
vuotiaana eikä rikoksesta ole säädetty anka-
rampaa rangaistusta kuin sakkoa tai vankeut-
ta enintään kuusi kuukautta tai 

3) muuntorangaistusta on pidettävä koh-
tuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen 
huomioon maksuvelvollisen henkilökohtaiset 
olot, rikoksesta hänelle aiheutuneet muut 
seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimet tai muut seikat, eikä tärkeä yleinen etu 
muuta vaadi. 

Syyttäjä voi rikoslain 2 a luvun 7 §:ssä tai 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 
(619/1996) 26 §:ssä mainituilla perusteilla 
jättää vaatimatta muuntorangaistuksen mää-
räämistä maksamattoman uhkasakon sijaan, 
jollei tärkeä yleinen etu muuta vaadi. 

Jos syyttäjä on päättänyt jättää vaatimatta 
muuntorangaistusta, hän saa peruuttaa pää-
töksensä vain, jos asiassa ilmenneen uuden 
selvityksen mukaan päätös on perustunut 
olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tie-
toihin. 

Valtakunnansyyttäjällä on oikeus ottaa asia 
uudelleen ratkaistavaksi siten kuin siitä erik-
seen säädetään. 
 

30 §  

Asian käsittely tuomioistuimessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Muuntorangaistusvaatimuksen esittää syyt-
täjä. Sakon tuomitsemiseen johtaneen ri-
kosasian asianomistaja ei ole asianosainen 
muuntorangaistuksen määräämistä koskevas-
sa oikeudenkäynnissä. Muuntorangaistuksen 
määräämisessä tarvittavien tietojen toimitta-
misesta syyttäjälle ja syyttäjältä edelleen kä-
räjäoikeudelle säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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30 a § 

Ulosottomieheltä hankittava selvitys 

Virallisen syyttäjän on aiheen ilmetessä 
omasta aloitteestaan tai tuomioistuimen 
pyynnöstä hankittava ulosottomieheltä selvi-
tys maksuvelvollisen taloudellisesta asemas-
ta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
33 §  

Tuomioistuimen ratkaisun oikaiseminen 

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (689/1997) 11 luvun 9 
§:ssä säädetään, muuntorangaistuksen mää-
ränneen käräjäoikeuden on virallisen syyttä-
jän tai Oikeusrekisterikeskuksen ilmoitukses-
ta oikaistava päätös maksamatta olevaa mää-
rää vastaavaksi, jos päätöksen julistamisen 
jälkeen ilmenee, että maksuvelvollinen on 
ennen julistamista maksanut osan vankeudek-
si muunnetuista sakoista. Jos muutoksenhaku-
tuomioistuin on jo ratkaissut muuntorangais-
tuksen määräämistä koskevan asian, sen on 
tehtävä oikaisu. 

30 a § 

Ulosottomieheltä hankittava selvitys 

Syyttäjän on aiheen ilmetessä omasta aloit-
teestaan tai tuomioistuimen pyynnöstä han-
kittava ulosottomieheltä selvitys maksuvel-
vollisen taloudellisesta asemasta. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
33 §  

Tuomioistuimen ratkaisun oikaiseminen 

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (689/1997) 11 luvun 9 
§:ssä säädetään, muuntorangaistuksen mää-
ränneen käräjäoikeuden on syyttäjän tai Oi-
keusrekisterikeskuksen ilmoituksesta oikais-
tava päätös maksamatta olevaa määrää vas-
taavaksi, jos päätöksen julistamisen jälkeen 
ilmenee, että maksuvelvollinen on ennen ju-
listamista maksanut osan vankeudeksi muun-
netuista sakoista. Jos muutoksenhakutuomio-
istuin on jo ratkaissut muuntorangaistuksen 
määräämistä koskevan asian, sen on tehtävä 
oikaisu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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25. 

Laki 

sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 18 § 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 18 §  

Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys 

Tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tut-
kinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuk-
sesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoimin-
nan harjoittajan taikka lähettimen, palvelimen 
tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän kes-
keyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, 
jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, et-
tä sen pitäminen yleisön saatavilla on säädet-
ty rangaistavaksi. Tuomioistuimen on käsitel-
tävä hakemus kiireellisenä. Ennen määräyk-
sen antamista tuomioistuimen on varattava 
sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, 
ja verkkoviestin lähettäjälle tilaisuus tulla 
kuulluksi, jollei asian kiireellisyys välttämättä 
muuta vaadi. 

Tuomioistuimen määräys on annettava tie-
doksi myös siinä tarkoitetun verkkoviestin lä-
hettäjälle. Jos lähettäjä on tuntematon, tuo-
mioistuin voi määrätä lähettimen, palvelimen 
tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän huoleh-
timaan tiedoksiannosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräys 
raukeaa, jollei kolmen kuukauden kuluessa 
sen antamisesta nosteta syytettä määräyksen 
kohteena olevan viestin sisältöön perustuvas-
ta rikoksesta, esitetä 22 §:ssä tarkoitettua vaa-
timusta tai nosteta kannetta viestin sisällöstä 
aiheutuneen vahingon korvaamisesta. Tuo-
mioistuin voi virallisen syyttäjän tai asian-
omistajan edellä tarkoitettuna määräaikana 
esittämästä vaatimuksesta pidentää tätä mää-
räaikaa enintään kolmella kuukaudella. 

Sillä, jolle on annettu määräys keskeyttää 

18 §  

Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys 

Tuomioistuin voi syyttäjän, tutkinnanjohta-
jan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä 
julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan 
taikka lähettimen, palvelimen tai muun sel-
laisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään jul-
kaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin si-
sällön perusteella on ilmeistä, että sen pitä-
minen yleisön saatavilla on säädetty rangais-
tavaksi. Tuomioistuimen on käsiteltävä ha-
kemus kiireellisenä. Ennen määräyksen an-
tamista tuomioistuimen on varattava sille, 
jolle määräystä on haettu annettavaksi, ja 
verkkoviestin lähettäjälle tilaisuus tulla kuul-
luksi, jollei asian kiireellisyys välttämättä 
muuta vaadi. 

Tuomioistuimen määräys on annettava tie-
doksi myös siinä tarkoitetun verkkoviestin 
lähettäjälle. Jos lähettäjä on tuntematon, 
tuomioistuin voi määrätä lähettimen, palve-
limen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän 
huolehtimaan tiedoksiannosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräys 
raukeaa, jollei kolmen kuukauden kuluessa 
sen antamisesta nosteta syytettä määräyksen 
kohteena olevan viestin sisältöön perustuvas-
ta rikoksesta, esitetä 22 §:ssä tarkoitettua 
vaatimusta tai nosteta kannetta viestin sisäl-
löstä aiheutuneen vahingon korvaamisesta. 
Tuomioistuin voi syyttäjän tai asianomistajan 
edellä tarkoitettuna määräaikana esittämästä 
vaatimuksesta pidentää tätä määräaikaa enin-
tään kolmella kuukaudella. 

Sillä, jolle on annettu määräys keskeyttää 
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verkkoviestin pitäminen yleisön saatavilla, 
samoin kuin verkkoviestin lähettäjällä on oi-
keus hakea keskeyttämismääräyksen kumoa-
mista siinä tuomioistuimessa, jossa määräys 
on annettu. Määräyksen kumoamista koske-
van asian käsittelyssä noudatetaan, mitä oi-
keudenkäymiskaaren 8 luvussa säädetään. 
Tuomioistuin huolehtii kuitenkin tarpeellisis-
ta toimenpiteistä virallisen syyttäjän kuulemi-
seksi. Kumoamista on haettava 14 päivän ku-
luessa siitä, kun hakija on saanut tiedon mää-
räyksestä. Verkkoviestiä ei saa saattaa uudel-
leen yleisön saataville kumoamista koskevan 
asian käsittelyn ollessa vireillä, ellei asiaa kä-
sittelevä tuomioistuin toisin määrää. Myös vi-
rallisella syyttäjällä on oikeus hakea muutos-
ta päätökseen, jolla määräys on kumottu. 

Tuomioistuin voi virallisen syyttäjän tai 
asianomistajan vaatimuksesta antaa 1 mo-
mentissa tarkoitetun määräyksen myös käsi-
tellessään julkaistun viestin sisältöön perus-
tuvaa syytettä, vaatimusta 22 §:n mukaisen 
seuraamuksen määräämisestä tai kannetta 
viestin sisällöstä aiheutuneen vahingon kor-
vaamisesta. Tässä tarkoitettuun määräykseen 
ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla. 

verkkoviestin pitäminen yleisön saatavilla, 
samoin kuin verkkoviestin lähettäjällä on oi-
keus hakea keskeyttämismääräyksen ku-
moamista siinä tuomioistuimessa, jossa mää-
räys on annettu. Määräyksen kumoamista 
koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 
oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa säädetään. 
Tuomioistuin huolehtii kuitenkin tarpeellisis-
ta toimenpiteistä syyttäjän kuulemiseksi. 
Kumoamista on haettava 14 päivän kuluessa 
siitä, kun hakija on saanut tiedon määräyk-
sestä. Verkkoviestiä ei saa saattaa uudelleen 
yleisön saataville kumoamista koskevan asi-
an käsittelyn ollessa vireillä, ellei asiaa käsit-
televä tuomioistuin toisin määrää. Myös 
syyttäjällä on oikeus hakea muutosta päätök-
seen, jolla määräys on kumottu. 

Tuomioistuin voi syyttäjän tai asianomista-
jan vaatimuksesta antaa 1 momentissa tarkoi-
tetun määräyksen myös käsitellessään jul-
kaistun viestin sisältöön perustuvaa syytettä, 
vaatimusta 22 §:n mukaisen seuraamuksen 
määräämisestä tai kannetta viestin sisällöstä 
aiheutuneen vahingon korvaamisesta. Tässä 
tarkoitettuun määräykseen ei saa hakea erik-
seen muutosta valittamalla. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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26. 

Laki 

edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 48 §:n 2 momentti seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

48§ 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa tarkoitetusta teosta, jollei hol-
housviranomainen ole ilmoittanut sitä syyt-
teeseen pantavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48§ 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentis-
sa tarkoitetusta teosta, jollei holhousviran-
omainen ole ilmoittanut sitä syytteeseen pan-
tavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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27. 

Laki 

oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) 8 § seu-

raavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 §  

Valtion puhevallan käyttäminen 

Valtion puhevaltaa hyvitystä koskevassa 
asiassa käyttää virallisen syyttäjän ajamassa 
rikosasiassa syyttäjä ja muussa asiassa oike-
usministeriö. Oikeusministeriölle ei varata ti-
laisuutta tulla kuulluksi hyvitystä koskevasta 
vaatimuksesta, ellei siihen ole erityistä syytä. 

8 §  

Valtion puhevallan käyttäminen 

Valtion puhevaltaa hyvitystä koskevassa 
asiassa käyttää syyttäjän ajamassa rikosasias-
sa syyttäjä ja muussa asiassa oikeusministe-
riö. Oikeusministeriölle ei varata tilaisuutta 
tulla kuulluksi hyvitystä koskevasta vaati-
muksesta, ellei siihen ole erityistä syytä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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28.  

Laki 

Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun 

lain (742/2010) 3 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Kansallisen jäsenen toimivalta ja tehtävät 

Kansallisella jäsenellä on yleisistä syyttäjis-
tä annetun lain (199/1997) 7 §:ssä tarkoitettu 
toimivalta Eurojustin toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa. Jäsen on toimivaltainen vaihtamaan 
tietoja Euroopan petostentorjuntaviraston 
kanssa Eurojust-päätöksen 26 artiklan 5 koh-
dassa mainitussa tarkoituksessa. 
 

3 § 

Kansallisen jäsenen toimivalta ja tehtävät 

Kansallisella jäsenellä on syyttäjälaitokses-
ta annetun lain (   /   ) 7 §:ssä tarkoitettu toi-
mivalta Eurojustin toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa. Jäsen on toimivaltainen vaihtamaan 
tietoja Euroopan petostentorjuntaviraston 
kanssa Eurojust-päätöksen 26 artiklan 5 koh-
dassa mainitussa tarkoituksessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä kesä-

kuuta 2011. 
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29. 

Laki 

sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) 2 §:n 5 kohta, 3 §:n 1 

momentti ja 2 momentin johdantokappale, 4 §:n 2 momentti, 8 §:n 4 momentti, 13 §, 19 §:n 1 
momentti, 24 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 1 momentin johdantokappale, 27 §:n 1 momentti, 
28—30 § ja 31 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) rangaistusmääräyksellä ratkaisua, jolla 
virallinen syyttäjä sakkovaatimuksen tai ran-
gaistusvaatimuksen perusteella määrää sakko-
rangaistuksen ja menettämisseuraamuksen. 

 
3 § 

Toimivaltaiset virkamiehet ja sakkomääräyk-
sen soveltamisala 

Sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuk-
sen antaa poliisimies. Mainittu vaatimus voi-
daan antaa myös syyttäjän pyynnöstä. Rike-
sakon määrää poliisimies tai virallinen syyttä-
jä. 

Rangaistusmääräyksen antaa virallinen 
syyttäjä. Sakkomääräyksen antaa poliisimies. 
Sakkomääräyksessä voidaan määrätä seuraa-
mukseksi enintään 20 päiväsakon suuruinen 
sakkorangaistus ja menettämisseuraamus sil-
le, joka rikkoo: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Epäillyn suostumus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Suostumus annetaan sakkovaatimuksen, 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) rangaistusmääräyksellä ratkaisua, jolla 
syyttäjä sakkovaatimuksen tai rangaistusvaa-
timuksen perusteella määrää sakkorangais-
tuksen ja menettämisseuraamuksen. 

 
3 § 

Toimivaltaiset virkamiehet ja sakkomääräyk-
sen soveltamisala 

Sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuk-
sen antaa poliisimies. Mainittu vaatimus voi-
daan antaa myös syyttäjän pyynnöstä. Rike-
sakon määrää poliisimies tai syyttäjä. 

 
Rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä. Sak-

komääräyksen antaa poliisimies. Sakkomää-
räyksessä voidaan määrätä seuraamukseksi 
enintään 20 päiväsakon suuruinen sakkoran-
gaistus ja menettämisseuraamus sille, joka 
rikkoo: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Epäillyn suostumus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Suostumus annetaan sakkovaatimuksen, 
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sakkomääräyksen, rikesakkomääräyksen tai 
rangaistusvaatimuksen antavalle tai muulle 
esitutkintaa suorittavalle virkamiehelle taikka 
viralliselle syyttäjälle. Suostumuksen vas-
taanottavan virkamiehen on pyrittävä varmis-
tamaan, että epäilty ymmärtää suostumuksen-
sa merkityksen ennen sen antamista. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Toimenpiteistä luopuminen 

Poliisimiehen, tullimiehen, rajavartiomie-
hen ja erätarkastajan oikeudesta antaa huo-
mautus tai jättää tekemättä ilmoitus rikko-
muksesta ja virallisen syyttäjän oikeudesta 
jättää syyte nostamatta on voimassa, mitä 
niistä erikseen säädetään. Poliisimiehen, tul-
limiehen, rajavartiomiehen ja erätarkastajan 
oikeudesta jättää menettämisvaatimus esittä-
mättä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oi-
keudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
(689/1997) 1 luvun 8 b §:ssä säädetään. 

 
 

8 § 

Sakkovaatimuksen, sakkomääräyksen ja ri-
kesakkomääräyksen sisältö 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sakkovaatimuksessa on myös mainittava 
mahdollisuudesta toimittaa viralliselle syyttä-
jälle päiväsakon rahamäärän määräytymispe-
rustetta koskeva selvitys ja selvityksen toimit-
tamismahdollisuuteen liittyvästä kahden vii-
kon määräajasta. Jos rikkomuksesta epäilty 
pyytää päiväsakon rahamäärän määräytymis-
perusteen muuttamista, siitä on tehtävä mer-
kintä vaatimukseen. 

 
 

13 § 

Sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuksen 
toimittaminen  syyttäjälle 

Sakkovaatimus on tiedoksiannon jälkeen 
viivytyksettä toimitettava viralliselle syyttä-

sakkomääräyksen, rikesakkomääräyksen tai 
rangaistusvaatimuksen antavalle tai muulle 
esitutkintaa suorittavalle virkamiehelle taikka 
syyttäjälle. Suostumuksen vastaanottavan 
virkamiehen on pyrittävä varmistamaan, että 
epäilty ymmärtää suostumuksensa merkityk-
sen ennen sen antamista. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Toimenpiteistä luopuminen 

Poliisimiehen, tullimiehen, rajavartiomie-
hen ja erätarkastajan oikeudesta antaa huo-
mautus tai jättää tekemättä ilmoitus rikko-
muksesta ja syyttäjän oikeudesta jättää syyte 
nostamatta on voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään. Poliisimiehen, tullimiehen, raja-
vartiomiehen ja erätarkastajan oikeudesta jät-
tää menettämisvaatimus esittämättä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 
8 b §:ssä säädetään. 

 
 

8 § 

Sakkovaatimuksen, sakkomääräyksen ja ri-
kesakkomääräyksen sisältö 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sakkovaatimuksessa on myös mainittava 
mahdollisuudesta toimittaa syyttäjälle päivä-
sakon rahamäärän määräytymisperustetta 
koskeva selvitys ja selvityksen toimittamis-
mahdollisuuteen liittyvästä kahden viikon 
määräajasta. Jos rikkomuksesta epäilty pyy-
tää päiväsakon rahamäärän määräytymispe-
rusteen muuttamista, siitä on tehtävä merkin-
tä vaatimukseen. 

 
 

13 § 

Sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuksen 
toimittaminen  syyttäjälle 

Sakkovaatimus on tiedoksiannon jälkeen 
viivytyksettä toimitettava syyttäjälle rangais-
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jälle rangaistusmääräyksen antamista varten. 
Sama toimittamisvelvollisuus koskee rangais-
tusvaatimusta, jos rikkomuksesta epäilty on 4 
§:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla maksa-
nut sakon. 

 
 

19 § 

Poliisilaitoksen päällikön suorittama valvon-
ta 

Poliisilaitoksen päällikkö valvoo tämän lu-
vun mukaisessa menettelyssä annettavien ri-
kesakkomääräysten antamista. Hänen tulee 
poistaa rikesakkomääräys ja ilmoittaa asia vi-
ralliselle syyttäjälle, jos rikesakko on määrät-
ty rikkomuksesta, josta rikesakko ei ole riittä-
vä seuraamus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Rangaistusmääräyksen antaminen 

Virallisen syyttäjän on viivytyksettä tarkas-
tettava hänen käsiteltäväkseen tullut sakko-
vaatimus ja rangaistusvaatimus sekä annetta-
va rangaistusmääräys. Määräys voidaan alle-
kirjoittaa myös sähköisesti. Sakkovaatimuk-
seen perustuvaa rangaistusmääräystä ei saa 
kuitenkaan antaa ennen kuin kaksi viikkoa on 
kulunut vaatimuksen tiedoksiannosta. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

25 § 

Syyttäjälle toimitettava selvitys 

Antamastaan suostumuksesta huolimatta 
rikkomuksesta epäilty voi toimittaa virallisel-
le syyttäjälle kirjallista selvitystä päiväsakon 
rahamäärän määräytymisperusteesta. Ran-
gaistusmääräyksen antajan on otettava huo-
mioon rahamäärään vaikuttava tai muuten 
asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen 
ennen määräyksen antamista toimitettu selvi-
tys ja muu tällainen hänen tiedossaan oleva 
seikka. 
 
 
 

tusmääräyksen antamista varten. Sama toi-
mittamisvelvollisuus koskee rangaistusvaa-
timusta, jos rikkomuksesta epäilty on 4 §:n 4 
momentissa tarkoitetulla tavalla maksanut 
sakon. 

 
 

19 § 

Poliisilaitoksen päällikön suorittama valvon-
ta 

Poliisilaitoksen päällikkö valvoo tämän lu-
vun mukaisessa menettelyssä annettavien ri-
kesakkomääräysten antamista. Hänen tulee 
poistaa rikesakkomääräys ja ilmoittaa asia 
syyttäjälle, jos rikesakko on määrätty rikko-
muksesta, josta rikesakko ei ole riittävä seu-
raamus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Rangaistusmääräyksen antaminen 

Syyttäjän on viivytyksettä tarkastettava hä-
nen käsiteltäväkseen tullut sakkovaatimus ja 
rangaistusvaatimus sekä annettava rangais-
tusmääräys. Määräys voidaan allekirjoittaa 
myös sähköisesti. Sakkovaatimukseen perus-
tuvaa rangaistusmääräystä ei saa kuitenkaan 
antaa ennen kuin kaksi viikkoa on kulunut 
vaatimuksen tiedoksiannosta. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

25 § 

Syyttäjälle toimitettava selvitys 

Antamastaan suostumuksesta huolimatta 
rikkomuksesta epäilty voi toimittaa syyttäjäl-
le kirjallista selvitystä päiväsakon rahamää-
rän määräytymisperusteesta. Rangaistusmää-
räyksen antajan on otettava huomioon raha-
määrään vaikuttava tai muuten asian ratkai-
semisen kannalta merkityksellinen ennen 
määräyksen antamista toimitettu selvitys ja 
muu tällainen hänen tiedossaan oleva seikka. 
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26 § 

Rangaistusmääräyksen antamisen esteet 

Virallinen syyttäjä ei saa antaa rangaistus-
määräystä, jos: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Teon uudelleenarviointi 

Jos virallinen syyttäjä katsoo, että rangais-
tusmääräys on annettava ankarampaan sakko-
rangaistukseen tai rikesakkoon johtavana 
kuin sakkovaatimuksessa tai rangaistusvaati-
muksessa on ilmoitettu, syyttäjän pyynnöstä 
on annettava uusi vaatimus ja aikaisempi vaa-
timus on peruutettava. Pyyntöön on liitettävä 
tarvittavat tiedot 2 §:ssä tarkoitetun vaati-
muksen tai määräyksen antamiseksi. Asian-
omistajalta ei tarvitse pyytää uudelleen 5 
§:ssä tarkoitettua suostumusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
  

28 § 

Rangaistusmääräyksen antaminen vaadittua 
lievempänä 

Virallinen syyttäjä saa rangaistusmääräyk-
sessä määrätä omasta aloitteestaan tai 25 
§:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella sak-
korangaistuksen sakkovaatimuksessa tai ran-
gaistusvaatimuksessa vaadittua lievemmäksi, 
jos syyttäjä katsoo rikkomuksen tai vastaajan 
maksukyvyn sitä edellyttävän. 

 
29 § 

Rikesakkomääräyksen antaminen 

Jos virallinen syyttäjä katsoo, että rikko-
muksesta on sakkovaatimuksessa tai rangais-
tusvaatimuksessa vaaditun sakkorangaistuk-
sen asemesta määrättävä rikesakko, hänen on 
annettava rikesakkomääräys. 
 
 
 

26 § 

Rangaistusmääräyksen antamisen esteet 

Syyttäjä ei saa antaa rangaistusmääräystä, 
jos: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Teon uudelleenarviointi 

Jos syyttäjä katsoo, että rangaistusmääräys 
on annettava ankarampaan sakkorangaistuk-
seen tai rikesakkoon johtavana kuin sakko-
vaatimuksessa tai rangaistusvaatimuksessa 
on ilmoitettu, syyttäjän pyynnöstä on annet-
tava uusi vaatimus ja aikaisempi vaatimus on 
peruutettava. Pyyntöön on liitettävä tarvitta-
vat tiedot 2 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen tai 
määräyksen antamiseksi. Asianomistajalta ei 
tarvitse pyytää uudelleen 5 §:ssä tarkoitettua 
suostumusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
  

28 § 

Rangaistusmääräyksen antaminen vaadittua 
lievempänä 

Syyttäjä saa rangaistusmääräyksessä mää-
rätä omasta aloitteestaan tai 25 §:ssä tarkoite-
tun selvityksen perusteella sakkorangaistuk-
sen sakkovaatimuksessa tai rangaistusvaati-
muksessa vaadittua lievemmäksi, jos syyttäjä 
katsoo rikkomuksen tai vastaajan maksuky-
vyn sitä edellyttävän. 

 
29 § 

Rikesakkomääräyksen antaminen 

Jos syyttäjä katsoo, että rikkomuksesta on 
sakkovaatimuksessa tai rangaistusvaatimuk-
sessa vaaditun sakkorangaistuksen asemesta 
määrättävä rikesakko, hänen on annettava ri-
kesakkomääräys. 
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30 § 

Toimenpiteistä luopuminen ja syytteen nos-
taminen 

Virallinen syyttäjä saa jättää rangaistusmää-
räyksen ja rikesakkomääräyksen antamatta, 
jos laissa säädetyt syyttämättä jättämisen 
edellytykset täyttyvät. 

Syyttäjän on määräyksen antamisen ase-
mesta nostettava syyte, jos kysymyksessä ei 
ole 1 §:ssä tarkoitettu rikkomus tai jos rikko-
muksen yhteys muuhun samalla kertaa käsi-
teltävään tekoon edellyttää syytteen nostamis-
ta siitäkin taikka jos syytteen nostamiselle on 
muu painava syy. 

Jos virallinen syyttäjä nostaa syytteen, hä-
nen on poistettava sakkovaatimus tai rangais-
tusvaatimus. 

 
 

31 § 

Asian ottaminen uudelleen ratkaistavaksi 

Jos rangaistusmääräys tai rikesakkomääräys 
on päätetty jättää antamatta ja jos asiassa il-
menneen uuden selvityksen mukaan päätös 
on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai 
virheellisiin tietoihin, virallinen syyttäjä saa 
sanotun päätöksen estämättä ottaa asian uu-
delleen ratkaistavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

30 § 

Toimenpiteistä luopuminen ja syytteen nos-
taminen 

Syyttäjä saa jättää rangaistusmääräyksen ja 
rikesakkomääräyksen antamatta, jos laissa 
säädetyt syyttämättä jättämisen edellytykset 
täyttyvät. 

Syyttäjän on määräyksen antamisen ase-
mesta nostettava syyte, jos kysymyksessä ei 
ole 1 §:ssä tarkoitettu rikkomus tai jos rik-
komuksen yhteys muuhun samalla kertaa kä-
siteltävään tekoon edellyttää syytteen nosta-
mista siitäkin taikka jos syytteen nostamiselle 
on muu painava syy. 

Jos syyttäjä nostaa syytteen, hänen on pois-
tettava sakkovaatimus tai rangaistusvaatimus. 

 
 
 

31 § 

Asian ottaminen uudelleen ratkaistavaksi 

Jos rangaistusmääräys tai rikesakkomäärä-
ys on päätetty jättää antamatta ja jos asiassa 
ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös 
on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai 
virheellisiin tietoihin, syyttäjä saa sanotun 
päätöksen estämättä ottaa asian uudelleen 
ratkaistavaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 
kuin sakon ja rikesakon määräämisestä an-
nettu laki (754/2010). 
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30. 

Laki 

joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) 9 §, sellaisena kuin 

se on laissa 540/1982, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
9 § 

Tarkastusmaksun suhde rikosoikeudelliseen 
seuraamukseen 

Tarkastusmaksua ei saa määrätä matkusta-
jalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen 
johdosta, jos asia päätetään ilmoittaa poliisille 
tai viralliselle syyttäjälle käsiteltäväksi siinä 
järjestyksessä kuin rikosasioista on säädetty. 

9 § 

Tarkastusmaksun suhde rikosoikeudelliseen 
seuraamukseen 

Tarkastusmaksua ei saa määrätä matkusta-
jalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen 
johdosta, jos asia päätetään ilmoittaa poliisil-
le tai syyttäjälle käsiteltäväksi siinä järjestyk-
sessä kuin rikosasioista on säädetty. 
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31. 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 19 §:n 1 mo-

mentin 9 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 §  

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin henki-
lörekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta Eu-
ropol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoite-
tusta kansallisesta Schengen-
tietojärjestelmästä salassapitosäännösten es-
tämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat 
tarpeen: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9) yleisille syyttäjille yleisistä syyttäjistä 
annetun lain (199/1997) 11 §:ssä säädetyssä 
laajuudessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 §  

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin henki-
lörekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta Eu-
ropol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoite-
tusta kansallisesta Schengen-
tietojärjestelmästä salassapitosäännösten es-
tämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat 
tarpeen: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9) syyttäjille syyttäjälaitoksesta annetun 
lain ( /  ) §:ssä säädetyssä laajuudessa; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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32. 

Laki 

panttilainalaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan panttilainalaitoksista annetun lain (1353/1992) 39 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

39 §  
 

Milloin rikoksella tai rikkomuksella, josta 
tässä laissa säädetään, on loukattu ainoastaan 
yksityistä oikeutta, ei virallinen syyttäjä saa 
tehdä siitä syytettä, ellei asianomistaja ole il-
moittanut sitä syytteeseen pantavaksi. 

39 §  
 

Milloin rikoksella tai rikkomuksella, josta 
tässä laissa säädetään, on loukattu ainoastaan 
yksityistä oikeutta, ei syyttäjä saa tehdä siitä 
syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut 
sitä syytteeseen pantavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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33. 

Laki 

valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 281/2000, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 §  
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain 

Suomen kansalainen 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7) virka, johon kuuluu virallisen syyttäjän 
tai ulosottomiehen tehtäviä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 §  
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain 

Suomen kansalainen 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7) virka, johon kuuluu syyttäjän tai ulosot-
tomiehen tehtäviä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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34. 

Laki 

sijoitusrahastolain 148 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan holhoustoimesta annetun lain (48/1999) 148 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

148 §  
Milloin rikoksella, josta tässä laissa sääde-

tään, on loukattu ainoastaan yksityisen oike-
utta, ei virallinen syyttäjä saa tehdä siitä syy-
tettä, jollei asianomistaja ole ilmoittanut sitä 
syytteeseen pantavaksi. 

Muuten virallinen syyttäjä saa 146 ja 147 
§:n mukaan rangaistavasta rikkomuksesta 
tehdä syytteen vain, jos rahoitustarkastus on 
ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi. 

148 §  
Milloin rikoksella, josta tässä laissa sääde-

tään, on loukattu ainoastaan yksityisen oike-
utta, ei syyttäjä saa tehdä siitä syytettä, jollei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

Muuten syyttäjä saa 146 ja 147 §:n mukaan 
rangaistavasta rikkomuksesta tehdä syytteen 
vain, jos Finanssivalvonta on ilmoittanut sen 
syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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35. 

Laki 

yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991) 37 §, sel-

laisena kuin se on laissa 719/1995, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

37 § 

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 35 
ja 36 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asi-
an- omistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

37 § 

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 35 ja 36 
§:ssä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asian- 
omistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pan-
tavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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36. 

Laki 

kalastuslain 112 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastuslain (286/1982) 112 §, sellaisena kuin se on laissa 518/2002, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

112 § 

Syyteoikeus 

Jos kalastusrikkomuksella on loukattu aino-
astaan yksityisen oikeutta, virallinen syyttäjä 
ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja il-
moita rikosta syytteeseen pantavaksi. 

112 § 

Syyteoikeus 

Jos kalastusrikkomuksella on loukattu ai-
noastaan yksityisen oikeutta, syyttäjä ei saa 
nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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37. 

Laki 

metsästyslain 82 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 82 §, sellaisena kuin se on laissa 516/2002, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki  Ehdotus 
 

82 §  

Syyteoikeus 

Jos metsästysrikkomuksella tai metsästys-
lain säännösten rikkomisella on loukattu ai-
noastaan yksityisen oikeutta, virallinen syyt-
täjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja 
ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. 

82 §  

Syyteoikeus 

Jos metsästysrikkomuksella tai metsästys-
lain säännösten rikkomisella on loukattu ai-
noastaan yksityisen oikeutta, syyttäjä ei saa 
nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita ri-
kosta syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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38. 

Laki 

metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) 31 §:n 3 momentti seu-

raavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

31 §  

Rangaistussäännös ja syyteoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi jättää 
tekemättä viralliselle syyttäjälle ilmoituksen 
1 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta, jos 
rikkomusta kokonaisuutena on pidettävä il-
meisen vähäisenä eikä yleisen edun ole kat-
sottava vaativan syytteen nostamista. Tällöin 
tarkastuskeskus voi antaa rikkomukseen syyl-
listyneelle metsänviljelyaineiston toimittajalle 
kirjallisen huomautuksen, jossa häntä kehote-
taan korjaamaan havaitut virheellisyydet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 §  

Rangaistussäännös ja syyteoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi jättää 
tekemättä syyttäjälle ilmoituksen 1 momen-
tissa tarkoitetusta rikkomuksesta, jos rikko-
musta kokonaisuutena on pidettävä ilmeisen 
vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava 
vaativan syytteen nostamista. Tällöin tarkas-
tuskeskus voi antaa rikkomukseen syyllisty-
neelle metsänviljelyaineiston toimittajalle 
kirjallisen huomautuksen, jossa häntä kehote-
taan korjaamaan havaitut virheellisyydet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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39. 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 15 §:n 1 momentti seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 §  

Syytteeseen ilmoittaminen 

Jos on syytä epäillä, että alusturvallisuutta 
koskevia säännöksiä on rikottu, valvontavi-
ranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus viralli-
selle syyttäjälle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 §  

Syytteeseen ilmoittaminen 

Jos on syytä epäillä, että alusturvallisuutta 
koskevia säännöksiä on rikottu, valvontavi-
ranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus syyttä-
jälle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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40. 

Laki 

alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetun lain (360/2005) 10 §:n 

1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 §  

Koetusajan keskeytyminen 

Koetusaika keskeytyy, jos valvottava mää-
rätään ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokiel-
toon. Jos poliisi määrää valvottavan ajokiel-
toon tai jos väliaikaiseen ajokieltoon mää-
rääminen perustuu tieliikennelain 76 §:n 5 tai 
6 kohtaan, poliisin on ilmoitettava päätökses-
tään syyttäjälle, jonka on viipymättä esitettä-
vä valvotun ajo-oikeuden peruuttamista ja 
ehdollisen ajokiellon täytäntöönpanoa koske-
va vaatimus tuomioistuimelle. Vaatimus esi-
tetään sille tuomioistuimelle, jonka piirissä 
valvottava asuu tai pysyvästi oleskelee. Asia 
voidaan alioikeudessa käsitellä yhden tuoma-
rin kokoonpanossa, ja virallisen syyttäjän tu-
lee olla istunnossa läsnä. Asia voidaan käsi-
tellä ja ratkaista valvottavan poissaolosta huo-
limatta. Muuten menettelyyn sovelletaan, mi-
tä oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Koetusajan keskeytyminen 

Koetusaika keskeytyy, jos valvottava mää-
rätään ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokiel-
toon. Jos poliisi määrää valvottavan ajokiel-
toon tai jos väliaikaiseen ajokieltoon mää-
rääminen perustuu tieliikennelain 76 §:n 5 tai 
6 kohtaan, poliisin on ilmoitettava päätökses-
tään syyttäjälle, jonka on viipymättä esitettä-
vä valvotun ajo-oikeuden peruuttamista ja 
ehdollisen ajokiellon täytäntöönpanoa koske-
va vaatimus tuomioistuimelle. Vaatimus esi-
tetään sille tuomioistuimelle, jonka piirissä 
valvottava asuu tai pysyvästi oleskelee. Asia 
voidaan alioikeudessa käsitellä yhden tuoma-
rin kokoonpanossa, ja syyttäjän tulee olla is-
tunnossa läsnä. Asia voidaan käsitellä ja rat-
kaista valvottavan poissaolosta huolimatta. 
Muuten menettelyyn sovelletaan, mitä oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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41. 

Laki 

työriitojen sovittelusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työriitojen sovittelusta annetun lain (420/1962) 17 §:n 2 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 354/2009, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 7 
§:ssä säädetyn kiellon rikkomisesta, ellei asi-
anomistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 7 §:ssä sää-
detyn kiellon rikkomisesta, ellei asianomista-
ja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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42. 

Laki 

patenttilain 57 ja 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan patenttilain (550/1967) 57 §:n 3 momentti ja 62 §:n 3 momentti, sellaisena kuin 

niistä on 57 §:n 3 momentti laissa 717/1995, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

57 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä pa-
tenttirikkomuksesta, ellei asianomistaja ole 
ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi. 
 

62 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa tehdä syytettä täs-
sä pykälässä tarkoitetusta rikoksesta, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syyttee-
seen pantavaksi. 

57 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä patenttirik-
komuksesta, ellei asianomistaja ole ilmoitta-
nut sitä syytteeseen pantavaksi. 
 

62 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa tehdä syytettä tässä pykäläs-
sä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomistaja 
ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavak-
si. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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43. 

Laki 

patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan patenttiasiamiehistä annetun lain (552/1967) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Rangaistusvaatimuksen 1 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa saa virallisen syyttäjän 
lisäksi tehdä myös patenttiasiamiesrekisteriin 
merkitty patenttiasiamies tai patenttiasiamie-
hiä edustava yhdistys. 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Rangaistusvaatimuksen 1 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa saa syyttäjän lisäksi 
tehdä myös patenttiasiamiesrekisteriin mer-
kitty patenttiasiamies tai patenttiasiamiehiä 
edustava yhdistys. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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44. 

Laki 

kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain (951/1977) 33 §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 672/1995, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

33 § 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa mainitusta rikkomuksesta, ellei 
asianomistaja tai työsuojeluviranomainen il-
moita sitä syytteeseen pantavaksi. 

33 § 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentis-
sa mainitusta rikkomuksesta, ellei asianomis-
taja tai työsuojeluviranomainen ilmoita sitä 
syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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45. 

Laki 

kuluttajansuojalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 11 luvun 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 

laissa 811/1990, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 LUKU  

Rangaistussäännökset 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallisen syyttäjän on ennen kuluttajan-
suojarikkomusta koskevan syytteen nostamis-
ta varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus 
antaa lausuntonsa asiassa. Tämä ei kuiten-
kaan ole tarpeen, milloin syyte yksinomaan 
koskee 2 luvun 6 §:n nojalla annetun asetuk-
sen rikkomista, tällaisen asetuksen tai 2 luvun 
12 §:n 2 momentissa tarkoitetun asetuksen 
nojalla annetun määräyksen rikkomista taikka 
kotimyyntiasiakirjan luovuttamatta jättämistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 LUKU  

Rangaistussäännökset 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on ennen kuluttajansuojarikko-
musta koskevan syytteen nostamista varatta-
va kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus antaa lau-
suntonsa asiassa. Tämä ei kuitenkaan ole tar-
peen, milloin syyte yksinomaan koskee 2 lu-
vun 6 §:n nojalla annetun asetuksen rikko-
mista, tällaisen asetuksen tai 2 luvun 12 §:n 2 
momentissa tarkoitetun asetuksen nojalla an-
netun määräyksen rikkomista taikka koti-
myyntiasiakirjan luovuttamatta jättämistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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46. 

Laki 

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 11 

§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 810/1990, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 §  
Syytteen tässä laissa tarkoitetusta rikko-

muksesta käsittelee yleinen alioikeus. Viralli-
nen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asi-
anomistaja ole ilmoittanut rikkomusta syyt-
teeseen pantavaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  
Syytteen tässä laissa tarkoitetusta rikko-

muksesta käsittelee yleinen alioikeus. Syyttä-
jä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja 
ole ilmoittanut rikkomusta syytteeseen pan-
tavaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  
. 
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47. 

Laki 

opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintovapaalain (273/1979) 14 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentissa rangaistavaksi säädet-
ty teko on virallisen syyttäjän pantava syyt-
teeseen ainoastaan, milloin asianomistaja on 
ilmoittanut teon syytteeseen pantavaksi. 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentissa rangaistavaksi säädet-
ty teko on syyttäjän pantava syytteeseen ai-
noastaan, milloin asianomistaja on ilmoitta-
nut teon syytteeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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48. 

Laki 

ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 74 §, sellaisena kuin se on laissa 342/2008, seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

74 § 

Syytteeseenpano 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 69 
§:ssä mainituista rikoksista ennen kuin hän on 
hankkinut asiasta Säteilyturvakeskuksen lau-
sunnon. Jos rikoslain 44 luvun 10 §:ssä tar-
koitettu rikos on tehty sellaisen toiminnan yh-
teydessä, joka kuuluu työ- ja elinkeinominis-
teriön valvonnan piiriin, lausunto on pyydet-
tävä työ- ja elinkeinoministeriöltä. 

74 § 

Syytteeseenpano 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 69 §:ssä 
mainituista rikoksista ennen kuin hän on 
hankkinut asiasta Säteilyturvakeskuksen lau-
sunnon. Jos rikoslain 44 luvun 10 §:ssä tar-
koitettu rikos on tehty sellaisen toiminnan 
yhteydessä, joka kuuluu työ- ja elinkeinomi-
nisteriön valvonnan piiriin, lausunto on pyy-
dettävä työ- ja elinkeinoministeriöltä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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49. 

Laki 

hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 39 §:n 2 momentti ja 40 §:n 

3 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa mainitusta rikoksesta, ellei asi-
anomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen 
pantavaksi. 
 

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
tässä pykälässä tarkoitetusta rikoksesta, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syyttee-
seen pantavaksi. 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentis-
sa mainitusta rikoksesta, ellei asianomistaja 
ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavak-
si. 
 

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tässä pykä-
lässä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomis-
taja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen panta-
vaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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50. 

Laki 

siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan siviilipalveluslain (1446/2007) 78 §:n 2 momentti, 86 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

78 § 

Rikosilmoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
72–77 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, ellei si-
viilipalveluskeskus ole tehnyt siitä rikosil-
moitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

86 § 

Oikeudenkäynti sekä tuomioistuimen ja viral-
lisen syyttäjän tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tuomioistuimen on ilmoitettava siviilipal-
veluskeskukselle 72–77 §:ssä koskevassa asi-
assa tekemästään ratkaisusta tai asian sillensä 
jättämisestä. Virallisen syyttäjän on annettava 
vastaava ilmoitus, jos hän tekee mainittuja ri-
koksia koskevassa asiassa päätöksen jättää 
syyttämättä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

78 § 

Rikosilmoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 72–77 §:ssä 
tarkoitetusta rikoksesta, ellei siviilipalvelus-
keskus ole tehnyt siitä rikosilmoitusta. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

86 § 

Oikeudenkäynti sekä tuomioistuimen ja syyt-
täjän tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tuomioistuimen on ilmoitettava siviilipal-
veluskeskukselle 72–77 §:ssä koskevassa 
asiassa tekemästään ratkaisusta tai asian sil-
lensä jättämisestä. Syyttäjän on annettava 
vastaava ilmoitus, jos hän tekee mainittuja 
rikoksia koskevassa asiassa päätöksen jättää 
syyttämättä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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51. 

Laki 

lasten päivähoidosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 30 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa 1 momen-
tissa tarkoitetusta rikkomuksesta syytettä, ell-
ei sosiaalilautakunta ole ilmoittanut laimin-
lyöntiä syytteeseen pantavaksi. 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa 1 momentissa tarkoi-
tetusta rikkomuksesta syytettä, ellei sosiaali-
lautakunta ole ilmoittanut laiminlyöntiä syyt-
teeseen pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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52. 

Laki 

tupakkalain 17 ja 31 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkalain (693/1976) 17 §:n 2 momentin 1 kohta ja 31 b § sellaisena kuin niis-

tä 17 §:n 2 momentin 1 kohta on laissa 698/2010 ja 31 b § on laissa 984/2008, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan 
säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee 
kieltää säännösten vastainen toiminta. Kunta 
voi ilmoittaa asiasta: 

1) viralliselle syyttäjälle, jos kysymys on 
10, 10 b, 10 c, 11 tai 12 §:n, 13 §:n 1, 2 tai 5 
momentin taikka 13 b §:n säännösten vastai-
sesta menettelystä; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 b §  
 

Ennen 31 ja 31 a §:ään perustuvaa tupakan 
markkinointirikkomusta tai markkinointiri-
kosta koskevan syytteen nostamista virallisen 
syyttäjän on varattava Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle tilaisuus antaa lau-
suntonsa ja tuomioistuimen on käsitellessään 
tällaista asiaa varattava lupa- ja valvontavi-
rastolle tilaisuus tulla kuulluksi. 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan 
säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee 
kieltää säännösten vastainen toiminta. Kunta 
voi myös ilmoittaa asiasta: 

1) syyttäjälle, jos kysymys on 8 a, 10, 10 b, 
10 d tai 12 §:n, 13 §:n 1–3 tai 6 momentin 
taikka 13 b §:n säännösten vastaisesta menet-
telystä; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 b §  
 

Ennen 31 ja 31 a §:ään perustuvaa tupakan 
markkinointirikkomusta tai markkinointiri-
kosta koskevan syytteen nostamista syyttäjän 
on varattava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle tilaisuus antaa lausuntonsa 
ja tuomioistuimen on käsitellessään tällaista 
asiaa varattava lupa- ja valvontavirastolle ti-
laisuus tulla kuulluksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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53. 

Laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 14 a §:n 3 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 691/1995, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 a § 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Joka rikkoo 14 §:n kieltoa koulutuspaikkaa 
haettavaksi ilmoitettaessa, on tuomittava syr-
jivästä ilmoittelusta sakkoon. Virallinen syyt-
täjä saa nostaa syytteen syrjivästä ilmoittelus-
ta vain tasa-arvovaltuutetun ilmoituksen pe-
rusteella. 

14 a § 

Rangaistussäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Joka rikkoo 14 §:n kieltoa koulutuspaikkaa 
haettavaksi ilmoitettaessa, on tuomittava syr-
jivästä ilmoittelusta sakkoon. Syyttäjä saa 
nostaa syytteen syrjivästä ilmoittelusta vain 
tasa-arvovaltuutetun ilmoituksen perusteella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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54. 

Laki 

säteilylain 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säteilylain (592/1991) 64 § seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

64 §  

Syytteeseenpano 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
tässä laissa tarkoitetusta rikoksesta ennen 
kuin on hankkinut asiasta säteilyturvakeskuk-
sen lausunnon. 

64 §  

Syytteeseenpano 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä tässä laissa 
tarkoitetusta rikoksesta ennen kuin on hank-
kinut asiasta säteilyturvakeskuksen lausun-
non. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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55. 

Laki 

ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 76 §:n 2 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 525/2008, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

76 §  

Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallisen syyttäjän on ennen vakuutustoi-
minnan luvatonta harjoittamista koskevan 
syytteen nostamista hankittava Vakuutusval-
vontaviraston lausunto. Tuomioistuimen on 
tätä rikosasiaa käsitellessään varattava viras-
tolle tilaisuus tulla kuulluksi. 

76 §  

Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjän on ennen vakuutustoiminnan lu-
vatonta harjoittamista koskevan syytteen nos-
tamista hankittava Finanssivalvonnan lau-
sunto. Tuomioistuimen on tätä rikosasiaa kä-
sitellessään varattava virastolle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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56. 

Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 29 §:n 

3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

29 § 

Rangaistusvastuu 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 
momentissa tarkoitetusta teosta, jollei sosiaa-
lihuollon viranomainen ole ilmoittanut sitä 
syytteeseen pantavaksi. 

29 § 

Rangaistusvastuu 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 momentis-
sa tarkoitetusta teosta, jollei sosiaalihuollon 
viranomainen ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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57. 

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain 

(44/2006) 50 §:n 2 momentti seuraavasti:
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

50 §  

Rikosasiasta ilmoittaminen ja ilmoituksen kä-
sittely 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tekoa kos-
kevassa esitutkinnassa on työsuojeluviran-
omaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Virallisen syyttäjän on varattava työsuojelu-
viranomaiselle tilaisuus lausunnon antami-
seen ennen syyteharkinnan päättämistä. Asiaa 
tuomioistuimessa suullisesti käsiteltäessä työ-
suojeluviranomaisella on läsnäolo- ja puheoi-
keus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

50 §  

Rikosasiasta ilmoittaminen ja ilmoituksen 
käsittely 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tekoa kos-
kevassa esitutkinnassa on työsuojeluviran-
omaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Syyttäjän on varattava työsuojeluviranomai-
selle tilaisuus lausunnon antamiseen ennen 
syyteharkinnan päättämistä. Asiaa tuomiois-
tuimessa suullisesti käsiteltäessä työsuojelu-
viranomaisella on läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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58.  

Laki 

merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 212 §, sellaisena kuin se on laissa 913/2008, seu-

raavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

212 §  

Finanssivalvonnan oikeus rangaistusvaati-
muksen antamiseen 

Jos 190 §:ssä tarkoitettu henkilö on samassa 
pykälässä mainitulla tavalla tuottanut eläke-
kassalle vahinkoa, Finanssivalvonta voi ryh-
tyä sellaiseen toimenpiteeseen, että virallinen 
syyttäjä määrätään tuomioistuimessa teke-
mään asiasta aiheutuva vahingonkorvaus- ja 
rangaistusvaatimus. 

212 §  

Finanssivalvonnan oikeus rangaistusvaati-
muksen antamiseen 

Jos 190 §:ssä tarkoitettu henkilö on samas-
sa pykälässä mainitulla tavalla tuottanut elä-
kekassalle vahinkoa, Finanssivalvonta voi 
ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen, että syyt-
täjä määrätään tuomioistuimessa tekemään 
asiasta aiheutuva vahingonkorvaus- ja ran-
gaistusvaatimus. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 
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59. 

Laki 

maastoliikennelain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 27 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

27 §  

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 25 
§:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta teosta, jolla 
on loukattu ainoastaan yksityisen etua tai oi-
keutta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syyt-
teeseen pantavaksi. 

27 §  

Syyteoikeus 

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 25 §:n 1 tai 2 
kohdassa tarkoitetusta teosta, jolla on loukat-
tu ainoastaan yksityisen etua tai oikeutta, ell-
ei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pan-
tavaksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


