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SYYTEASIOIDEN NOPEAN KÄSITTELYN MENETTELY SYYTTÄJÄLAITOKSESSA

1. Nopean käsittelyn tavoitteet
Nopeasti käsiteltävien yksinkertaisten asioiden valtakunnallisella keskittämisellä määrättyjen syyttäjien hoidettavaksi
- vapautetaan toisten syyttäjien työaikaa muiden asioiden syyttäjäntehtävien
hoitamiseen,
- lisätään nopeasti käsiteltävissä asioissa tehtävien syyttäjien ratkaisujen yhdenmukaisuutta ja laatua, sekä
- parannetaan mahdollisuuksia syyttäjien työtaakan valtakunnalliseen tasaamiseen yksinkertaisia työtehtäviä siirtämällä.
2. Nopeassa käsittelyssä hoidettavat asiat
Nopeaan käsittelyyn ohjataan syyttäjänvirastoissa / alueilla asiat, joiden ratkaiseminen ei vaadi syyttäjältä aineistoon tutustumisen lisäksi mainittavaa oikeudellista pohdintaa tai muita asian välitöntä ratkaisemista viivyttäviä toimenpiteitä. Nopeasti käsiteltävän asian ratkaisuaika syyttäjällä on enintään kaksi
viikkoa asian vireille tulosta. Tällaisia asioita ovat tyypillisesti seuraavat:
- Esitutkinnan rajoittamiset
- Kirjalliseen käsittelyyn menevät asiat
- Esimerkiksi seuraavien ja muiden vastaavien massarikosten yksinkertaiset ja
selvät tapaukset, joissa on kyse yleensä yhden tekijän yksittäisestä teosta tai
yksinkertaisesta tekokokonaisuudesta, eikä esitutkintapöytäkirjan sivumäärä
ylitä noin kahtakymmentä sivua:
Rattijuopumus
Törkeä rattijuopumus
Varkaus
Näpistys
Kätkemisrikkomus
Lievä petos
Lievä vahingonteko
Vahingonteko
Käyntiosoite
Lintulahdenkuja 4
001530 Helsinki

Puhelin

Telekopio

Sähköpostiosoite

029 562 0800

029 562 0888

vksv@oikeus.fi

2 (3)
Päätös

19.6.2017

Dnro 022/35/16

Lievä pahoinpitely
Väärennys
Huumausaineen käyttörikos
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito
Vaarallisen esineen hallussapito
3. Nopeasta käsittelystä huolehtivat syyttäjät
Nopeasta käsittelystä huolehtivat syyttäjänvirastojen / alueiden tähän tehtävään
määräämät päätoimiset syyttäjät. Tehtävämääräys annetaan alueen olosuhteet
huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi ajaksi.
Riittävän monella tehtävään virastossa / alueella määrättävistä syyttäjistä on
oltava nopeassa ratkaisutoiminnassa tarvittava, kokemukseen perustuva syyttäjäntehtävien monipuolinen osaaminen.
Nopeassa käsittelyssä työskentelevä syyttäjä voi tarvittaessa, kuitenkaan 1kohdassa mainittuja tavoitteita vaarantamatta, käsitellä harkintansa mukaan
myös muita kuin nopean käsittelyn menettelyssä hoidettavia asioita. Tämä ei
kuitenkaan oikeuta poikkeamaan 2-kohdassa mainitusta enimmäiskäsittelyajasta nopeasti käsiteltävissä asioissa. Syyttäjä voi siirtää nopeaan käsittelyyn
tulleen, mutta siihen soveltumattoman asian normaaliin menettelyyn toiselle
syyttäjälle.
4. Nopean käsittelyn järjestelyt syyttäjänvirastoissa / alueilla
Nopeaa käsittelyä hoitamaan määrättävien syyttäjien lukumäärä suhteutetaan
2-kohdassa tarkoitettujen asioiden virastossa / alueella vaatimaan syyttäjähtv:n määrään. Syyttäjien määrää tulee tarkentaa järjestelmän toiminnasta saatavien kokemusten perusteella.
Syyttäjänvirastot / alueet päättävät nopeasta käsittelystä huolehtivien syyttäjien
sijoittamisesta toimipaikkoihinsa. Sijoittelussa on otettava huomioon ja sovitettava yhteen nopeaan käsittelyyn liittyvän esitutkintayhteistyön, käsittelyä
hoitavien syyttäjien yhteistoiminnan ja alueen maantieteellisten olosuhteiden
usein eri suuntiin käyvät vaatimukset.
Nopeassa käsittelyssä tulee käyttää kaikkia menettelyyn sovellettavissa olevia
sähköisiä työmenetelmiä ja -järjestelmiä.
Syyttäjänvirastot / alueet huolehtivat alueellaan esitutkintayhteistyöstä, jolla
esitutkintaviranomaisten yksiköt ohjataan ottamaan syyteasioiden nopean käsittelyn vaatimukset huomioon esitutkinnassa.
Oikeudenkäyntiin liittyvät syyttäjäntehtävät nopeasti käsiteltävässä asiassa,
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jossa syytteen on pannut vireille toisen viraston / alueen syyttäjä, hoitaa ensisijaisesti oikeuspaikan viraston / alueen nopeasti käsiteltävien asioiden syyttäjä.
Toiminta ja sen seuranta syyttäjänvirastoissa / alueilla on järjestettävä siten,
että 1 ja 2 kohdissa mainitut tavoitteet toteutuvat.
5. Menettelyn valtakunnallinen koordinointi
Valtakunnansyyttäjänvirastossa on syyteasioiden nopean käsittelyn koordinaattori, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää nopean käsittelyn menettelyä, sen
valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Koordinaattori myös seuraa syyttäjänvirastojen / alueiden työmäärien kehitystä
ja tekee tarvittaessa aloitteita työmäärien tasaamisesta siirtämällä nopeasti käsiteltävien asioiden syyttäjäntehtäviä toisen viraston / alueen syyttäjille.
Tarvittaessa koordinaattori saattaa esille tulleet nopean käsittelyn ohjaukseen
liittyvät kysymykset asianomaisten esimiesten käsiteltäväksi.
Lisäksi koordinaattori toimii Valtakunnansyyttäjänvirastossa nopean käsittelyn
menettelyyn liittyvien asioiden yhdyshenkilönä ja asiantuntijana.
6. Täytäntöönpano
Tämän päätöksen mukaiset toiminnot valmistellaan ja käynnistetään alueilla
edellä esitettyjen linjausten mukaisesti siten, että järjestelmä on toiminnassa
syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen voimaan tullessa.
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