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EUROOPAN SYYTTÄJÄN MÄÄRÄAIKAISEEN VIRKAAN NIMEÄMINEN
(TYÖAVAIN 25-796-2018)

1. Virka, sen avoimeksi tulo ja siitä ilmoittaminen
Neuvoston asetuksella (EU) 2017/1939, annettu 12.10.2017, koskien tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EPPO-asetus)
on perustettu Euroopan syyttäjänvirasto. EPPO on itsenäinen ja riippumaton unionin
elin, joka toimii yhtenä virastona organisoituna keskustasoon ja hajautettuun tasoon.
Keskustaso koostuu EPPOn kotipaikassa Luxemburgissa sijaitsevasta keskusvirastosta.
Keskusvirasto koostuu kollegiosta, pysyvistä jaostoista, Euroopan pääsyyttäjästä, Euroopan varapääsyyttäjästä, Euroopan syyttäjistä ja hallintojohtajasta. Hajautettu taso koostuu jäsenvaltioissa toimivista Europan valtuutetuista syyttäjistä. EPPOssa työskentelee
myös muuta henkilöstöä hallinnollisissa tehtävissä avustaen keskusvirastoa ja Euroopan
valtuutettuja syyttäjiä näiden hoitaessa EPPO-asetuksen mukaisia tehtäviään. Kansalliset
viranomaiset avustavat ja tukevat aktiivisesti EPPOa sen tutkinta- ja syytetoimissa.
Euroopan syyttäjänvirastossa on avoinna Euroopan syyttäjän määräaikainen virka aikaisintaan 1.11.2019 lukien. Virkapaikka on Luxemburg. Virasto aloittaa toimintansa arviolta marraskuussa vuonna 2020.
EPPO-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan syyttäjän toimikausi on kuusi
vuotta. Artiklan 4 kohdan mukaan kolmasosa Euroopan syyttäjistä vaihtuu joka kolmas
vuosi neuvoston hyväksymien siirtymäsääntöjen mukaisesti. Siirtymäsääntöjä ei ole
vielä hyväksytty. Päätös Euroopan syyttäjien vaihtumisesta siirtymäsääntöjen mukaisesti
tehdään myöhemmin.
Komissio on pyytänyt EPPOon liittyneitä jäsenmaita ilmoittamaan ehdokkaansa Euroopan syyttäjäksi komissiolle 31.3.2019 mennessä. Euroopan syyttäjän virka on julistettu
haettavaksi 29.11.2018. Virka on ollut haettavana valtiolle.fi-järjestelmässä ja oikeusministeriön hallinnonalojen intranetissa. Hakuaika on päättynyt 28.12.2018.

2. Nimeämismenettely
EPPO-asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan kukin jäsenvaltio nimeää kolme ehdokasta
Euroopan syyttäjän tehtävään. Artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto, saatuaan 14 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulta valintalautakunnalta perustellun lausunnon, valitsee ja nimeää yhden ehdokkaista kyseessä olevan jäsenvaltion Euroopan syyttäjäksi. Jos valintalautakunta
toteaa, että jokin ehdokas ei täytä vaatimuksia, joita Euroopan syyttäjän tehtävien hoitaminen edellyttää, sen lausunto sitoo neuvostoa.
Suomen tulee ilmoittaa ehdokkaansa komissiolle 31.3.2019 mennessä. Ehdokkaita ei tule
asettaa paremmuusjärjestykseen, vaan ilmoittaa heidät aakkosjärjestyksessä.
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Oikeusministeriö on 1.3.2018 asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä, joka täydentää EPPO-asetusta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2019. Kansalliseen lainsäädäntöön on tarkoitus ottaa säännökset nimeämismenettelystä, mutta lainsäädäntöä ei ehditä saamaan valmiiksi ennen ensimmäistä nimeämiskertaa. Virkaan nimeämiseen ensimmäisellä kerralla on päätetty soveltaa soveltuvin osin Syyttäjälaitoksesta
annetun lain (439/2011) 14 §:n 2 momentissa säädettyä valtionsyyttäjän nimittämismenettelyä kuitenkin siten, että nimeämisasian valmistelee oikeusministeriö. Valtakunnansyyttäjänvirastolle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.
Suomen ehdokkaat Euroopan syyttäjäksi nimeää valtioneuvosto oikeusministeriön esityksestä. Oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 1 §:n 6 kohdan
mukaan oikeusministeriön tehtäviin kuuluu syyttäjäntoimi, joten Euroopan syyttäjän nimitys esitellään oikeusministeriöstä.
Ehdokkaaksi nimeämisessä ei ole kyse valtion virkamieslain (750/1994) 59 §:ssä tarkoitetusta nimittämistä koskevasta päätöksestä, johon saa hakea muutosta valittamalla siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

3. Kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset
EPPO-asetuksen 16 artiklan mukaan ehdokkaan Euroopan syyttäjäksi tulee olla Suomen
syyttäjälaitoksen tai oikeuslaitoksen aktiivinen jäsen, jonka riippumattomuus on kiistaton. Ehdokkaalla tulee olla Suomessa korkeaan syyttäjän tai tuomarin virkaan nimittämiseksi vaadittava pätevyys ja asiaan kuuluvaa käytännön kokemusta kansallisista oikeusjärjestelmistä, talousrikostutkinnoista ja kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa.
Hakuilmoituksessa todettiin, että viran menestyksellistä hoitamista tukee vahva osaaminen erityisesti vaativien talousrikosasioiden ja kansainvälisliityntäisten rikosasioiden
hoitamisessa syyttäjänä. Syyttäjien toiminnan ohjaamisessa, koordinoinnissa ja valvonnassa tarvittavat taidot ovat myös olennaisia viran hoitamisen kannalta.
Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä työyhteisö- ja neuvottelutaitoja. Lisäksi arvostetaan kokemusta kansainvälisestä oikeudellisesta viranomaisyhteistyöstä ja Euroopan unionin ja sen oikeusjärjestelmän tuntemusta. Työskentely-ympäristö on monikulttuurinen, jossa kohtaavat eri maiden oikeusjärjestelmät, joten tehtävä edellyttää avoimuutta, hyvää suullista ja kirjallista
esittämistaitoa sekä kykyä selviytyä uusista ja yllättävistä tilanteista.
Tehtävä edellyttää yhden Euroopan unionin jäsenvaltion kielen erinomaista hallintaa ja
toisen unionin kielen hyvää hallintaa.
Euroopan syyttäjiin sovelletaan neuvoston asetusta (EU) 2013/1023 Euroopan unionin
virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta. Asetuksen 47 artiklan a kohdan mukaan väliaikaisen toimihenkilön palvelussuhde päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka kuluessa toimihenkilö täyttää 66 vuotta. Komission antaman, Euroopan syyttäjien nimeämistä koskevan ohjeistuksen mukaan ehdokkaiden tulee pystyä suorittamaan
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loppuun kuuden vuoden määräaikainen virka ennen kuin he täyttävät 66 vuotta. Täyttä
varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, onko asetuksessa mainittu ikärajavaatimus ehdoton vai
onko siinä tulkinnanvaraa.
Ikärajavaatimukseen EPPO:n perustamisvaiheessa vaikuttavat myös Euroopan syyttäjiä
koskevat rotaatiosäännökset. EPPO-asetuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaan kolmasosa
Euroopan syyttäjistä vaihtuu joka kolmas vuosi. Neuvosto hyväksyy yksinkertaisella
enemmistöllä Euroopan syyttäjien nimittämistä koskevat siirtymäsäännöt ensimmäistä
toimikautta varten ja sen aikana. Siirtymäsääntöjä koskevan viimeisimmän tekstiehdotuksen mukaan EPPO:on osallistuvista jäsenvaltioista valittaisiin arpomalla kolmasosa,
joiden nimeämien Euroopan syyttäjien toimikausi olisi kolme vuotta. Arvonta tehtäisiin
ennen Euroopan syyttäjien nimittämistä. Siirtymäsääntöjä koskeva ehdotus on tarkoitus
hyväksyä lähiaikoina neuvostossa.

4. Euroopan syyttäjän tehtävät
Euroopan syyttäjän tehtävistä säädetään EPPO-asetuksessa, jonka 12 artiklan mukaan
Euroopan syyttäjä toimii itsenäisesti ja riippumattomasti suhteessa jäsenvaltioon eikä
pyydä tai ota vastaan ohjeita EPPOn ulkopuolisilta tahoilta. Euroopan syyttäjät valvovat
pysyvän jaoston puolesta ja sen antamien ohjeiden mukaisesti tutkintaa ja syytetoimia,
joista Suomessa asiaa käsittelevät Euroopan valtuutetut syyttäjät ovat vastuussa. Euroopan syyttäjät esittävät yhteenvetoja valvomistaan asioista ja tarvittaessa ehdotuksia jaoston päätöksiksi valtuutettujen Euroopan syyttäjien laatimien päätösluonnosten pohjalta.
Euroopan syyttäjällä on samat toimivaltuudet kuin kansallisella syyttäjällä.

5. Virkaa hakeneet
Määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä. Hakijat ovat:
1. Leningradin valtion yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittanut
Josef Gantz
2. oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, kihlakunnansyyttäjä Hannu Joona
3. oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, kihlakunnansyyttäjä Tuomas Oja
4. oikeustieteen tohtori, varatuomari, valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta
5. oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa
6. oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, kihlakunnansyyttäjä Katri Veran

6. Hakijoiden koulutus ja työkokemus
Gantz on suorittanut vuonna 1990 oikeustieteellisen tutkinnon Leningradin valtion yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Opetushallitus on päätöksellään 1.7.2009 päättänyt, että Gantzin kyseinen tutkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Hakemuksensa mukaan hän on toiminut tutkijana ulkomailla syyttäjälaitoksessa vuoden ja 11 kuukautta, rikostutkijana yhteensä 8 vuotta 3 kuukautta sekä
lakimiehenä 3 kuukautta. Hänen äidinkielensä on venäjä. Oman ilmoituksensa mukaan
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hänen suomen kielen taitonsa on erinomainen, ruotsin kielen taitonsa tyydyttävä sekä englannin ja ranskan kielen taitonsa hyvä.
Euroopan syyttäjän tulee olla Suomen syyttäjälaitoksen tai oikeuslaitoksen aktiivinen jäsen. Gantz ei työskentele eikä ole työskennellyt Suomessa syyttäjälaitoksen tai oikeuslaitoksen palveluksessa eikä siten täytä viran kelpoisuusvaatimusta tältä osin. Gantzia ei
oteta enemmälti huomion.
Joona on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 4.5.1989 ja saanut varatuomarin arvon
vuonna 1990. Hän on toiminut apulaisnimismiehenä ja kihlakunnansyyttäjänä 8 vuotta 2
kuukautta syyttäjäntehtävien lisäksi osin poliisin lupahallinnontehtävissä. Hän on toiminut talousrikosasioiden erikoissyyttäjänä vuoden 2005 alusta lähtien eli lähes 14 vuotta.
Syyttäjäkokemusta Joonalla on yhteensä noin 22 vuotta. Hän on toiminut yhteyssyyttäjänä Virossa 4 vuotta vuosien 2001 – 2004 aikana ja vuonna 2000 erityisasiantuntijana
oikeusministeriössä 10 kuukautta. Lisäksi hän on toiminut 3 kuukautta ylitarkastajana
sisäasiainministeriössä sekä verotarkastajana/verosihteerinä 5 kuukautta. Oman ilmoituksensa mukaan hänellä on hyvä ruotsin kielen taito sekä erinomainen eestin ja englannin taito.
Oja on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 26.5.1988 ja saanut varatuomarin arvon
vuonna 1991. Hän on toiminut nimismiehenä/apulaisnimismiehenä ja kihlakunnansyyttäjänä yhteensä 12 vuotta 2 kuukautta. Kansainvälisissä tehtävissä hän on toiminut EULEX
-syyttäjänä Kosovossa yhteensä 4 vuotta ja Civilian Justice Adviserina YK:n MONUSCO
-operaatiossa Kongon demokraattisessa tasavallassa 3 kuukautta. Lisäksi hän on toiminut
Rule of Law Adviser -tehtävässä Brysselissä 2 vuotta. Suomen kansallisena jäsenenä Eurojustissa hän työskenteli 3 vuotta 5 kuukautta vuosien 2001 – 2004 aikana sekä ulkoministeriössä OSA-neuvoksena 2 vuotta 2 kuukautta. Yhteensä kokemusta ulkomaantehtävistä hänellä on 11 vuotta 7 kuukautta. Hän on toiminut vierailevana tutkijana Kööpenhaminan yliopistossa vuoden ajan sekä muissa erilaisissa lakimiestehtävissä yhteensä 3
vuotta 2 kuukautta. Oman ilmoituksensa mukaan hänen ruotsin kielen taitonsa on erinomainen, englannin kielen taitonsa erinomainen ja ranskan kielen taitonsa tyydyttävä.
Sahavirta on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 5.6.1984 ja oikeustieteen tohtoriksi
31.10.2008. Hän on saanut varatuomarin arvon vuonna 1992. Hän on työskennellyt verohallinnossa muun muassa verotarkastajana, asiainvalvojana, ylitarkastajana ja osastopäällikkönä yhteensä noin yhdeksän vuoden ajan. Hän on työskennellyt kaupunginviskaalina
runsaan neljän vuoden ajan ja joulukuusta 1997 lukien valtionsyyttäjänä noin 18 vuoden
ajan. Syyttäjänkokemusta hänellä on yhteensä noin 22 vuotta. Sahavirta on valtionsyyttäjänä sekä kaupunginviskaalina hoitanut vaativia talousrikosasioita. Hän on toiminut Eurojustissa 3 vuotta Suomen kansallisena jäsenenä vuosina 2011 – 2015. Vuosina 20132015 Sahavirta toimi kahden vuoden ajan Valtakunnansyyttäjänviraston ohjaus- ja kehittämisyksikön päällikkönä. Oman ilmoituksensa mukaan hänellä on erinomainen englannin kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.
Tiesmaa on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 24.4.1990 ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1993. Hän on toiminut kihlakunnansyyttäjänä 7 vuotta 7 kuukautta ja talousrikosasioiden erikoissyyttäjänä vuodesta 1999 lähtien eli 14 vuotta 4 kuukautta. Syyttäjänkokemusta hänellä on yhteensä noin 21 vuotta. Lisäksi hän on toiminut Eurojustissa 4
vuotta Suomen kansallisena jäsenenä vuosina 2011 – 2015 ja 6 kuukautta kansallisena
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asiantuntijana vuosina 2009 – 2010. Oman ilmoituksensa mukaan hänellä on tyydyttävä
ruotsin kielen taito ja erinomainen englannin kielen taito.
Veran on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 2.4.1993 ja saanut varatuomarin arvon
vuonna 1995. Hän on toiminut nimismiehenä/apulaisnimismiehenä ja kihlakunnansyyttäjänä yhteensä 8 vuotta 9 kuukautta ja talousrikosasioiden erikoissyyttäjänä vuodesta 2007
lähtien eli 12 vuotta. Syyttäjäkokemusta hänellä on yhteensä lähes 21 vuotta. Lisäksi hän
on työskennellyt lakimiehenä ja asianajajana yhteensä 5 vuotta 3 kuukautta ja suorittanut
asianajajatutkinnon. Oman ilmoituksensa mukaan hänellä on erinomainen ranskan, hyvä
englannin ja tyydyttävä ruotsin ja saksan kielen taito.
Gantzia lukuun ottamatta hakijat täyttävät Euroopan syyttäjän kelpoisuusvaatimukset.
Kelpoisuusvaatimukset täyttävät viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin 24.1.-4.2.2019 välisenä aikana oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla.
Haastatteluissa olivat läsnä hallitusneuvos Katariina Jahkola, neuvotteleva virkamies Miia
Ljungqvist ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

7. Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto
Valtakunnansyyttäjänvirasto on 26.2.2019 antanut kirjallisen lausunnon asiassa. Valtakunnansyyttäjänvirasto on osallistunut oikeusministeriössä nimeämisprosessin valmisteluun vertailtaessa hakijoiden hakemuksia ja haastateltaessa hakijoita. Valtakunnansyyttäjänvirasto on yhtynyt oikeusministeriön näkemykseen hakijoiden ansiovertailusta ja nimeämisesityksestä.
8. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden ansioiden vertailu
Viiden kelpoisuusvaatimukset täyttävän hakijan ansioita arvioidaan ja vertaillaan hakemusasiakirjoista sekä haastattelussa saatujen tietojen perustella. Arviointi- ja vertailutekijöinä käytetään Euroopan syyttäjän kelpoisuusvaatimukseen sisältyviä sekä hakuilmoituksessa todettuja viran tehtävien hoitamisen kannalta keskeisinä pidettäviä valmiuksia.
Tehtävän edellyttämä vahva osaaminen erityisesti vaativien talousrikosasioiden hoitamisesta syyttäjänä
Joona on toiminut talousrikosasioiden erikoissyyttäjänä viimeisimmät 14 vuotta ja syyttäjäkokemusta hänellä on 22 vuotta. Hän on hoitanut jo nimismiehenä ja kihlakunnansyyttäjänä ollessaan talousrikosasioita. Aikaisemmin hän on toiminut lyhyen aikaa verotarkastajana ja verosihteerinä. Joona on hoitanut lukuisia erittäin laajoja ja vaativia talousrikosasioita parisyyttäjänä tai syyttäjätiimissä, joissa hän on toiminut vastuusyyttäjänä.
Oja on toiminut nimismiehenä/apulaisnimismiehenä ja kihlakunnansyyttäjänä noin 12
vuotta. Hän on hoitanut yksittäisiä talousrikosasioita, mutta ei ole toiminut talousrikosasioiden erikoissyyttäjänä. Oja kertoo hoitaneensa muita vaativia rikosasioita ja Kosovossa
syyttäjänä toimiessaan myös korruptiorikoksia ja talousrikospainotteisia asioita.
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Sahavirta on työurallaan erikoistunut talousrikosasioihin. Sahavirralla pitkä työkokemus
ensin verohallinnosta pääasiassa verotarkastajana ja asianvalvojana, minkä jälkeen hän on
työskennellyt kaupunginviskaalina ja 18 vuoden ajan valtionsyyttäjänä Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Valtionsyyttäjänä ja myös kaupunginviskaalina hän on ajanut vaativia ja
laajoja talousrikosasioita ja myös EU:n varoihin kohdistuneita petosasioita. Valtionsyyttäjänä hän on lisäksi hoitanut pääasiassa talousrikoksiin liittyviä kanteluasioita sekä ohjannut ja kehittänyt talousrikossyyttäjien toimintaa. Sahavirta on tehnyt aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä sekä osallistunut koulutuksen kehittämiseen ja toiminut kouluttajana talousrikoksissa. Hän on toiminut Suomen kansallisena jäsenenä Eurojustissa, jossa hän
toimi talousrikostiimin vetäjänä. Sahavirta on oikeustieteen tohtori ja kirjoittanut väitöskirjan rahanpesusta rangaistavana tekona.
Tiesmaa on toiminut talousrikosasioiden erikoissyyttäjänä yli 14 vuotta ja syyttäjänkokemusta hänellä on yhteensä 21 vuotta. Hän on hoitanut talousrikosasioita jo kihlakunnansyyttäjänä ollessaan. Hän on hoitanut lukuisia erittäin laajoja ja vaativia talousrikosasioita
parisyyttäjänä tai syyttäjätiimissä, joissa hän on toiminut vastuusyyttäjänä.
Veran on toiminut talousrikosasioiden erikoissyyttäjänä 12 vuotta ja syyttäjäkokemusta
hänellä on yhteensä lähes 21 vuotta. Hän on hoitanut lukuisia erittäin laajoja ja vaativia
talousrikosasioita parisyyttäjänä tai syyttäjätiimissä, joissa hän on toiminut vastuusyyttäjänä. Yleisten talousrikosten ohella hänen vastuullaan ovat olleet myös korruptiorikosasiat.
Kaikilla hakijoilla on ansiokas virkaura ja pitkä kokemus syyttäjälaitoksessa. Vahva kokemus vaativien talousrikosasioiden hoitamisesta syyttäjänä on Joonalla, Sahavirralla,
Tiesmaalla ja Veranilla. Joona, Tiesmaa ja Veran ovat lukumääräisesti hoitaneet Sahavirtaa enemmän vaativia talousrikosasioita. Sahavirran vahvuutena on talousrikosasioiden
ajamisen ohella erityisesti hänen Valtakunnansyyttäjänvirastossa hoitamansa talousrikossyyttäjien toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen sekä talousrikoksia koskevat kanteluasiat.
Vahva osaaminen kansainvälisliityntäisten rikosasioiden hoitamisesta syyttäjänä, kokemus kansainvälisestä oikeudellisesta viranomaisyhteistyöstä ja Euroopan unionin ja sen
oikeusjärjestelmän tuntemus sekä kielitaito
Joona on toiminut yhteyssyyttäjänä Virossa neljän vuoden ajan hoitaen siviili- ja rikosasioihin liittyviä oikeusapupyyntöjä ja oikeudenhoidon yhteistyötä. Hän on ollut myös
Tukholman syyttäjänvirastossa virkamiesvaihdossa. Hän on perehtynyt Pohjoismaiden ja
Viron oikeusjärjestelmiin. Hänen hoitamissaan yksittäisissä rikosasioissa on ollut kansainvälisiä liityntöjä. Hän toimii Helsingin syyttäjänvirastossa toisena vastuusyyttäjänä
omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta
Euroopan unionissa annetun lain mukaisissa jäädyttämisasioissa. Oman ilmoituksensa
mukaan hänellä on hyvä ruotsin kielen taito sekä erinomainen eestin ja englannin taito.
Hän on ajanut rikosasioita ruotsin kielellä ja työskennellyt Virossa yhteyssyyttäjänä eestin ja englannin kielellä.
Oja on ollut kansainvälisissä tehtävissä lähes 12 vuoden ajan. Hän on toiminut EULEX syyttäjänä Kosovossa 4 vuotta ja lyhyen aikaa Civilian Justice Adviserina YK:n
MONUSCO -operaatiossa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Hän on toiminut Rule
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of Law Adviser -tehtävässä Brysselissä 2 vuotta. Hän on työskennellyt Eurojustissa sen
aloittaessa toimintansa Suomen kansallisena jäsenenä reilun kolmen vuoden ajan sekä ulkoministeriössä OSA-neuvoksena noin 2 vuotta. Hän on toiminut vierailevana tutkijana
Kööpenhaminan yliopistossa vuoden ajan. Oman ilmoituksensa mukaan hänen ruotsin ja
englannin kielen taitonsa on erinomainen ja ranskan kielen taitonsa tyydyttävä. Hän on
työskennellyt useissa ulkomaantehtävissä englannin kielellä.
Sahavirta on työskennellyt Eurojustissa Suomen kansallisena jäsenenä kolmen vuoden
ajan, jolloin hän on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä tutustunut kollegion jäsenenä kansainvälisen organisaation johtamiseen. Hän kertoo lisäksi hoitaneensa yksittäisiä rikosasioita, joihin on liittynyt kansainvälistä yhteistyötä. Hän on myös osallistunut Valtakunnansyyttäjänvirastossa kansainvälisten asioiden hoitamiseen. Sahavirta on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin seminaareihin, kokouksiin ja työpajoihin sekä oikeusministeriön työryhmiin EU-lainsäädännön implementoinnissa. Hän on perehtynyt EU:n ja myös usean muun maan oikeusjärjestelmiin
väitöskirjaansa varten. Hän ilmoittaa englannin kielen taitonsa olevan erinomainen ja
työskennelleensä Eurojustissa englannin kielellä. Hänen ruotsin kielen taitonsa on tyydyttävä.
Tiesmaa on työskennellyt Eurojustissa neljän vuoden ajan Suomen kansallisena jäsenenä
ja 6 kuukautta kansallisena asiantuntijana. Hän perehtyi Eurojustissa erityisesti kyber-asioihin ja toimi kyber-tiimin vetäjänä. Tiesmaa toimii Helsingin syyttäjänvirastossa kansainvälisten asioiden tiimissä hoitaen muun ohella rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain mukaisia luovutusasioita. Oman ilmoituksensa mukaan hänellä on tyydyttävä ruotsin ja erinomainen englannin kielen taito. Työkielenä Eurojustissa on ollut englanti.
Veranin hoitamissa yksittäisissä rikosasioissa on usein ollut kansainvälisiä liityntöjä. Hän
on toiminut Helsingin syyttäjänvirastossa 10 vuoden ajan toisena vastuusyyttäjänä omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain mukaisissa jäädyttämisasioissa, joita hän on hoitanut lukuisia.
Veran aloittaa 1.3.2019 työskentelyn Eurojustissa kansallisena asiantuntijana. Oman ilmoituksensa mukaan hänellä on erinomainen ranskan, hyvä englannin ja tyydyttävä ruotsin ja saksan kielen taito. Hän kertoo opiskelleensa ulkomailla ranskan kielellä, joka on
myös hänen toinen kotikielensä. Hän on hoitanut työtehtäviä englannin kielellä.
Kaikilla hakijoilla on tehtävän hoitamisen kannalta riittävä kielitaito. Veran erottuu edukseen erinomaisella ranskan kielen taidolla. Kaikilla hakijoilla on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja kansainvälisliityntäisten rikosasioiden hoitamisesta syyttäjänä. Sahavirralla on kokemusta myös muusta syyttäjälaitokseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Veran ja Joona toimivat em. jäädyttämisasioiden vastuusyyttäjinä ja Tiesmaa kansainvälisten asioiden tiimissä hoitaen muun ohella em. luovutusasioita. Kaikilla hakijoilla
on jonkinasteinen tuntemus EU:n oikeusjärjestelmästä.
Joonalla on kokemusta yhteyssyyttäjänä toimisesta Virossa. Sahavirralla, Tiesmaalla ja
Ojalla on vahvaa kansainvälistä osaamista perustuen kansallisen jäsenen työhön Eurojustissa. Oja on toiminut syyttäjän tehtävissä Kosovossa. Ojalla on hakijoista pisin kokemus
erilaisista ulkomaantehtävistä.
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Syyttäjien toiminnan ohjaamisessa, koordinoinnissa ja valvonnassa tarvittavat taidot
Joona on ollut vastuusyyttäjänä parisyyttäjänä ja syyttäjätiimissä toimittaessa erittäin laajoissa ja vaativissa talousrikosasioissa. Aikaisemmin nimismiehen ja apulaisnimismiehen
tehtäviin kuului poliisitoiminnan ohjaus.
Oja on toiminut Suomen kansallisena jäsenenä Eurojustissa, jossa hänen johdollaan on
Suomen osastolla työskennellyt sihteeri. Kosovossa hän toimi osin syyttäjätiimeissä.
Sahavirta on toiminut kahden vuoden ajan Valtakunnansyyttäjänviraston ohjaus- ja kehittämisyksikön päällikkönä. Valtionsyyttäjänä hän on hoitanut talousrikossyyttäjätoiminnan ohjausta ja kehittämistä. Hän on toiminut Suomen kansallisena jäsenenä Eurojustissa,
jossa hänen johdollaan on Suomen osastolla työskennellyt sihteeri ja kansallinen asiantuntija puolen vuoden ajan. Hän on toiminut Eurojustissa talousrikos-tiimin vetäjänä.
Tiesmaa on toiminut Suomen kansallisena jäsenenä Eurojustissa, jossa hänen johdollaan
on Suomen osastolla työskennellyt sihteeri ja kansallisia asiantuntijoita. Tiesmaa on toiminut Eurojustissa kyber-tiimin vetäjänä. Hän on ollut vastuusyyttäjänä parisyyttäjänä ja
syyttäjätiimissä toimittaessa erittäin laajoissa ja vaativissa talousrikosasioissa.
Veran on ollut vastuusyyttäjänä parisyyttäjänä ja syyttäjätiimissä toimittaessa erittäin laajoissa ja vaativissa talousrikosasioissa. Hän on myös neuvonut muita syyttäjiä esimerkiksi
jäädytysasioissa. Veran on myös ollut mukana jäsenenä useassa työryhmässä.
Hakijoista ainoastaan Sahavirralla on varsinaista esimieskokemusta. Sahavirta on toiminut lyhyen ajan esimiehenä Valtakunnansyyttäjänvirastossa, jossa painottuu erityisesti
koko syyttäjälaitoksen ohjaaminen ja kehittäminen. Sahavirta on hoitanut pitkään talousrikossyyttäjätoiminnan ohjausta ja kehittämistä. Sahavirta, Tiesmaa ja Oja ovat työskennelleet Eurojustissa kansallisena jäsenenä, mikä on edellyttänyt toiminnan ohjaamisessa
ja koordinoinnissa tarvittavia taitoja.
Oma-aloitteisuus, hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä hyvät työyhteisö- ja neuvottelutaidot
Sahavirta ja Tiesmaa nousivat hakijoista esiin oma-aloitteisuudellaan työtehtäviensä hoitamisessa erityisesti Eurojustissa toimiessaan. He olivat osallistuneet muun ohella aktiivisesti erilaisten tiimien toimintaan myös puheenjohtajan roolissa. Haastattelussa esiin tulleiden ja myös työssä ilmenneiden ansioiden perusteella Veran nousi esiin hyvillä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoillaan, aktiivisuudellaan ja työyhteisötaidoillaan.
Haastatteluissa erityisesti Sahavirta, Tiesmaa ja Veran toivat esiin heidän työkokemukseensa ja kiinnostukseensa perustuvia näkemyksiä siitä, mitä tulisi ottaa huomioon EPPOn
toimintaa käynnistettäessä ja EPPOlle kuuluvien rikosasioiden käsittelyä suunniteltaessa
ja kehitettäessä.
Hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito ja kyky selviytyä uusista ja yllättävistä tilanteista
Kaikki hakijat ovat kokeneita esiintyjiä ja kouluttaneet paljon. Haastattelujen perusteella
voidaan todeta, että kaikilla on sujuva suullinen esitystaito.
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Kaikkien hakijoiden työtehtävät edellyttävät kirjallista esitystaitoa. Sahavirralla on eniten
kokemusta kirjallisten esitysten laatimisesta. Sahavirta on Valtakunnansyyttäjänvirastossa
valmistellut kanteluratkaisuja ja erilaisia lausuntoja sekä muita ohjaamiseen ja kehittämiseen liittyviä asiakirjoja. Hän on kirjoittanut väitöskirjan.
Yhteenveto
Kelpoisuusvaatimuksena Euroopan syyttäjän tehtävään on korkeaan syyttäjän tai tuomarin virkaan nimittämiseksi vaadittava pätevyys ja asiaan kuuluva käytännön kokemus kansallisista oikeusjärjestelmistä, talousrikostutkinnoista ja kansainvälisestä oikeudellisesta
yhteistyöstä rikosasioissa. Kaikki haastatellut hakijat täyttävät kelpoisuusvaatimukset.
Menestyksellinen viran hoitaminen edellyttää erityisesti vahvaa osaamista vaativien talousrikosasioiden ja kansainvälisliityntäisten rikosasioiden hoitamisessa syyttäjänä. Euroopan syyttäjän tehtävissä painottuvat lisäksi syyttäjien toiminnan ohjaamisessa tarvittavat taidot sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Näitä voidaan siten pitää tärkeinä kriteereinä arvioitaessa hakijoiden ansioita.
Arvioitaessa vahvaa osaamista erityisesti vaativien talousrikosasioiden hoitamisesta syyttäjänä nousevat Sahavirta, Joona, Tiesmaa ja Veran osaamisellaan ja kokemuksellaan
esiin.
Syyttäjien toiminnan ohjaamisessa tarvittavia taitoja voidaan katsoa olevan erityisesti Sahavirralla ja Tiesmaalla. Sahavirralla on pitkäaikaista kokemusta Valtakunnansyyttäjänvirastossa talousrikossyyttäjien toiminnan ohjaus- ja kehittämistehtävistä ja kokemusta
esimiestehtävistä. Sahavirta ja Tiesmaa ovat työskennelleet Eurojustissa kansallisena jäsenenä alaisenaan sihteeri ja kansallisia asiantuntijoita sekä toimineet tiimien puheenjohtajina. Veranin vahvuutena on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, aktiivisuus ja työyhteisötaidot.
Kokonaisuutena arvioiden Sahavirralla, Tiesmaalla ja Veranilla voidaan arvioida olevan
hakijoista parhaat edellytykset Euroopan syyttäjän tehtävään.
Sahavirta ei täytä neuvoston asetuksen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen
muuttamisesta 47 artiklan a kohdan mukaista säännöstä 66 vuoden iästä. Sahavirta ei ehdi
suorittaa loppuun kuuden vuoden määräaikaista virkaa ennen kuin hän täyttää 66 vuotta.
Koska aikaisemmin esitetyn perusteella ei ole täyttä varmuutta ikärajavaatimuksen ehdottomuudesta eikä myöskään siitä, onko Euroopan syyttäjän toimikausi kolme vai kuusi
vuotta ensimmäisellä toimikaudella, mainitun ikärajasäännöksen ei katsota muodostavan
estettä Sahavirran esittämiseen ehdokkaaksi Euroopan syyttäjän tehtävään.
Vertailtaessa keskenään Joonan ja Ojan ansioita, nousee Joona edelle erityisesti vahvalla
ja pitkäaikaisella osaamisellaan vaativien talousrikosasioiden sekä kansainvälisliityntäisten rikosasioiden hoitamisessa syyttäjänä. Mikäli valintalautakunta katsoo, ettei Sahavirta
täytä Euroopan syyttäjän kelpoisuusvaatimuksia ja pyytää uuden ehdokkaan nimeämistä,
voidaan Joonalla arvioida olevan jäljellä olevista hakijoista parhaat edellytykset Euroopan
syyttäjän tehtävään.
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9. Turvallisuusselvitys
Sahavirrasta, Tiesmaasta, Veranista ja Joonasta on tehty turvallisuusselvityslain
(726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Selvityksessä ei käynyt ilmi
seikkoja, jotka asettaisivat esteen heidän nimeämiselleen ehdokkaaksi Euroopan syyttäjän
määräaikaiseen virkaan.
10. Esitys
Edellä esitetyillä perusteilla esitän, että valtioneuvosto nimeäisi Suomen ehdokkaiksi
määräaikaiseen Euroopan syyttäjän virkaan valtionsyyttäjä Ritva Sahavirran, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaan ja kihlakunnansyyttäjä Katri Veranin. Esitän lisäksi, että varasijalle Suomen ehdokkaaksi määräaikaiseen Euroopan syyttäjän virkaan nimettäisiin
kihlakunnansyyttäjä Hannu Joona.

