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SYYTTÄJÄLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintakertomus

Johdon katsaus
Syyttäjälaitoksen uuden organisaation ensimmäinen kokonainen vuosi oli juuri pääsemässä
vauhtiin, kun COVID-19-epidemia iski myös Syyttäjälaitoksen arkeen. Maaliskuussa annettiin
ensimmäiset laajat ohjeet toimintojen järjestämisestä epidemian aikana. Juhannuksen tienoilla
valmistui kattava sopeutumis- ja palautumissuunnitelma toiminnasta poikkeusolojen aikana.
Suosituksia ja ohjeita täsmennettiin pitkin toimintavuotta. Epidemian tilannekuva päivittyi
säännöllisissä palavereissa syyttäjäalueiden ja Tuomioistuinviraston kanssa.
Syyttäjälaitoksen henkilöstö noudatti turvaohjeita ja pysyi terveenä, mikä on hyvin positiivinen
havainto. Valtaosa henkilöstöstä siirtyi maaliskuussa etätöihin ja jatkoi näin koko vuoden. Monen
työskentelytavat muuttuivat, kun laaja sähköisten työvälineiden käyttöönotto tuli
välttämättömäksi. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta ja opastusta etätyöhön. Näin käsiteltiin
etätyön etuja ja haittojen minimointia, etäjohtamista ja erityisesti sitä, miten yhteisöllisyyttä
ylläpidetään etäoloissa. Digitaitoja kehitettiin monin tavoin.
Virkamatkojen määrä väheni radikaalisti. Ulkomaan työmatkoja ei tehty lainkaan.
Sidosryhmäyhteistyö niin kansallisesti kuin kansainvälisesti siirtyi etätapaamisiin. Kansainvälinen
yhteistoiminta kärsi poikkeustilasta tuntuvasti, sillä verkostotyyppinen toiminta lähes tyrehtyi.
Kansainvälisliityntäiset rikosasiat kyettiin kuitenkin melko hyvin hoitamaan.
Myönteinen havainto on, että syyttäjäntoiminnan tuottavuus kasvoi merkittävästi. Myös syyttäjien
ratkaisemien asioiden valtakunnallinen kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta. Tuottavuuden
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kasvu syyttäjäalueilla on seurannut siitä, että rikosasioiden nopean käsittelyn menettely on
laajentunut ja yhdenmukaistunut.
Vaikka syyttäjäntoiminnan tuottavuus ja ratkaisujen määrä kasvoivat, ratkaisemattomien asioiden
rästi syyttäjillä lisääntyi vuonna 2020 merkittävästi. Tärkeimpiä syitä rästin kasvuun oli
käytettävissä olleiden syyttäjien henkilötyövuosien väheneminen vuodesta 2019 ja samaan aikaan
käsiteltäväksi saapuneen asiamäärän huomattava lisääntyminen. Ainakin välillisesti myös COVID19-epidemian torjuntatoimet viivästyttivät oikeudenkäyntejä.
Varhain keväällä tuomioistuimet peruuttivat ja siirsivät tuhansia oikeudenistuntoja pitkälle
tulevaisuuteen niin, että tämän ruuhkan purkaminen jatkuu vielä vuonna 2021. Tilannetta pyrittiin
helpottamaan järjestämällä etäoikeudenkäyntejä videovälitteisesti, mutta tätä toimintamallia ei
Syyttäjälaitoksen toivomuksesta huolimatta saatu sovelletuksi niin usein kuin se olisi ollut
mahdollista. Tämän rästin purkamisella on merkittävä vaikutus viraston tuottavuuteen.
Tuottavuuden kasvun ja rästin kasvun välinen ristiriita kertoo perustuvanlaatuisesta ongelmasta:
tekevien käsien liian vähäisestä määrästä eli aliresursoinnista.
Kulupuolella ICT-palvelujen ostot lisääntyivät merkittävästi, ja ne ovatkin henkilöstökulujen jälkeen
seuraavaksi suurin kuluerä. ICT-menojen kasvu on ollut merkittävää kahden viime vuoden aikana.
Tämä kehitys on riski Syyttäjälaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelulle.
Yleishavaintona voi todeta, että henkilöstö on sitoutunut reilu vuosi sitten tapahtuneeseen
organisaatiouudistukseen. Sen tavoitteita pidetään perusteltuina, ja alueilla pyritään toiminnan
yhtenäistämiseen. Johtoajatuksena on Syyttäjälaitoksen kokonaisedun huomioon ottaminen
kaikessa toiminnassa. Toimintakulttuuri ei muutu hetkessä, vaan vaatii aikaa.
Myönteinen havainto on myös se, että henkilöstö ymmärtää sähköiseen toimintaympäristöön
siirtymisen merkityksen ja tiedostaa, mitä valmiuksia se itse kultakin edellyttää. Esimerkiksi
kokemukset Sakko-Aipasta ovat niin myönteiset, ettei vanhaan ole halua palata. Myös
sihteeritoimintojen yhdenmukaistaminen on tarkoittanut asioiden käsittelemistä sähköisesti.
Tämän seurauksena työtä voidaan jakaa tasaisesti, sijaistaminen on helppoa ja etätyö mahdollista.
Kokemukset ovat niin hyviä, että suunnitelmat virtuaalisen kanslian (ensin alueellisten ja
myöhemmin valtakunnallisen) perustamiseen etenevät.
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Tuloksellisuus
Syyttäjälaitoksen tulostavoiteasiakirjassa vuosiksi 2020–2023 sovittiin seuraavista
tuloksellisuustavoitteista:
·

Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti sekä vaativissa että päivittäisrikoksissa.

·

Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset.

·

Tilannekuva vahvistuu.

·

Organisaatiouudistus vakiinnutetaan ja sen toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan.

Keskeiset toimet tuloksellisuustavoitteiden saavuttamiseksi
On rakennettu erikoistuneiden syyttäjien järjestelmä. Se koostuu päätoimisista erikoissyyttäjistä
kolmelta erikoistumisalueesta (talous, henkilöt ja turvallisuus) sekä erikoistuneista aluesyyttäjistä,
jotka keskittyvät tiettyihin rikollisuuden lajeihin muun syyttäjätyönsä ohella.
Järjestelmää alettiin kehittää niin, että syyttäjien erikoisosaaminen on tarpeen mukaan
käytettävissä joustavasti koko maassa riippumatta erikoistuneiden syyttäjien sijoituspaikasta.
Erikoistumisalueista vastaavat valtionsyyttäjät ovat seuranneet ja ohjanneet järjestelmän
toimintaa ja valmistelevat siitä yhteistyössä syyttäjäalueiden kanssa raportin johtoryhmälle. Myös
erikoistuneiden syyttäjien toimintaa koskevan, vuonna 2021 annettavan valtakunnansyyttäjän
yleisen ohjeen valmistelu aloitettiin vuonna 2020.
Valmisteltiin valtakunnansyyttäjän yleinen ohje rikosasioiden nopean käsittelyn toimintaan siitä
saatujen kokemusten perusteella. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa menettelyä. Ohje
tuli voimaan 1.1.2021.
Tiivistettiin yhteistyötä Poliisihallituksen ja Tuomioistuinviraston kanssa tavoitteena parantaa
tilannekuvaa ja rikosprosessin sujuvuutta. Lisäksi perustettiin yhteisiä työryhmiä käsittelemään
rikosasioiden etenemiseen liittyvää kehittämistä, kuten sähköisen esitutkinta-aineiston käyttöä ja
esitutkintakuulustelujen teknistä tallentamista.
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Myös oikeusministeriö on osallistunut yhteistyöhön rikosketjun toiminnan tehostamiseksi.
Ministeriö on esimerkiksi tilannut Syyttäjälaitoksen ja poliisin yhteistyössä tekemän,
esitutkintayhteistyön kehittämistä koskevan tutkimuksen.
Tilannekuvan parantamiseksi valmisteltiin muutokset mittari- ja tilastotiedon
käsittelyjärjestelmään siten kuin raportointityöryhmän mietinnössä oli esitetty. Muutokset otettiin
käyttöön vuoden 2021 alussa.
Syyttäjäntyön määrän ja laadun seurannassa aletaan seurata arvioon perustuvan seurannan
(”asiat” ja ”painotettu työmäärä”) sijasta yksittäisten rikosten käsittelyä ja vaativuutta sekä
työajan kohdentumista erilaisiin toimintoihin. Nämä osoittavat kokonaistyömäärää paremmin kuin
aiemmat mittarit.
Vuoden 2020 aikana järjestettiin uuden organisaation syyttäjäalueiden sisäiset organisaatiot ja
toimintaprosessit. Alettiin selvittää syyttäjäalueiden toiminnan aluekohtaisia muutostarpeita ja
selvittää valtakunnallisen yhdenmukaisuuden kehittämistä. COVID-17-epidemia on kuitenkin
hidastanut ja lykännyt paikan päällä tehtäviä selvityksiä.
Alettiin kokeilla käsittelypaikasta riippumattomien syyteasioiden laajamittaisempaa siirtämistä
syyttäjäalueiden välillä. Kesäkuuhun 2021 jatkuvassa hankkeessa siirretään vaikeasti
ruuhkautuneelta Pohjois-Suomen syyttäjäalueelta 3 000 kirjallisen käsittelyn syyteasiaa
ratkaistavaksi muille alueille.
Tulosohjausprosessi uudistettiin vastaamaan uutta organisaatiota, ja toiminnan tuen prosesseja
yhdenmukaistettiin edelleen henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon alalla. Otettiin käyttöön uusia,
yhteisiä menettelytapoja henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja avoimeksi tulevien tehtävien
sisäisessä haussa. Hankintatoimen yhtenäistämistä jatkettiin, ja hankintamenettelyä muutettiin
yhden hankintayksikön vaatimusten mukaiseksi. Tietohallinnossa yhdenmukaistettiin
kirjaamotoimen ja ICT-hankintojen linjauksia. Vuoden 2020 lopulla käynnistettiin
valtiovarainministeriön tilaama organisaatiouudistuksen arviointihanke yhdessä kolmen muun
valtion viraston kanssa.
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Taulukko 1. Tulossopimuksessa asetettujen tuloksellisuustavoitteiden toteutuminen ja vertailu
kahteen edelliseen vuoteen.

Tuloksellisuustavoitteet

Toiminnan laajuus

2018

2019

toteutuma

toteutuma toteutuma tulossopimus

2018

2020

2021

2019

2020

2020

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

91 059

86 116

91 246

87 000

91 966

84 074

87 530

85 000

2018

2019

2020

2020

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

1,69

1,66

1,88

2,00

2 231

2 343

3 568

2 000

327

469

625

400

Syyteharkintaan saapuneiden asioiden
määrä, kpl
Syyteharkinnassa ratkaistujen asioiden
määrä, kpl
Joutuisuus
Keskimääräinen syyteharkinta-aika,
enintään kk
6–12 kk syyteharkinnassa avoinna
olleiden asioiden määrä, enintään kpl
Yli 12 kk syyteharkinnassa avoinna
olleiden asioiden määrä, enintään kpl

Vaikuttavuus
Syyttäjälaitoksen tulostavoiteasiakirjassa vuosiksi 2020–2023 sovittiin seuraavista
yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista:
·

Rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti.

·

Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan.

Keskeiset toimet tulostavoitteiden saavuttamiseksi
Syyteprosessin laatujärjestelmän suunnittelu valmistui. Vuoden 2020 lopulla päätettiin, että
laatujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset ja alueelliset laaturyhmät perustetaan heti vuoden
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2021 alussa ja järjestelmän toiminta aloitetaan vuoden aikana. Johtavien aluesyyttäjien kanssa
sovittiin, että vuoden 2021 aikana suunnitellaan ja aloitetaan syyttäjäntoiminnan
yhdenmukaisuuden aluetasoinen seuranta ja valvonta.
Syyttäjäalueiden ja poliisilaitosten kesken sovittiin syyttäjäalueiden organisaatio- ja
toimintarakenteiden edellyttämistä muutoksista paikallistason säännönmukaiseen
esitutkintayhteistyöhön.
Aloitettiin valtakunnansyyttäjän toimiston ja Tuomioistuinviraston kesken säännölliset, 1–2
kuukauden välein pidettävät yhteistyötapaamiset. Niissä käsiteltiin rikosprosessin sujuvuuteen
vaikuttavia käytännön kysymyksiä. Vuonna 2020 tapaamisissa käsiteltiin paljon myös COVID-19epidemian torjuntaan liittyviä yhteistyökysymyksiä. Ne koskivat mm. pääkäsittelyjen siirtämistä,
henkilöiden läsnäoloa oikeudenkäynneissä ja etäyhteyksien käyttämistä pääkäsittelyissä.
Syyttäjän tehtävän tunnettuutta ja arvostusta kehitettiin mm. tuottamalla esittelyvideoita
syyttäjäntyöstä ja uudistamalla Syyttäjälaitoksen internet-sivuja. Laadittiin sosiaalisen median
strategia, jonka keinoin kerrottiin syyttäjän työstä Twitterissä ja LinkedInissä. Syyttäjän työtä
markkinoitiin myös opiskelijoille. Lisäksi aloitettiin viestintää tehostavan ja yhtenäistävän
viestintästrategian laatiminen.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnan tuottavuus
Toimintavuoden 2020 aikana syyttäjäntoiminnan tuottavuus kasvoi merkittävästi. Syyttäjät
ratkaisivat asioita henkilötyövuotta kohden 6,45 % (14,5 kpl/htv) enemmän kuin vuonna 2019.
Kaikiaan syyttäjäalueiden syyttäjät ratkaisivat vuonna 2020 keskimäärin 238,5 asiaa
henkilötyövuotta kohden. Syyttäjien ratkaisemien asioiden valtakunnallinen kokonaismäärä kasvoi
niin, että vuonna 2020 se oli 4,1 % (3 483 kpl) suurempi kuin edellisenä vuonna. Tuottavuuden
kasvu syyttäjäalueilla on seurannut rikosasioiden nopean käsittelymenettelyn laajenemista ja
yhdenmukaistumista.
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Tuottavuuden ja ratkaisujen kokonaismäärän kasvusta huolimatta ratkaisemattomien asioiden
rästi lisääntyi syyttäjillä merkittävästi vuonna 2020. Vuoden alussa oli ratkaisematta 13 991 asiaa,
mutta vuoden päättyessä jo 17 707, joten rästi kasvoi 3 716 asialla. Se vastaa laskennallisesti noin
15,5 syyttäjän vuosittaista työpanosta.
Tärkeimpiä syitä rästin kasvuun olivat käytettävissä olleen syyttäjien henkilötyövuosimäärän
pieneneneminen edellisestä vuodesta 7,5 htv:llä ja samaan aikaan käsiteltäviksi saapuneiden
asioiden lisääntyminen 4 912 asialla. Myös COVID-19-epidemian torjuntatoimista aiheutuneet
viiveet oikeudenkäynteihin olivat ainakin välillinen syy räastin kasvuun.
Toiminnan taloudellisuus
Tulossopimuksessa on määritelty toimintamenojen ja ratkaistujen asioiden suhteena laskettu
toiminnan taloudellisuus. Se on kasvanut jossain määrin vuodesta 2019, mutta on vuonna 2020
ollut kuitenkin alemmalla tasolla kuin vuonna 2018.
Taulukko 2. Saapuneet asiat 2009–2014
Syyttäjälaitos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Saapuneet asiat (lkm)

85 240

84 399

87 254

84 959

83 720

84 415

379 663

387 057

396 363

409 804

423 289

424 689

342,5

349,3

350,8

367,9

367,2

356,5

Saapuneiden asioiden
painotettu työmäärä
Syyttäjä-htv

Taulukko 3. Saapuneet asiat 2014–2020
Saapuneet asiat

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Saapuneet asiat lkm

83 370

80 256

82 793

91 059

85 237

91 246

Saapuneiden asioiden

437 056

412 362

425 836

457 652

452 563

479 553

372,3

374,0

375,1

391,6

387,8

380,3

painotettu työmäärä
Syyttäjä-htv
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Taulukko 4. Tulossopimuksessa asetettujen tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden
toteutuminen ja vertailu kahteen edelliseen vuoteen.

Tuloksellisuustavoitteet

Tuottavuus

2018

2019

2020

2020

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

2018

2019

2020

2020

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

829

841

927

924

1 165

1 172

1 275

1 286

2018

2019

2020

2020

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

100

110

104

102

Ratkaistut asiat
painotettu työmäärä /
Htv (koko
henkilökunta)
Ratkaistut asiat
painotettu työmäärä /
Htv (syyttäjät)
Taloudellisuus
Toimintamenot /
ratkaisu (painotettu
työmäärä)

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteiden määrät ja aikaan saadut hyödykkeet
Syyttäjälaitoksen tuotokset ovat syyttäjien ratkaisuja syyteharkinta-asioissa ja muissa syyttäjille
kuuluvissa asioissa sekä rikosasioiden käsittelyjä tuomioistuimissa. Niistä on esitetty lukuja
tuloksellisuutta käsittelevässä jaksossa.
Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
Syyteprosessin laatujärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin edelleen vuonna 2020.
Valmistelutyöryhmän loppuraportti valmistui vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Laatutyön
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jatkamisen toimenpide-ehdotukset käsiteltiin vuoden 2020 lopulla Syyttäjälaitoksen
yhteistoimintatoimikunnassa ja johtoryhmässä. Laatutyötä on päätetty jatkaa ehdotusten
mukaisesti vuonna 2021.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Syyttäjälaitoksen tulostavoiteasiakirjassa vuosiksi 2020–2023 asetettiin seuraavat henkilöstöön
liittyvät tavoitteet:
·

Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa.

·

Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.

Keskeiset toimet tulostavoitteiden saavuttamiseksi
Syyttäjälaitoksen työkykyjohtamisen tukena toteutettiin vuonna 2020 toimenpideohjelma, jonka
tarkoituksena on ollut tukea henkilöstöä ja esimiehiä työkyvyn ylläpitämisessä.

Henkilöstölle asetettiin vuodeksi 2020 yhteiset kehittymistavoitteet ICT-osaamisen sekä
henkilöstön omien ja työyhteisön toimintatapojen kehittämseksi. Otettiin käyttöön
valtionhallinnon yhteinen järjestelmä Osaava. Sillä tuetaan valmentavaa johtamista, jossa esimies
ja työntekijä voivat käydä jatkuvaa keskustelua tavoitteista, työssä onnistumisista, kehittymisestä
sekä osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Järjestelmän käyttöönottoa tuettiin
koulutuksella. Osaavan käyttöönoton tavoitteena on tuottaa tietoa Syyttäjälaitoksen strategisen
henkilöstsösuunnittelun tueksi, minkä lisäksi se tuottaa tietoa myös henkilökohtaisista
kehittämistavoitteista.

Esimiehille järjestettiin valmentavaa esimieskoulutusta. Tavoitteena oli vahvistaa esimiestaitoja
erityisesti ihmisten ja suorituksen johtamisessa, kannustaa entistä aktiivisempaan esimiestyöhön,
yhtenäistää viraston kulttuuria ja esimiestyötä sekä luoda esimiesverkostoa, jossa jaetaan
vertaistukea.
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Valmennusta etätyöhön ja etäjohtamiseen annettiin sekä esimiehille että koko henkilöstölle.
Esimiehiä tuettiin etäjohtamisessa, etätyövuorovaikutuksen ja tavoitteellisen johtamisen
suunnittelussa sekä yhteisöllisyyden, työhyvinvoinnin ja motivaation ylläpitämisessä. Henkilöstölle
järjestettiin etätyötä tukevaa koulutusta, jossa käsiteltiin vuorovaikutusta, etäkokouksia,
motivaatiota ja työhyvinvointia.
Syyttäjälaitoksen koulutus koostuu kursseista, verkkokoulutuksista, lyhytkestoisesta
koulutuksesta, ICT-taitoja parantavista webinaareista ja alueellisista koulutuksista. Vuonna 2020
järjestettiin 52 koulutuspäivää, jolloin oppilaspäiviä oli 1 204. Lyhytkestoista (1–4 h) koulutusta
järjestettiin 26 tilaisuutta, yhteensä 71 tuntia. Siihen osallistui 1 081 osanottajaa. ICT-koulutusta
järjestettiin 65 tilaisuutta, joiden kesto yhteensä oli 104 tuntia. Osallistujia oli 369.
Koulutusjärjestelmän rakenteen muutostarpeet on selvitetty työryhmässä. Koulutusorganisaation
päivittäminen sen pohjalta on aloitettu loppuvuonna 2020.
Syyttäjälaitoksen toteutunut henkilötyövuosimäärä vuonna 2020 oli 523 henkilötyövuotta.
Tulossopimuksessa tavoite oli 536 henkilötyövuotta ja talousarviossa 534. Rekrytointiprosesseissa
oli viiveitä vuonna 2020 toisaalta prosessien uudistamisesta johtuvista syistä ja toisaalta
turvallisuusselvitysten pitkien odotusaikojen vuoksi. Rekrytointiprosessien kesto vuonna 2020 on
ollut noin kolme kuukautta. Lisämäärärahojen turvin tehtäviä rekrytointeja pystyttiin aloittamaan
vasta kesäkuussa ja marraskuussa tehtyjen lisätalousarvioita koskevien päätösten jälkeen.
Henkilöstörakenteessa vaativampien tehtävien suhteellinen osuus on kasvanut siten, että
Syyttäjälaitoksen keskimääräinen htv-kustannus on noussut vuodesta 2019. Tämä vaikuttaa siten,
että sama henkilöstömenojen määrä riittää aiempaa pienemmän htv-määrän palkkamenoihin.

Taulukko 5. Syyttäjälaitoksen henkilöstö vuosina 2018–2020 ja tulostavoitteet 2020

12

2018

2019

2020

2020 tulos-

toteutuma

toteutuma

toteutuma

sopimusWee

Kokonaismäärä HTV

550,5

540,3

523,0

536,0

Syyttäjät

391,6

387,8

380,3

385,2

Asiantuntijat

22,3

21,1

19,8

24,0

Toimistohenkilökunta

127,2

123,6

117,3

120,0

Harjoittelijat

7,8

7,8

5,7

6,8

Työllisyystyöntekijät

0,5

0,0

0,0

Henkilöstö

Sairauspoissaolot, työpäivää / HTV 5,7

6,8

5,9

enint. 7

Koulutuspäivää / HTV

3,0

2,3

1,9

4,5

euroa / HTV

1 954

2737

3 583

2000

Työtyytyväisyysindeksi

3,50

3,50

3,43

3,50

Johtajuusindeksi

3,22

3,24

3,14

3,33

Työtyytyväisyys työyhteisön

3,80

3,81

3,82

3,75

Tekemättömän työn kustannukset

toimintakulttuuriin

Taulukot 6, 7 ja 8. Syyttäjälaitoksen henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyvät
tunnusluvut 2018–2020 (TAHTI)
Henkilöstölukumäärä ja 2018

2019

2020

henkilötyövuodet

Muutos-%
2019–2020

Henkilöstölukumäärä

555

526

520

-1,1

Naiset

377

355

355

0,0

Miehet

178

171

165

-3,5

Henkilötyövuodet

550,7

540,3

523,0

-3,2

keski-ikä

45,2

45,6

46,2

1,3

naiset

43,9

44,4

45,0

1,3

miehet

47,4

48,1

48,7

1,2
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Henkilöstömäärät ikäluokittain,
koulutustaso, virkasuhteen laatu ja

Muutos-%

2018

2019

2020

–24

16

7

7

0,0

25–34

125

113

107

-5,3

35–44

117

117

113

-3,4

45–54

155

148

150

1,4

55–64

135

136

138

1,5

65–

7

5

5

0,0

6,1

6,3

6,4

1,6

naiset

5,8

6

6,2

3,3

miehet

6,8

6,8

6,9

1,5

vakinaiset virkamiehet lkm,

420

400

412

3,0

prosenttiosuus

75,7 %

76,0 %

79,2 %

naiset

273

260

274

5,4

miehet

147

140

138

-1,4

135

126

108

-14,3

24,3 %

24,0 %

20,8 %

naiset

104

95

81

-14,7

miehet

31

31

27

-12,9

512

498

502

0,8

92,3 %

94,7 %

96,5 %

naiset

342

332

339

2,1

miehet

170

166

163

-1,8

osa-aikaiset lkm,

43

28

18

-35,7

%-osuus

7,7 %

5,3 %

3,5 %

naiset

35

23

16

-30,4

miehet

8

5

2

-60,0

81,6

81,6

83,1

1,3

työvoimakustannukset

koulutustasoindeksi

määräaikaiset lkm, prosenttiosuus

kokoaikaiset lkm, prosenttiosuus

tehdyn työajan palkat, %- osuus
säännöllisestä vuosityöajasta

2019–2020
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Henkilöstömäärät ikäluokittain,
koulutustaso, virkasuhteen laatu ja

2018

2019

Muutos-%

2020

2019–2020

työvoimakustannukset
kokonaistyövoimakustannukset
€/vuosi
tehdyn työajan palkat, %-osuus
palkkasummasta
välilliset työvoimakustannukset,
€/vuosi
välilliset työvoimakustannukset, %osuus tehdyn työajan palkoista

Työhyvinvointi

37 927 791 39 402 970

38 873 029

-1,3

78,6

79,8

0,6

12 747 893 13 711 504

13 048 699

-4,8

50,6

50,5

-5,4

2018

79,3

53,4

2019

2020

Kokonaistyötyytyväisyysindeksi 3,5

3,5

3,43

Lähtövaihtuvuus, prosentteina

11,5

0

0,0

Tulovaihtuvuus

9,1

10,3

7,4

Työkyvyttömyyseläkkeelle

0

0

0

5,4

6,1

5,7

227,2

234,2

14,9

202,6

193,7

98,0

2,4

1,9

1,7

1 456,10

1 147,70

739,9

siirtyminen, prosenttimäärä
henkilöstöstä
Sairauspoissaolot, työpäivää/
htv
Henkilöstöinvestoinnit
Työtyytyväisyyden
edistäminen, €/htv
Henkilöstöinvestoinnit
Työkunnon edistäminen, €/htv
Koulutus ja kehittäminen,
työpäivää/htv
Koulutus ja kehittäminen,
€/htv
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Työhyvinvointi

2018

2019

2020

Työterveyshuolto, €/htv

502,8

577,9

431,6

Henkilöstön arvo, €

511 734 224

513 193 484

501 604 796

Tilinpäätösanalyysi
Syyttäjälaitos on toiminut omana kirjanpitoyksikkönään 1.10.2016 lukien. Aiemmin laitos toimi
osana oikeusministeriön kirjanpitoyksikköä. Vuoden 2020 toimintakertomukseen on sisällytetty
kootusti vertailua oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen tulosohjauksessa vuosina 2018–2020
käytetyn seurantamallin mukaisesti (taulukko 9).
Oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen vuosien 2020–2023 tulostavoiteasiakirjassa asetettiin
seuraavat taloudelliset tavoitteet:
·

ICT parantaa tuottavuutta.

·

Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat.

·

Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen.

Keskeiset toimet tulostavoitteiden saavuttamiseksi
Videoyhteyksien käyttöön annettiin koulutusta vuoden 2020 aikana. Syyttäjät ovat osallistuneet
oikeudenkäynteihin etäyhteyksin siinä määrin kuin tuomioistuimet ovat sen mahdollistaneet.
Tarpeita uusien videolaitteiden hankkimiseksi on selvitetty.
Syyttäjälaitos on osallistunut AIPA-tietojärjestelmäkokonaisuuden ja Hilda-järjestelmän
kehittämiseen ja käyttöönoton valmisteluihin. AIPA mahdollistaa Syyttäjälaitoksen ja yleisten
tuomioistuinten asioiden sähköisen käsittelyn. Hilda on asianhallintajärjestelmä oikeusministeriön
hallinnonalan virastojen hallinnollisille asioille. Hildan sektorikohtainen käyttöönottoryhmä on
perustettu, ja AIPAn osalta ryhmää on valmisteltu.
Syyttäjälaitoksen Handi-toimintamallia hyödynnettiin automaation piirissä oleviin sopimuksiin ja
tilauksiin yhä enemmän. Automatisaatioaste vuonna 2020 oli 20,99 %. Ostotilaus- ja
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sopimuslaskujen osuus oli 31,30 %. Laskuautomatisaation edistämiseksi ostolaskujen tiliöintejä on
rationalisoitu mm. työterveyshuollon laskuissa.
Hankintatoimi on keskitetty valtakunnansyyttäjän toimistoon. Handi-toimintamallin käyttöönotto
pyrittiin varmistamaan lisäämällä tiedotusta ja varmistamalla keskitettyjen kilpailutusten
ohjautumista taloushallinnon tiimiin. Työ jatkuu vuonna 2021.
Taloudellisen tilannekuvan ylläpitämiseksi ja siirtyvän määrärahan tason kehityksen seuraamiseksi
jatkettiin toiminnan ja talouden suunnittelussa vuonna 2018 käyttöön otetun
kestävyystarkastelumallin käyttöä.
Rahoituksen rakenne
Syyttäjälaitoksen rahoitus vuonna 2020 koostui Syyttäjälaitoksen toimintamenot 25.30.01 momentista ja siihen myönnetyistä lisätalousarvioista. Rahoituksen määrään sisältyi myös
vuodelta 2019 siirtynyt siirtomääräraha, momentti 4.19.25.30.01. Toimintamenomääräraha
vuonna 2020 oli yhteensä 51,54 milj. euroa.
Vuonna 2020 Oikeusrekisterikeskukselle myönnettiin tilijaottelumuutoksella kirjausoikeus
Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille 25.30.01 Oikeusrekisterikeskuksen ja Syyttäjälaitoksen
välisen ICT-palvelusopimuksen verran yhteensä 5,8 milj. euroa.
Syyttäjälaitokselle osoitettiin tiliajottelumuutoksella erillistä käyttöoikeutta sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalan momentille 33.60.31.01 yhteensä 91 000 euroa. Käyttöoikeus
liittyy valtakunnalliseen Lastenasiantalo-hankkeeseen ja sen toiminnan kehittämiseen vuosina
2020–2021. Hankkeeseen on nimetty kaksi syyttäjää.
Syyttäjälaitoksen keräämillä toiminnan tuotoilla (0,29 milj. euroa) katettiin 0,6 % kaikista toimintamenoihin kirjatuista toiminnan kuluista (51,34 milj. euroa). Toiminnan tuotot jakautuvat seuraaviin
luokkiin: vuokrat ja käyttökorvaukset (0,17 milj. euroa) ja muut toiminnan tuotot (0,12 milj.
euroa).
Syyttäjälaitos on varautunut aineistopankkijärjestelmän (AIPA) käyttöönottoon ylläpitämällä
siirtyvän määrärahan tasoa siten, että vuosina 2018–2022 kyetään maksamaan AIPAjärjestelmähankkeen omarahoitusosuuden. Syyttäjälaitoksen omarahoitusosuus on 22 %
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järjestelmän rakentamiskustannuksista. Vuonna 2020 omarahoitusosuus oli 2 224 791 euroa, joka
vastaa 43,9 % vuonna 2020 käytetystä siirtomäärärahasta. Vuonna 2021 Syyttäjälaitoksen
omarahoitusosuuden arvioidaan olevan noin 0,77 milj. euroa ja vuonna 2022 noin 0,98 milj. euroa.
Talousarvion toteutuminen
Talousarvion toteumassa otetaan huomioon ainoastaan Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille kirjatut kulut. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan momentille
33.60.31.01 osoitettu määräraha käytettiin täysimääräisesti Lastenasiantalo-hankkeessa. Ilman
talousarviokirjanpitotiliä tehdyt kirjaukset jätetään huomioimatta.
Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille 25.30.01 myönnettiin vuoden 2020 talousarviossa
toimintamenomäärärahaa 48,15 milj. euroa. Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
momentille myönnettiin lisäystä 2,5 milj. euroa (26.6.2020) ja vuoden seitsemännessä
lisätalousarviossa 895 000 euroa (27.11.2020). Näin ollen Syyttäjälaitoksen talousarviomääräraha
vuonna 2020 oli kokonaisuudessaan 51,54 milj. euroa. Momentin siirtynyt erä vuodelta 2019 oli
5,07 milj. euroa, mikä asetti Syyttäjälaitoksen käytettävissä olevan määrärahan
kokonaisuudessaan 56,61 milj. euroon.
Oikeusrekisterikeskukselle myönnetty kirjausoikeus Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille
25.30.01 oli yhteensä 5,8 milj. euroa. Näin ollen Syyttäjälaitoksen omassa kirjanpidossa
käytettävissä oleva määräraha vuonna 2020 oli 50,81 milj. euroa.
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentin 25.30.01 kokonaiskäyttö
oli 50,21 milj. euroa. Tästä 5,80 milj. euroa on Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpidossa. Vuoteen
2021 siirtyvä määräraha asettui 6,41 milj. euroon. Siirtyvä erä vastaa noin 12,4 % varainhoitovuoden talousarviomäärärahasta. Vuodelta 2019 siirtynyt siirtomääräraha käytettiin
täysimääräisesti.

Taulukko 9. Syyttäjälaitoksen taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2018–2020. Taulukossa on
säilytetty oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen tulossopimuksessa käytetty vertailumuoto.
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Taloudelliset tunnusluvut

TP 2018

Palkat
Investoinnit
Muut menot
Nettoutettavat tulot
Syyttäjäalueet

TP 2019

TP 2020

Tulossopimus
2020

37 152 865

38 385 557

38 465 423

37 994 076

271 396

41 515

110 062

220 000

2 187 001

2 172 098

1 342 219

2 010 000

-284 855

-322 587

-278 347

-220 000

39 326 407

40 276 583

39 639 356

40 004 076

263 932

360 000

Syytäjälaitos yhteinen
(koulutus, projektit)
Toimitilat

4 029 314

4 095 249

3 884 178

4 261 495

2 976 947

5 294 690

6 007 351

5 349 712

416 445

445 388

411 024

460 000

7 422 705

9 835 327

10 566 486

10 431 207

46 749 112

50 111 911

50 205 842

50 435 283

Tietohallintomenot,
AIPA omarahoitus*
Palkeet
Syyttäjälaitos yhteinen

25.30.01 Syyttäjälaitos
yhteensä

*Vuonna 2020 Syyttäjälaitoksen tietohallintomenoista 5,80 milj. euroa on Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpidossa.

Syyttäjälaitoksella oli vuonna 2020 käytettävissään yhteensä noin 1,43 milj. euroa (2,6 %)
enemmän kuin vuonna 2019. Vuoteen 2018 verrattuna käytettävissä oleva määräraha puolestaan
nousi noin 0,53 milj. euroa (0,9 %).

Tuotto- ja kululaskelma
Tuotto- ja kululaskelma -kappaleessa huomioidaan kaikki tilikauden 2020 toiminnan tuotot ja
kulut. Tuotto- ja kululaskelma -kappaleessa esitettyyn sisältyy näin ollen aiempien vuosien
vertailtavuuden vuoksi myös Oikeusrekisterikeskuksen momentille 25.30.01 kirjaamat ICT-kulut,
ilman talousarviokirjanpitotiliä tehdyt kirjaukset, arvonlisäverokirjaukset ja kirjaukset, jotka on
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tehty käyttäen jonkin toisen hallinnonalan momenttia. Vuonna 2020 tällaisia kirjauksia tehtiin
sosiaali- ja terveysministeriön alajaotellulle momentille 33.60.31.01 (sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallinen kehittäminen), oikeusministeriön momenteille 12.25.99 (oikeusministeriön
hallinnonalan muut tulot) ja 12.39.10 (muut sekalaiset tulot).
Tilikaudella 2020 Syyttäjälaitoksen tuotto- ja kululaskelman loppusumma oli 46,35 milj. euroa.
Tämän lisäksi Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpitoon sisältyy 5,80 milj. euroa Syyttäjälaitoksen ICTkuluja. Vastaavasti vuosien 2019 ja 2018 tuotto- ja kululaskelman loppusummat olivat 51,62 milj.
euroa (2019) ja 48,09 milj.euroa (2018).
Toiminnan tuotot
Syyttäjälaitoksen toiminnan tuottojen kertymä vuonna 2020 oli yhteensä 0,29 milj. euroa.
Tuotoista pääosa muodostuu edelleen vuokrattujen toimitilojen tuotoista,
virkamatkakustannusten palautuksista ja yliopistojen maksamista korkeakouluharjoittelijoiden
palkoista.
Vuoteen 2019 verrattuna tuotot laskivat noin 36 600 euroa (11,2 %) ja nousivat vuoteen 2018
verrattuna 5 800 euroa (2,1 %). Edelleenvuokraamalla toimitiloja, joiden vuokrasopimus ei ole
vielä irtisanottavissa, Syyttäjälaitos jatkoi aktiivisesti valtion ja oikeusministeriön
toimitilastrategian toimeenpanoa toimitilakustannusten hallinnassa. Tuottojen lasku aiheutuu
lähes yksinomaan yhteiskustannusten korvausten laskusta. Vuonna 2020 yhteiskustannusten
korvaukset laskivat noin 38 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna, ollen vuotta 2018
vastaavalla tasolla. Laskun syynä oli pääosin EU-matkakustannusten korvausten määrän lasku
vuonna 2020.
Toiminnan kulut
Syyttäjälaitoksen tuotto- ja kululaskelmassa toiminnan kulujen yhteissumma vuonna 2020 oli
yhteensä 45,54 milj. euroa. Toiminnan kulut yhteenlaskettuina Oikeusrekisterikeskuksen
kirjaamien ICT-kulujen kanssa olivat yhteensä 51,34 milj. euroa. Yhteenlasketut kulut nousivat 0,55
milj. euroa (1,1 %) verrattuna vuoteen 2019 ja 4,17 milj. euroa (8,8 %) verrattuna vuoteen 2018.
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Suurimmat kuluerät vuonna 2020 olivat henkilöstökulut 39,38 milj. euroa (76,7 % kaikista
kuluista), palvelujen ostot (ml. ICT-kulut) 7,65 milj. euroa (14,9 % kaikista kuluista) ja vuokrat 3,52
milj. euroa (6,9 % kaikista kuluista). AIPA-järjestelmään liittyviä kuluja maksettiin yhtenensä 2,77
milj. euroa, ja sen suhteellinen osuus kaikista kuluista oli 5,4 %.
Euromääräisesti suurin kasvu vuonna 2020 kohdistui laitoksen yhteenlaskettuihin palvelujen
ostoihin, jotka nousivat 2,65 milj. euroa (53,1 %) edelllisestä vuodesta. Nousu johtuu pääosin
AIPA-hankeeseen liittyvän kirjaustavan muutoksesta. Tilikaudella 2020 kaikki AIPA-hankkeen
menot kirjattiin palvelujen ostoihin, kun taas tilivuosina 2019 ja 2018 AIPA-hankkeen
omarahoitusosuus kirjattiin sisäisiin kuluihin liikekirjanpidon tilille 49070000 (yhteistoiminnan
kustannusten korvaukset valtion virastoille).
Henkilöstökulut kasvoivat 0,70 milj. euroa (1,8 %) vuoteen 2019 verrattuna ja 2,16 milj. euroa (5,8
%) vuoteen 2018 verrattuna. Suurimmat muutokset verrattuna vuosiin 2019 ja 2018 tapahtuivat
lomarahan ja lomapalkkavelan määrissä sekä työnantajan sosiaaliturva- ja eläkemaksuissa.
Tilikaudella 2020 lomarahaa maksettiin 0,42 milj.euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja 0,43
milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Lomapalkkavelka kasvoi 0,40 milj. euroa vuoteen 2019
verrattuna ja 0,52 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Työnantajan sosiaaliturvamaksut kasvoivat
0,18 milj. euroa (73,2 %) vuoteen 2019 verrattuna ja 0,16 milj. euroa (58,2 %) vuoteen 2018
verrattuna.
Syyttäjälaitoksen eläkemaksut nousivat 0,23 milj. euroa (4,0 %) verrattuna vuoteen 2019 ja 0,87
milj. euroa (17,4 %) verrattunsa vuoteen 2018. Vuoden 2018 eläkemaksussa oli vielä viimeistä
vuotta mukana Kevan tilapäinen alennus, joka johtui vuosien 2013–2015 laskentavirheestä.
Tilapäisen alennuksen vaikutus oli vuonna 2018 noin 1,27 prosenttiyksikköä. Ennen organisaatiouudistusta, 30.9.2019 saakka, syyttäjänvirastot olivat pienempiä työnantajia ja niillä oli pienempi
omavastuuaste. Näistä syistä vuosien 2020 ja 2019 palkkaperusteinen eläkemaksu on korkeampi
kuin vuonna 2018.
Vakinaisten virkamiesten palkat puolestaan laskivat 0,46 milj. euroa vuodesta 2019, mikä selittyy
Syyttäjälaitoksen henkilötyövuosimäärän laskulla. Varsinaisten palkkamenojen lisäksi tilikaudella
2020 maksettiin takautuvina palkkamenojen korjauksina puuttuvia henkilökohtaisia palkanosia
yhteensä 39 352 euroa. Niitä maksettiin Y7-palkkaluokkaan sijoitetuille, syyttäjänsihteerin
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virkanimikkeellä toimineille määräaikaisille virkamiehille. Kyse oli kansliahenkilöstöä koskevan
virkaehtosopimuksen soveltamisessa tapahtuneen virheen oikaisusta. Oikaisu on henkilöstöjärjestön kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen päätetty tehdä taannehtivasti virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksen mukaisen vanhentumisajan puitteissa 1.1.2016 lukien kaikille ao.
virkamiehille, joille palkkaa oli maksettu virheellisesti.
Syyttäjälaitoksen vuokrakulut laskivat vuoteen 2019 nähden 0,26 milj. eurolla (7,0 %) ja vuoteen
2018 nähden 0,19 milj. eurolla (5,2 %). Lasku on ollut suurinta toimitilojen vuokrakustannuksissa,
ja se johtuu pääosin Senaatilta vuokrattujen tilojen vuokrahintojen laskusta. Vuonna 2020 myös
toimitilojen kokonaismenot1 laskivat 0,21 milj. euroa verrattuna vuoteen 2019 ja 0,15 milj. euroa
verrattuna vuoteen 2018 (taulukko 9).
Ilman AIPA-omarahoituksen vaikutusta palvelujen ostot (ml. ICT-kulut) kasvoivat 0,43 milj. euroa
(8,5 %) vuoteen 2019 verrattuna ja 1,69 milj. euroa (45,2 %) vuoteen 2018 verrattuna.
Palveluostojen nousu verrattuna vuosiin 2019 ja 2018 selittyy pääosin ICT-palveluostojen
merkittävällä kasvulla vuoden 2018 jälkeen.
Vuonna 2020 ICT-palvelujen ostot (pl. AIPA-hanke) olivat yhteensä 3,78 milj. euroa, joka vastaa
69,8 % kaikista palvelujen ostoista. ICT-palvelujen ostot (pl. AIPA-hanke) kasvoivat 0,56 milj. euroa
vuoteen 2019 verrattuna (17,3 %) ja 1,80 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna (91,1 %). Suurinta
nousu on ollut Valtorilta ostetuissa palveluissa, yhteensä 0,62 milj. euroa (28,9 %) vuoteen 2019
verrattuna ja 1,43 milj.euroa (107,5 %).
Vuonna 2020 Palkeiden palvelumaksut laskivat reilut 0,03 milj. euroa (7,6 %) vuoteen 2019
verrattuna. Palvelumaksuja nosti hetkellisesti vuonna 2019 Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksesta johtuvien muutosten toteuttaminen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrä oli vuonna 2020 yhteensä 0,41 milj. euroa.
Nämä ostot lisääntyivät edellisestä vuodesta oli noin 0,06 milj. euroa (15,9 %) ja laskivat vuodesta

1

Toimitilojen kokonaismenoihin luetaan kuuluviksi toimitilojen vuokrat, sähkö, siivous- ja

ympäristönhuoltokulut sekä vartiointi.
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2018 noin 0,25 milj. euroa (38,3 %). Vuonna 2018 toimistokalusteiden hankintamäärä oli
toimitilamuutosten vuoksi suurempi kuin vuosina 2019 ja 2020.
Syyttäjälaitoksen muut kulut laskivat vuonna 2020 merkittävästi verrattuna vuosiin 2019 ja 2018.
Kyseisen tiliryhmän kulut koostuvat lähes yksinomaan virkamatkustamiseen liittyvistä
palveluostoista ja matkakustannusten korvauksista. Vuonna 2020 vallinnut koronaviruspandemia
sekä siitä aiheutuneet liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset vähensivät matkustusmenot lähes
puoleen kahden aiemman vuoden tasosta ollen 0,37 milj.euroa. Vuonna 2020 muut kulut olivat
0,37 milj. euroa, vain 0,72 % Syyttäjälaitoksen toiminnan kulusta, kun vastaavasti vuonna 2019
muiden kulujen määrä oli 0,77 milj. euroa (1,5 %). Vuonna 2018 se oli 0,75 milj. euroa (1,6 %).
Käyttöomaisuuden poistot olivat vuonna 2020 noin 0,02 milj. euroa. Määrä vastaa noin 39,3 %
Syyttäjälaitoksen käyttöomaisuuden määrästä. Poistojen määrä on säilynyt samalla tasolla vuosina
2018–2020.
Vuonna 2020 ei kirjattu sisäisiä kuluja lainkaan. Tilivuosina 2019 ja 2018 sisäisiin kuluihin kirjatut
AIPA-tietojärjestelmähankkeen kulut ja oikeushallinnon puhelunvälityskulut kirjattiin vuonna 2020
palvelujen ostot -tiliryhmään.
Vuonna 2020 rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjautui viivästykorkomenoja ja -tuottoja enemmän
kuin kahtena edellisenä vuotena. Tämä johtui pääosin tilikaudella 2020 takautuvina maksettujen
palkkamenojen viivästyskoroista, joita maksettiin yhteensä 6 909 euroa.
Satunnaiset tuotot tilikaudella 2020 sisältävät lähes yksinomaan yhden virkamiehen vuosilomakustannuskorvausasiaan liittyvän tuoton.
Syyttäjälaitoksen tuotot veroista ja pakollisista maksuista sisältävät arvonlisäverotuottoja ja kuluja. Nämä ovat pysyneet samalla tasolla vuosina 2020–2018 ollen yhteensä noin 1,1–1,2 milj.
euroa.
Tase
Syyttäjälaitoksen taseen loppusumma 31.12.2020 oli 0,16 milj. euroa, josta käyttöomaisuuden
osuus oli 0,04 milj. euroa (25,0 %) ja vaihto- ja rahoitusomaisuuden osuus 0,12 milj. euroa
(75,0 %).
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Vuonna 2019 taseen loppusumma oli 0,11 milj. euroa ja vuonna 2018 kaikkiaan 0,27 milj. euroa.
Syyttäjälaitoksen taseen loppusumma nousi 0,04 milj. euroa (44,30 %) vuoteen 2019 verrattuna ja
laski 0,11 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Taseen muutosten syinä ovat pääosin erot
siirtosaamisten ja siirtovelkojen arvoissa.
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Vuonna 2020 Syyttäjälaitoksen käyttöomaisuuden summa oli 0,04 milj. euroa. Vuonna 2019
käyttöomaisuuden loppusumma oli 0,06 milj. euroa ja vuonna 2018 vastaavasti 0,07 milj. euroa.
Käyttöomaisuus koostuu pääosin audiovisuaalisista laitteista 0,02 milj. euroa ja taide-esineistä
0,02 milj. euroa. Käyttöomaisuuden tasearvon väheneminen johtuu AV-laitteiden
poistosuunnitelman mukaisista poistokirjauksista.
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Syyttäjälaitoksen vaihto- ja rahoitusomaisuuden määrä vuonna 2020 oli 0,12 milj. euroa. Määrä
nousi vuoteen 2019 nähden 0,07 milj. euroa ja laski vuoteen 2018 nähden 0,07 milj. euroa.
Merkittävimmät muutoksiin vaikuttaneet tekijät olivat vuonna 2020 siirtosaamisiin sisältyvät,
vuoteen 2021 kuuluvat toimitilojen vuokramenot sekä vuonna 2018 myyntisaamisten lähes
kolminkertainen määrä vuoteen 2020 verrrattuna. Vuoden 2018 lyhytaikaisten saamisten korkeaa
tasoa selittää Syyttäjälaitoksen edelleen vuokrattujen toimitilojen vuokrasaatavien laskutuksen
viive vuodenvaihteessa 2018–2019.
Vieras pääoma
Syyttäjälaitoksen vieraan pääoman loppusumma oli vuonna 2020 yhteensä 10,2 milj. euroa.
Nousua vuodesta 2019 oli 5 864 euroa (0,06 %) ja laskua vuoteen 2018 nähden 0,77 milj. euroa
(6,99 %).
Syyttäjälaitoksen taseen vieras pääoma koostuu lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta, joka
jakautuu siirtovelkoihin 80,8 %, ostovelkoihin 3,1 %, kirjanpitoyksiköiden välisiin tilityksiin 8,3 % ja
edelleen tilitettäviin eriin 7,8 %.
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Siirtovelkojen määrä on noussut vuoteen 2019 nähden 0,71 milj. eurolla (9,4 %) ja vuoteen 2018
nähden 0,04 milj. eurolla (0,5 %). Lomapalkkavelan osuus kaikista vuoden 2020 siirtoveloista oli
8,27 milj. euroa (99,9 %).

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Syyttäjälaitoksen johto vastaa siitä, että laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan
laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaisia sisäisen valvonnan
menettelyjä.
Sisäisen valvonnan menettelyjen asianmukaisuuden arvioimiseksi Syyttäjälaitoksessa tehtiin
arviointikysely laitoksen johdolle ja esimiehille syyskuussa 2020. Kysely perustuu
valtiovarainministeriön johtaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan
laatimaan arviointikehikkoon. Kysely tehtiin toista kertaa vuonna 2019 uudelleen
organisoituneessa Syyttäjälaitoksessa. Kyselyä oli laajennettu niin, että siinä arvioitiin myös uuden
organisaation ja sisäisen valvonnan toimivuuden suhdetta.
Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta oli hyvä, eivätkä arviot muuttuneet merkittävästi
edellisestä vuodesta. Tarve riskien arvioinnin parantamiseen nousee kuitenkin kyselyssä osaalueeksi, jolla menettelyjä tulee kehittää. Vuoden 2020 lopussa on käynnistetty prosessi
Syyttäjälaitoksen pysyvien riskien kartoittamiseksi ja riskiananalyysin tekemiseksi keväällä 2021.
Kokonaisuutena arvioiden Syyttäjälaitoksen sisäinen valvonta arvioidaan järjestetyn asianmukaisesti, mutta erityisiä kehittämiskohteita on tunnistettu ja toimenpiteisiin niiden osalta
osittain myös ryhdytty.
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Arviointien tulokset
Maksuaikakortit
Syyttäjälaitoksella oli vuoden 2020 lopussa käytössä yhteensä 470 maksuaikakorttia. Kaikki kortit
olivat henkilökohtaisia maksuaikakortteja.
Valvontaa on kohdennettu allekirjoitettuihin käyttösitoumuslomakkeisiin, korttimaksujen asianmukaisuuteen, euromääräisiin käyttörajoihin ja mahdollisiin väärinkäytöksiin. Maksuaikakorttien
hallinnointi ja käyttö on toteutunut Syyttäjälaitoksessa asianmukaisesti, eikä väärinkäytöksiä ole
havaittu.

Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Syyttäjälaitoksessa ei havaittu väärinkäytöksiä vuonna 2020.
Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot
Syyttäjälaitos teki virkamiesten palkanmaksuun liittyviä takaisinperintäpäätöksiä viisi kappaletta
tilikauden 2020 aikana. Näillä päätöksillä laskutettiin viittä henkilöä. Laskujen yhteissumma oli
4 241 euroa.

Liitteet
Tilinpäätöksen liitteet eivät ole saavutettavia. Liitteiden sisältämät keskeiset tiedot on käsitelty
tässä tilinpäätöksessä. Liitteet alkavat seuraavalta sivulta.
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Syyttäjälaitoksen talousarvion toteutumalaskelma
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi

Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2020
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2020

Vertailu
Tilinpäätös Talousarvio

Toteuma %

11. Verot ja veronluonteiset tulot

30 565,58

30 815

30 815,12

0,00

100

11.04.01. Arvonlisävero

30 565,58

30 815

30 815,12

0,00

100

12. Sekalaiset tulot

5 822,17

12 621

12 621,01

0,00

100

12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

1 242,59

525

525,28

0,00

100

12 095,73

0,00

12.39.10. Muut sekalaiset tulot
Tuloarviotilit yhteensä
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi
ja määrärahalaji

25. Oikeusministeriön hallinnonala
25.01.29.

Oikeusministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

25.30.01.

Syyttäjälaitoksen toimintamenot (nettob)
(siirtomääräraha 2v)

4 579,58

12 096

36 387,75
Tilinpäätös
2019

43 436
Talousarvio
2020
(TA + LTA:t)

47 037 310,62
1 189 310,62
45 848 000,00

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

46 560,00

28.60.12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha)

46 560,00

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
33.60.31.

43 436,13
0,00
Talousarvion 2020
määrärahojen
siirto
käyttö 2020
seuraavalle
vuodelle

46 862 105 40 456 297,11

100
100
Tilinpäätös
Vertailu
2020
Talousarvio Tilinpäätös

6 405 807,92 46 862 105,03

0,00

1 121 592,03

1 121 592,03

0,00

45 740 513 39 334 705,08

6 405 807,92 45 740 513,00

0,00

1 121 592

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
määrärahat

Käytettävissä
vuonna 2020

5 071 839,32

50 812 352,32 44 406 544,40

6 405 807,92

5 071 839,32

50 812 352,32 44 406 544,40

6 405 807,92

Käyttö
vuonna 2020
(pl.
peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 000,00

91 000,00

0,00

91 000

91 000,00

91 000,00

0,00

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

91 000

91 000,00

91 000,00

0,00

91 000,00

91 000,00

0,00

33.60.31.01. Lastenasiantalotoimintamallien kehittäminen ja
valtakunnallistaminen

91 000

91 000,00

91 000,00

0,00

91 000,00

91 000,00

0,00

46 953 105 40 547 297,11

6 405 807,92 46 953 105,03

0,00

50 903 352,32 44 497 544,40

6 405 807,92

Määrärahatilit yhteensä

47 083 870,62

5 071 839,32
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Syyttäjälaitoksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää
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Syyttäjälaitoksen tuotto- ja kululaskelma

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Poistot

1.1.2020-31.12.2020
171,20
172 166,28
118 453,67

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot

290 791,15

159,40
170 977,92
156 286,13

327 423,45

-45 544 228,42

352 119,65
38 682 396,22
3 788 549,73
7 185 674,45
767 646,29
16 094,46

-50 792 480,80

407 979,10
39 379 153,38
3 524 897,37
1 847 799,12
368 481,60
15 917,85

JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

1.1.2019-31.12.2019

-45 253 437,27

-50 465 057,35

224,27
-7 150,59

-6 926,32

985,59
-1 510,67

-525,08

806,95

806,95

0,00

0,00

JÄÄMÄ II

-45 259 556,64

-50 465 582,43

JÄÄMÄ III

-45 259 556,64

-50 465 582,43

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
30 815,12
Suoritetut arvonlisäverot
-1 121 592,03
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-1 090 776,91
-46 350 333,55

30 565,58
-1 189 310,62

-1 158 745,04
-51 624 327,47
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Syyttäjälaitoksen Tase

VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet

21 347,16
0,00
19 201,89

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
YHTEENSÄ

40 549,05

37 017,76
247,25
19 201,89

40 549,05

56 466,90

56 466,90

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kirjanpitoyksikön menotilit
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

36 717,68
76 876,17
5 183,88
3 060,00

-143,96

121 837,73

42 473,25
3 098,00
7 323,21
3 060,00

55 954,46

-143,96

0,00

0,00

121 693,77

55 954,46

162 242,82

112 421,36
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VASTATTAVAA

31.12.2020

31.12.2019

OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-10 131 281,20
46 394 290,20
-46 350 333,55

-10 087 324,55

-10 752 398,06
52 245 444,33
-51 624 327,47

-10 131 281,20

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

319 829,44

1 073 945,44

848 135,90
802 087,31
8 279 514,72

817 815,34
783 069,51
7 568 872,27

10 249 567,37

10 243 702,56

10 249 567,37

10 243 702,56

162 242,82

112 421,36
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Liitetiedot
Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta
1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan
sekä taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen
Syyttäjälaitokselle myönnettiin vuoden 2020 talousarviossa nettomäärärahaa momentille 25.30.01 yhteensä 48 146 000 euroa.Talousarviota täydennettiin
vuoden aikana kahdella lisätalousarviolla, yhteensä 3 395 000 eurolla.
Syyttäjälaitoksen organisaatio uudistui 1.10.2019, kun uusi laki Syyttäjälaitoksesta (32/2019) tuli voimaan. Valtakunnansyyttäjänvirasto ja 11 paikallista
syyttäjänvirastoa yhdistyvät yhdeksi, Syyttäjälaitos-nimiseksi virastoksi. Syyttäjälaitos muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän
toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa. Organisaatiouudistus ei vaikuta
tilinpäätöstiedon vertailtavuuteen, koska Syyttäjälaitos on toiminut yhtenä kirjanpitoyksikkönä 1.10.2016 lukien ja tilinpäätöstiedot on esitetty kirjanpitoyksikkötasoisesti vuodesta 2016 lukien. Toimintakertomuksessa esitettyjen taloudellisten tunnuslukujen esitystapa on muuttunut oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen
vuodelle 2020 laaditun tulossopimuksen mukaiseksi yhden viraston tietojen esitystavaksi.
Vuonna 2020 oikeusministeriön hallinnonalan sektoreiden ICT-menojen kirjaamiskäytäntöä muutettiin. Muutos tarkoitti siirtymistä Oikeusrekisterikeskuksen
harjoittamasta ICT-menojen laskutuksesta toisen toimintasektorin momenttien käyttämiseen kirjanpidollisesti Oikeusrekisterikeskuksen toimesta.
Syyttäjälaitos myönsi Oikeusrekisterikeskukselle ICT-laskujen kirjausoikeuden toimintamenomomentilleen 25.30.01 Oikeusrekisterikeskuksen ja
Syyttäjälaitoksen palvelusopimuksen mukaiselle loppusummalle. Palvelusopimuksen loppusumma ei riittänyt vuoden 2020 ICT-menojen kattamiseen,
vaan kirjausoikeutta jouduttiin lisäämään vielä vuodenvaihteessa 2020-2021 Valtorilta tulleen lisälaskun vuoksi. Syyttäjälaitoksen Oikeusrekisterikeskuksen
ja Valtorin kautta hankittavat ICT-tarvikkeiden ja -palvelujen ostot ovat Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpidossa ja raportoitavissa.
Oikeusrekisterikeskukselle myönnetyn kirjausoikeuden ulkopuolelle jäivät muut kuin Oikeusrekisterikeskuksen laskutuksen kautta hankittujen ICT-tarvikkeiden
ja -palvelujen ostot sekä Syyttäjälaitoksen maksettavaksi kuuluva osuus AIPA-hanketoimiston menoista.
2)

Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset

Varsinaisten palkkamenojen lisäksi vuonna 2020 maksettiin takautuvina palkkamenojen korjauksina puuttuvia henkilökohtaisia palkanosia Y7-palkkaluokkaan
sijoitetuille syyttäjänsihteerin virkanimikkeellä toimineille määräaikaisille virkamiehille. Kyse oli kansliahenkilöstöä koskevan virkaehtosopimuksen soveltamisessa
tapahtuneen virheen oikaisusta, joka on henkilöstöjärjestön kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen päätetty tehdä taannehtivasti virkaehtosopimusasioiden
pääsopimuksen mukaisen vanhentumisajan puitteissa 1.1.2016 lukien kaikille ao. virkamiehille, joille palkkaa oli maksettu virheellisesti.
Korjausten euromääräinen summa lomarahoineen, sivukuluineen ja viivästyskorkoineen oli yhteensä 46 261 euroa.
3)

selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa

Varsinaisten palkkamenojen lisäksi vuonna 2021 maksetaan takautuvana palkkamenojen korjauksia Y7-palkkaluokkaan sijoitetuille syyttäjänsihteerin
virkanimikkeellä toimineille määräaikaisille virkamiehille, jotka olivat tosiasiallisesti hoitaneet Y9-tasolle määritellyn syyttäjänsihteerin vaativia tehtäviä pääosan
työajastaan. Kyse oli kansliahenkilöstöä koskevan virkaehtosopimuksen soveltamisessa tapahtuneen virheen oikaisusta, joka on henkilöstöjärjestön kanssa
käydyn neuvonpidon jälkeen päätetty tehdä taannehtivasti virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksen mukaisen vanhentumisajan puitteissa 1.1.2017 lukien
kaikille ao. virkamiehille, joille palkkaa oli maksettu virheellisesti.
Syyttäjälaitoksen Handi-järjestelmän ulkopuolelta tehtyjen hankintojen ostolaskujen tiliöinnit siirtyvät Palkeiden tehtäväksi vuoden 2021 alusta lukien.
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Momentin
numero ja nimi

Tilinpäätös 2019

Talousarvio
2020
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2020
määrärahojen
käyttö vuonna
2020

25.30.01.
Bruttomenot
Syyttäjälaitoksen
toimintamenot
Bruttotulot
(nettob)
(Siirtomääräraha
2 v)
Nettomenot

Tilinpäätös 2020

Vertailu
Talousarvio
Tilinpäätös

siirto
seuraavalle vuodelle

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
määrärahat

Käytettävissä
vuonna 2020

Käyttö vuonna
2020
(pl. peruutukset)

46 170 586,87

39 613 729,65

46 019 537,57

44 685 568,97

322 586,87

279 024,57

279 024,57

279 024,57

45 848 000,00

45 740 513 39 334 705,08

6 405 807,92

45 740 513,00

0,00

5 071 839,32

50 812 352,32

44 406 544,40

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

6 405 807,92
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 3

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 4

34

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2020
Henkilöstökulut

2019

32 800 159,68

32 587 906,34

32 231 637,57

32 418 855,71

568 522,11

169 050,63

Henkilösivukulut

6 578 993,70

6 094 489,88

Eläkekulut

5 847 591,92

5 620 519,04

731 401,78

473 970,84

39 379 153,38

38 682 396,22

657 228,00

1 316 873,63

240,00

240,00

240,00

240,00

Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos

Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 6, poistot alle 1 000 000,00 euroa

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 7

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 8

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 9

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 10

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 11
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 12.1: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset
vastuut
Voimassa olevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä
Syyttäjälaitoksella ei ole esitettävää

Voimassa olevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä

Syyttäjälaitoksella ei ole esitettävää
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Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä

Talousarv iomeno Määrärahatarve Määrärahatarv e Määrärahatarv e Määrärahatarve Määrärahatarv e
t 2020
2021
2022
2023
myöhemmin
yhteensä
4 425 135,23

3 885 271,04

2 288 397,74

2 479 842,02

12 180 721,43

20 834 232,22

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat peruteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
€

Talousarv iomeno Määrärahatarve Määrärahatarv e Määrärahatarv e Määrärahatarve Määrärahatarv e
t 2020
2021
2022
2023
myöhemmin
yhteensä

Muut sopimukset ja sitoumukset
Yhteensä
Muut monivuotiset vastuut yhteensä

0,00
4 425 135,23

0,00
3 885 271,04

0,00
2 288 397,74

0,00
2 479 842,02

0,00
12 180 721,43

0,00
20 834 232,22
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 13

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 14

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 15

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 16

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat
muut täydentävät tiedot
Tilinpäätöstä täydentäviä tietoja esitetään toimintakertomuksen laskelmissa ja
liitetiedoissa.
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