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Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2021

Toimintakertomus
Johdon katsaus
Syyttäjälaitos toimi koko vuoden 2021 poikkeusoloissa covid-19-epidemian vuoksi.
Epidemiaan liittyviä suosituksia ja ohjeita annettiin ja täsmennettiin pitkin toimintavuotta.
Epidemian tilannekuva päivittyi säännöllisissä palavereissa syyttäjäalueiden,
oikeusministeriön ja Tuomioistuinviraston kanssa.
Syyttäjälaitoksen henkilöstö noudatti turvaohjeita ja pysyi terveenä, mikä on hyvin
positiivinen havainto. Valtaosa henkilöstöstä oli suurimman osan työajastaan etätöissä
koko vuoden. Muuttuneet työskentelytavat vakiintuivat jo edellisenä vuonna, kun
sähköisten työvälineiden laaja käyttöönotto kävi 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. Työskentelytapoja koskeva kysely
henkilöstölle osoitti, että laitoksessa on hyvät valmiudet ja tahtotila aiempaa laajempaan
paikkariippumattomaan työskentelyyn myös covid-19-epidemian päätyttyä.
Virkamatkojen määrä väheni radikaalisti. Ulkomaan työmatkoja tehtiin vain
välttämättömistä syistä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Sidosryhmäyhteistyötä
niin kansallisesti kuin kansainvälisesti hoidettiin ensisijaisesti etäyhteyksin.
Kansainvälinen yhteistoiminta kärsi poikkeustilasta tuntuvasti, sillä verkostotyyppinen
toiminta lähes tyrehtyi. Kansainvälisliityntäiset rikosasiat kyettiin kuitenkin melko hyvin
hoitamaan.
Syyttäjillä ratkaisematta olevien asioiden kokonaismäärän voimakas kasvu vuonna 2020
pysähtyi, mutta yli vuoden vanhojen asioiden osuus ratkaisemattomista asioista jatkoi
kasvuaan loppuvuoteen 2021 saakka. Vuoden päättyessä olivat ratkaisemattomien
asioiden kokonaismäärä ja ylivuotisten asioiden määrä kuitenkin kääntyneet laskuun.

4

Työtilanteen myönteiseen muutokseen on vaikuttanut ratkaisevasti se, että syyttäjien
lukuäärää on voitu lisärahoituksen avulla vähitellen kasvattaa. Rekrytointia on kuitenkin
hidastanut soveltuvan henkilöstön saatavuuden rajallisuus. Uusien syyttäjien
kokemattomuus ja heidän kouluttamiseensa sitoutuva kokeneiden syyttäjien työpanos
vaikuttavat syyttäjäntoiminnan keskimääräiseen tuottavuuteen.
Samansuuntainen vaikutus syyttäjien ratkaisutuottavuuteen on ollut myös sillä, että
tuomioistuimet ovat purkaneet ruuhkaa, joka on aiheutunut covid-19-epidemian vuoksi
siirretyistä tuhansista pääkäsittelyistä. Tuomioistuimilta saadun palautteen mukaan
pääkäsittelyjä olisi voitu järjestää enemmänkin, ellei puute syyttäjistä olisi sitä estänyt.
Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistukseen liittyvää syyttäjäntoiminnan ja sen
ohjaamisen kehittämistä jatkettiin. Nopeasti käsiteltävien asioiden NOTO-prosessia
syyttäjäalueilla yhdenmukaistettiin, ja sen ratkaisutuottavuus saatettiin tavoitteen
mukaiseksi. Suunnittelu NOTOn valtakunnallistamiseksi aloitettiin. Erikoistuneiden
syyttäjien järjestelmän toiminta ohjeistettiin ja erikoissyyttäjien vetämien osaamistiimien
muodostaminen aloitettiin. Koulutusjärjestelmän rakenne uudistettiin aiemman, laajan
työryhmäsuunnittelun mukaisesti. Tiedolla johtamista tehostettiin ottamalla käyttöön
uudistettu seuranta- ja raportointijärjestelmä. Sen hyödyntämistä kuitenkin haittasi se,
että syyttäjien työpanoksen kohdentaminen Kieku-järjestelmässä on edelleen
riittämätöntä.
Esimiesten työ on vaativaa, eikä vähiten covid-19-epidemiasta johtuvan etätyökäytännön
vuoksi. Toimintavuonna panostettiin erityisesti esimiestyön kehittämiseen, ja se jatkuu
vuonna 2022. Myös syyttäjänsihteerin työn kehittäminen ja toimintojen
yhdenmukaistaminen olivat keskiössä, koska toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden
näkökulmasta syyttäjän ja sihteerin työn rajapinnan hiominen on välttämätöntä ja jatkuu.
Tuottavuutta alentavia tekijöitä nykyisessä syyttäjä-htv-tilanteessa ovat aiempaa
systemaattisempi laatutyö, uusien työntekijöiden perehdyttäminen, vaativampiin
tehtäviin perehdyttäminen ja erityisesti henkilömäärältään suurimmalle syyttäjäalueelle,
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Etelä-Suomen alueelle, tyypillinen syyttäjien suuri vaihtuvuus. Koulutuksiin ei pystytty
osallistumaan niin aktiivisesti kuin olisi ollut toivottavaa. Syynä on kovasta työmäärästä
johtuva ajanpuute. Koulutuksiin ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen on kuitenkin
välttämätön osa hyvin toimivaa Syyttäjälaitosta, eikä näihin käytettävästä ajasta ole varaa
tinkiä. Korkea osaamisen taso ja toiminnan jatkuva kehittäminen vaikuttavat suoraan
siihen, että rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti, tehokkaasti sekä laadukkaasti ja
kansalaisten oikeusturva paranee.
Tuloksellisuus
Syyttäjälaitoksen tulostavoiteasiakirjassa vuosiksi 2021–2024 sovittiin seuraavista
tuloksellisuustavoitteista:
•

Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti sekä vaativissa rikoksissa että
päivittäisrikoksissa.

•

Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset.

•

Tilannekuva vahvistuu.

•

Organisaatiouudistus vakiinnutetaan, ja sen toimivuutta ja vaikuttavuutta
seurataan.

Keskeiset toimet tuloksellisuustavoitteiden saavuttamiseksi
Vuonna 2021 annettiin erikoistuneiden syyttäjien järjestelmää koskeva, vuoden 2022
alusta voimaan tullut valtakunnansyyttäjän yleinen ohje VKS:2021:1. Järjestelmä
koostuu päätoimisista, valtakunnallisesti toimivista erikoissyyttäjistä kolmella
erikoistumisalueella (talous, henkilöt ja turvallisuus) sekä erikoistuneista aluesyyttäjistä,
jotka keskittyvät syyttäjäalueillaan tiettyihin rikollisuuden lajeihin muun syyttäjäntyönsä
ohella.
Ohjeistuksen mukaisena painopisteenä on käyttää erikoissyyttäjien erikoisosaamista
syyteasioissa ja asiantuntijatehtävissä tarpeen mukaan joustavasti koko maassa
riippumatta heidän sijoituspaikastaan. Erikoistumisalueista vastaavat valtionsyyttäjät
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ovat seuranneet ja ohjanneet järjestelmän toimintaa ja raportoivat siitä yhteistyössä
syyttäjäalueiden kanssa johtoryhmälle.
Toimintavuonna aloitettiin vertaistukiryhmien eli osaamistiimien perustaminen
kehittämään syyttäjien osaamista tietyissä rikollisuuden lajeissa. Osaamistiimit voivat
olla syyttäjalueen sisäisiä tai laajempia, ja niitä vetävät kyseisen alan erikoissyyttäjät tai
muut tiimin toimialaan hyvin perehtyneet syyttäjät.
NOTOa eli nopeasti käsiteltävien rikosasioiden prosessia yhdenmukaistettiin ja
tehostettiin valtakunnansyyttäjän yleisen ohjeen VKS:2020:2 mukaisesti. Ohje tuli
voimaan 1.1.2021, ja NOTOn tavoitteet on pääosin saavutettu vuoden kuluessa.
NOTOssa työskenteli noin 10 % kaikista syyttäjistä. He ratkaisivat yli puolet kaikista
Syyttäjälaitokseen käsiteltäviksi tulleista asioista, joten toisten syyttäjien työaikaa
vapautui merkittävästi muiden rikosasioiden hoitamiseen. Ratkaisujen yhdenmukaisuutta
ja laatua on kehitetty NOTO-tiimien ja niiden vetäjien valtakunnallisella yhteistyöllä.
NOTOa käytettiin myös työtaakan valtakunnalliseen tasaamiseen Pohjois-Suomen
syyttäjalueen ruuhkan purkamiseksi. Vuoden aikana aloitettiin suunnittelu
syyttäjäalueittain toimivan NOTOn työnjaon muuttamiseksi niin, että käsittelypaikasta
riippumattomia asioita hoidetaan valtakunnallisesti.
Esitutkintayhteistyön menettelyjen kehittäminen aloitettiin asettamalla työryhmä, joka
valmistelee vuonna 2022 esitutkintayhteistyöstä annettavaa valtakunnansyyttäjän yleistä
ohjetta. Työssä huomioidaan esitutkintayhteistyötä koskevassa tutkimushankkeessa
tehdyt havainnot sekä vireillä olevat esitutkinta- ja pakkokeinolakien muutostarpeita sekä
rikosprosessin tehostamista koskevat oikeusministeriön hankkeet. Esitutkintayhteistyön
ohjeistaminen koordinoidaan Poliisihallituksen kanssa niin, että se sopii yhteen poliisin
vastaavan ohjeistuksen kanssa.
Vuoden aikana tiivistettiin ja säännönmukaistettiin yhteistyötä Poliisihallituksen ja
Tuomioistuinviraston kanssa tavoitteena parantaa tilannekuvaa ja rikosprosessin
sujuvuutta. Tuomioistuinviraston kanssa sovittiin myös, että vuonna 2022 aloitetaan
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rikosprosessin käytännön kysymyksiä koskeva tiiviimpi yhteistyö valtakunnansyyttäjän
toimiston sekä hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien kesken.
Vuoden 2021 alussa otettin käyttöön tilannekuvan parantamiseksi valmistellut
muutokset mittari- ja tilastotiedon käsittelyjärjestelmään siten kuin raportointityöryhmän
mietinnössä oli esitetty.
Syyttäjäntyön määrän ja laadun seurannassa alettiin seurata perinteisen asioiden
seurannan ohella aiemman, arvioon perustuneen ”painotetun työmäärän” sijasta
yksittäisten rikosten (”tapausten”) käsittelyä ja vaativuutta sekä työajan kohdentumista
erilaisiin toimintoihin. Nämä osoittavat kokonaistyömäärää paremmin kuin aiemmat
mittarit. Uusi seurantajärjestelmä perustuu PowerBI-järjestelmään luotuun
monipuoliseen raporttikokonaisuuteen, jonka toimintaa ja ominaisuuksia on jatkuvasti
kehitetty käytännön toiminnassa tehtyjen havaintojen perusteella. Uusi järjestelmä antaa
Syyttäjälaitoksen toiminnallisesta tilanteesta olennaisesti aiempaa paremman
tilannekuvan. Järjestelmän hyödyntämistä kuitenkin heikentää merkittävästi se, ettei
syyttäjien työpanoksen kohdentaminen Kieku-järjestelmässä ole vielä riittävää.
Operatiivisen syyttäjäntoiminnan valtakunnalliseen seurantaan kuuluvaksi suunnitellun,
vuonna 2020 aloitetun apulaisvaltakunnansyyttäjän ja valtionsyyttäjien
aluekäyntikäytännön jatkamista on jouduttu lykkäämään covid-19-epidemian vuoksi.
Asiaa on kuitenkin edelleen valmisteltu valtakunnansyyttäjän toimistossa mm.
selkeyttämällä valtionsyyttäjien tehtävänkuvaa ja vastuunjakoa asioissa, jotka koskevat
valtakunnansyyttäjän avustamista syyttäjäntoiminnan ohjaamisessa.
Valtakunnansyyttäjä oli etäyhteyksin (videoteitse) yhteydessä kaikkiin syyttäjäalueisiin ja
keskusteli kunkin alueen tilanteesta eri henkilöstöryhmien edustajien kanssa.
Taulukko 1. Tulossopimuksessa asetettujen tuloksellisuustavoitteiden toteutuminen ja
vertailu kahteen edelliseen vuoteen
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Tuloksellisuustavoitteet

Toiminnan laajuus

2019

2020

2021

2021

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

2019

2020

2021

2021

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

86 116

91 246

89 256

89 000

84 074

87 530

89 001

86 000

2019

2020

2021

2021

toteuma

toteuma

toteuma

tulossopimus

1,66

1,88

2,23

2,0

3 568

4 707

2 500

625

1 186

500

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 2 343
Yli 12 kk syyteharkinnassa avoinna
olleiden asioiden määrä, enintään kpl 469

Vaikuttavuus
Syyttäjälaitoksen tulostavoiteasiakirjassa vuosiksi 2021–2024 sovittiin seuraavista
yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista:
•

Rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti.

•

Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan.

Keskeiset toimet tulostavoitteiden saavuttamiseksi
Syyteprosessin laatujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset ja alueelliset laaturyhmät
perustettiin ja järjestelmän toiminta aloitettiin.
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Syyttäjäalueet organisoivat järjestelmän, jolla seurataan ja valvotaan alueiden sisäisen
syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja laillisuutta samalla tavalla koko maassa. Alueet
myös sopivat ensimmäisistä seurannan teemoista.
Valtakunnansyyttäjän toimiston ja Tuomioistuinviraston säännöllisiä, 1–2 kuukauden
välein pidettäviä yhteistyötapaamisia jatkettiin. Niissä käsiteltiin rikosprosessin
sujuvuuteen vaikuttavia käytännön kysymyksiä.
Syyttäjän tehtävän tunnettuutta ja arvostusta kehitettiin mm. markkinoimalla
Syyttäjälaitosta työnantajana eri kanavissa, kuten verkkosivuilla sekä sosiaalisessa
mediassa ja opiskelijatapahtumissa. Valtakunnansyyttäjä osallistui mm. podcasteihin ja
opiskelijatapahtumiin. Syyttäjän työstä kerrottiin aloittamalla Syyttäjän viikko -niminen
kampanja Twitterissä. Syyttäjälaitoksen perehdyttämismateriaali uudistettiin ja aloitettiin
perehdytyssovelluksen suunnittelu. Syyttäjälaitoksen viestintää yhtenäistävä
viestintästrategia ja sosiaalisen median suositus valmistuivat. Syyttäjien päätöksistä
tiedotettiin aktiivisesti, ja syyttäjät antoivat paljon haastatteluja tiedotusvälineille.
Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnan tuottavuus
Vuonna 2021 saapui käsiteltäväksi 1 990 asiaa vähemmän, ja niitä ratkaistiin 1 484
enemmän kuin kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 loppupuolella saatiin syyttäjien
lukumäärää kasvatettua lisärahoituksen ansiosta huomattavasti siten, että syyttäjien
henkilötyövuosien kokonaismääräksi vuonna 2021 muodostui 408,5, kun se vuonna
2020 oli 381,3. Syyttäjien henkilötyövuosien määrä kasvoi 7,4 %, mutta ratkaisujen
määrä vain 1,7 %. Syyttäjät ratkaisivat vuonna 2020 keskimäärin 230 asiaa ja vuonna
2021 keskimäärin 218 asiaa. Ratkaisutuottavuuden lasku johtui ennen kaikkea siitä, että
rekrytoidut uudet syyttäjät olivat pääasiassa vailla aiempaa lainkäyttökokemusta olevia,
uransa alussa olevia lakimiehiä, joilta ei voi välittömästi odottaa korkeita suoritemääriä.
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Lisäksi heidän kouluttamiseensa oli suunnattava huomattava määrä kokeneempien
syyttäjien työpanosta.
Syyttäjien syyteharkintaan kohdistuvaa työpanosta oli omiaan vähentämään myös
istuntoruuhkan purkaminen, joka aiheutui, kun käräjäoikeudet siirsivät vuonna 2020
pidettäviksi tarkoitettuja pääkäsittelyjä myöhemmäksi covid-19 -epidemian vuoksi.
Syyttäjälaitoksen lisävoimavarojen vaikutus alkoi kuitenkin näkyä jo vuoden 2021 lopulla.
Syyttäjillä ratkaisematta olevien asioiden kokonaismäärä, joka oli enimmillään ollut yli
18 300 asiaa, samoin kuin pisimpään syyteharkinnassa olleiden asioiden määrä,
kääntyivät laskuun. Vuoden päättyessä ratkaisematta olleiden asioiden kokonaismäärä,
17 978 asiaa, oli kuitenkin vielä 255 asiaa suurempi kuin vuoden alkaessa.
Toiminnan taloudellisuus
Tulossopimuksessa on määritelty toimintamenojen ja ratkaistujen asioiden suhteena
laskettu toiminnan taloudellisuus. Se on laskenut jossain määrin vuodesta 2020, mutta
on korkeammalla tasolla kuin 2019.
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Taulukko 2. Saapuneet asiat 2010–2015
Syyttäjälaitos

2010

Saapuneet asiat (lkm) 84 399

2011

2012

2013

2014

2015

87 254

84 959

83 720

84 415

83 370

676 670

692 169 740 316

786 023

Saapuneiden
tapauksien painotettu 670 056 678 926
vaativuus
Ratkaistut asiat (lkm)

80 902

79 489

81 737

77 737

84 049

83 924

Syyttäjä-htv

349,3

350,8

367,9

367,2

356,5

372,3

Taulukko 3. Saapuneet asiat 2016–2021
Syyttäjälaitos

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Saapuneet asiat lkm

80 256

82 793

91 059

86116

91 246

89256

Saapuneiden

742 551 749 533

767 179

784 396

847 543

843 136

Ratkaistut asiat (lkm)

80 467

83 062

91 955

84 074

87 530

89 001

Syyttäjä-htv

374,0

375,1

391,6

387,8

380,3

408,5

tapausten painotettu
vaativuus
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Taulukko 4. Tulossopimuksessa asetettujen tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden
toteutuminen ja vertailu kahteen edelliseen vuoteen

Tuloksellisuustavoitteet

2019
toteuma

2020
toteuma

2021
toteuma

2021
tulossopimus

Tuottavuus

2019
toteuma

2020
toteuma

2021
toteuma

2021
tulossopimus

Ratkaistut asiat painotettu
työmäärä / Htv (koko
henkilökunta) *)

841

927

885

924

Ratkaistut asiat painotettu
työmäärä / Htv (syyttäjät) *)

1172

1275

1211

1 286

Ratkaisut asiat / Htv
(koko henkilökunta)

156

167

167

Ratkaisut asiat / Htv
(syyttäjät)

217

230

218

Saapuneiden tapauksien
painotettu vaativuus / Htv
(koko henkilökunta) **)

1452

1621

1584

-

Saapuneiden tapauksien
painotettu vaativuus / Htv
(syyttäjät) **)

2023

2228

2064

-

Taloudellisuus

2019
toteuma

2020
toteuma

2021
toteuma

2021
tulossopimus

Toimintamenot / ratkaisu
(painotettu työmäärä) *)

111

104

107

117

Toimintamenot / Ratkaistut
asiat

479

471

469

60

61

Toimintamenot / Saapuneiden
tapauksien painotettu
64
vaativuus **)

*) Raportointijärjestelmää on muutettu vuonna 2021, mutta tässä raportoidaan vielä tulossopimuksessa 2021–2024
määriteltyjen tavoitteiden toteutumista.
**) Syyttäjälaitoksen uudessa seurantajärjestelmässä tapauksen painotettu vaativuus kertoo tapausten laadullisesta
vaativuudesta. Työn määrää mitataan tapausten ja asioiden lukumäärällä ja niiden käsittelyyn Kiekussa kohdennetulla
työpanoksella.
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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
Syyttäjälaitoksen suoritteiden laadun sekä laitoksen palvelukyvyn lakisääteinen seuranta
ja ohjaaminen jakautuvat valtakunnansyyttäjän toimiston valtakunnallisiin ja
syyttäjäalueiden aluekohtaisiin tehtäviin. Valtakunnallisen seurannan tärkeimpiä välineitä
ovat uudistettu tilastointi- ja raportointijärjestelmä, syyttäjäalueiden toiminnallisen
tilanteen seuranta valtakunnansyyttäjän toimiston syyttäjäntoiminnan yksikössä sekä
syyttäjien ratkaisutoiminnan yhdenmukaisuuden ja laillisuuden seuranta
kantelumenettelyn ja apulaisvaltakunnansyyttäjän aluekäyntien yhteydessä. Covid-19epidemian vuoksi aluekäyntejä ei ole kuitenkaan voitu tehdä vuonna 2021. Syyttäjien
ratkaisujen laadun seuranta käynnistettiin aluetasolla siten, että syyttäjäalueet sopivat
yhdenmukaisista menettelyistä ja teemoista, joiden mukaista seurantaa ollaan
aloittamassa.
Syyttäjäntoiminnan laatua varmistetaan myös asiantuntijoiden vertaistyönä. Siihen
painottuvaan syyteprosessin laatujärjestelmään kuuluvat laaturyhmät asetettiin, ja niiden
toiminta alkoi vuonna 2021. Laatujärjestelmän ensimmäisten tuotosten odotetaan olevan
käytettävissä vuoden 2022 aikana. Tutor- ja perehdyttämistoiminnan systemaattisempi
kehittäminen aloitettiin, ja se tulee näkymään asioiden sujuvuuden ja laadun
paranemisena.
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Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Syyttäjälaitoksen tulostavoiteasiakirjassa vuosiksi 2021–2024 asetettiin seuraavat
henkilöstöön liittyvät tavoitteet:
•

Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa.

•

Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.

Keskeiset toimet tulostavoitteiden saavuttamiseksi
Syyttäjälaitoksen työkykyjohtamisen tukena toteutettiin vuonna 2021
toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena on ollut tukea henkilöstöä ja esimiehiä työkyvyn
ylläpitämisessä.

Henkilöstölle asetettiin vuodeksi 2021 yhteiset kehittymistavoitteet ICT-osaamisen sekä
henkilöstön omien ja työyhteisön toimintatapojen kehittämiseksi.

Esimiesten johtamisosaamisen kehittäminen jatkui. Osaamisen johtamisen valmiuksia
parannettiin valmentamalla esimiehiä. Esimiehille järjestettiin valmennusta osaamisen
johtamiseen, henkilöstöhankintaan ja työsuojeluun. Tavoitteena oli ammatillisten
valmiuksien parantaminen ja yhdenmukaisen toimintakulttuurin edistäminen.

Tutortyön kehittämisessä keskityttiin tutorien ohjauksellisen otteen
yhdenmukaistamiseen ja verkostoitumiseen. Syyttäjän peruskurssin suunnitteluryhmä
sai työnsä valmiiksi, ja kurssien yksityiskohtaisempaa suunnittelua jatkaa perusopintojen
vastuuryhmä.
Syyttäjänsihteerien työn yhdenmukaistamista tuettiin palvelumuotoiluhankkeella.
Hankkeessa kuvattiin syyttäjänsihteerin työ rikosprosessissa ja työn alue-erot.
Kehittämistä toteutetaan valtakunnallisella asiakaspalvelupilotilla sekä alueellisilla
piloteilla, jotka liittyvät syyttäjän ja sihteerin työnjakoon.
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Syyttäjälaitoksen koulutus koostuu kursseista, verkkokoulutuksista, lyhytkestoisista
etäkoulutuksista (1–3 h) ja alueiden omista koulutuksista. Lyhytkestoinen koulutus on
lisääntynyt, ja kokemukset siitä ovat olleet hyvät. Etäkoulutus sopii nopeatahtiseen
työhön ja antaa kouluttautumismahdollisuuksia laajalle osanottajajoukolle. Koulutukseen
osallistumisen tavoite on ollut 4,5/htv. Toteuma on ollut 2,1 pv/htv.
Vuonna 2021 valtakunnansyyttäjän toimisto järjesti 52 koulutuspäivää. Oppilaspäiviä oli
1 203. Lyhytkestoista (1–3 h) koulutusta järjestettiin 28 tilaisuutta, yhteensä 66 h,
osanottajia 877, yhteensä 2016 oppilastuntia. ICT-koulutusta järjestettiin 38 tilaisuutta,
yhteensä 68 tuntia, osanottajia 780, yhteensä 1 354 oppilastuntia. Lyhytkestoinen
koulutus muutettuna oppilaspäiviksi on 562 päivää. Tällöin oppilaispäiviä on
laskennallisesti 1 765 päivää. Lisäksi alueilla järjestettiin 21 koulutustilaisuutta, joiden
kesto yhteensä oli 40 h ja joihin osallistui 796 osanottajaa.
Syyttäjälaitoksen toteutunut henkilötyövuosimäärä vuonna 2021 oli 558,6
henkilötyövuotta. Tulossopimuksessa tavoite oli 567 henkilötyövuotta ja talousarviossa
550. Henkilöstön vaihtuvuus, määräaikaisuudet ja virantäyttömenettelyjen edellyttämät
muodollisuudet aiheuttavat sen, että avoimien ja avoimiksi tulevien virkasuhteiden
täyttämisessä tulee vääjäämättä muutaman kuukauden viive. Se vaikuttaa mm.
vuositasoisen htv-määrän kehittymiseen. Syyttäjälaitos on vuonna 2021 saanut
lisämäärärahaa covid-19-epidemiasta johtuvan ruuhkan purkuun. Lisämäärärahasta osa
on käytetty vuonna 2021, osa siirtyy käytettäväksi vuoden 2022 aikana.
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Taulukko 5. Syyttäjälaitoksen henkilöstö vuosina 2019–2021 ja tulostavoitteet 2021
2019
toteuma

2020
toteuma

2021
toteuma

2021
tulossopimus

Kokonaismäärä HTV

540,3

523,0

558,6

567

Syyttäjät

387,8

381,3

408,5

417

Asiantuntijat

21,1

18,7

21,3

23

Toimistohenkilökunta

123,6

117,3

122,2

120

Harjoittelijat

7,8

5,7

6,6

7

0,0

0,0

0

6,8

5,9

5,7

enint. 7

Koulutuspäivää / HTV

2,3

1,9

2,1

4,5

Tekemättömän työn
kustannukset
euroa / HTV

2737

2858

2476

2000

Työtyytyväisyysindeksi

3,50

3,38

3,55

3,50

Johtajuusindeksi

3,24

3,14

3,28

3,33

Työtyytyväisyys
työyhteisön
toimintakulttuuriin

3,81

3,82

3,95

3,75

Henkilöstö

Työllisyystyöntekijät
Sairauspoissaolot,
työpäivää / HTV
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Taulukot 6, 7 ja 8. Syyttäjälaitoksen henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen
liittyvät tunnusluvut 2018–2020 (TAHTI)
Henkilöstölukumäärä 2019

2020

2021

Muutos-%

ja henkilötyövuodet

2020–2021

Henkilöstölukumäärä 526

520

590

13,5

Naiset

355

355

420

18,3

Miehet

171

165

170

3,0

Henkilötyövuodet

540,3

523,0

558,3

6,8

keski-ikä

45,6

46,2

45,8

-0,9

naiset

44,4

45,0

44,8

-0,4

miehet

48,1

48,7

48,6

-0,2

Muutos-

Henkilöstömäärät ikäluokittain,
koulutustaso, virkasuhteen laatu ja

2019

2020

2021

työvoimakustannukset

%
2020–
2021

–24

7

7

18

157,1

25–34

113

107

159

48,6

35–44

117

113

120

6,2

45–54

148

150

139

-7,3

55–64

136

138

144

4,3

65–

5

5

10

100,0

6,3

6,4

6,3

-1,6

naiset

6

6,2

6,2

0

miehet

6,8

6,9

6,8

-1,4

400
76,0 %

412
79,2 %

446
75,6 %

8,3

koulutustasoindeksi

vakinaiset virkamiehet lkm,
prosenttiosuus
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Muutos-

Henkilöstömäärät ikäluokittain,
koulutustaso, virkasuhteen laatu ja

2019

2020

2021

työvoimakustannukset

%
2020–
2021

naiset

260

274

304

10,9

miehet

140

138

142

2,9

126

108

144

33,3

24,0 %

20,8 %

24,4%

naiset

95

81

116

43,2

miehet

31

27

28

3,7

498

502

551

9,8

94,7 %

96,5 %

92,9 %

naiset

332

339

384

13,3

miehet

166v

163

167

2,5

osa-aikaiset lkm,

28

18

42

133,3

%-osuus

5,3 %

3,5 %

7,1 %

naiset

23

16

37

131,3

miehet

5

2

5

150

81,6

83,1

82,5

-0,7

määräaikaiset lkm, prosenttiosuus

kokoaikaiset lkm, prosenttiosuus

tehdyn työajan palkat, %-osuus
säännöllisestä vuosityöajasta

kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi 39 402 970 38 873 029 41 183 432 5,6
tehdyn työajan palkat, %-osuus
palkkasummasta
välilliset työvoimakustannukset, €/vuosi

välilliset työvoimakustannukset, %osuus tehdyn työajan palkoista

79,3

13 711 504

53,4

79,8

66,6

-16,5

13 048 699 13 765 652 5,5

50,5

50,2

-0,6
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Työhyvinvointi

2019

2020

2021

Kokonaistyötyytyväisyysindeksi 3,5

3,43

3,55

Lähtövaihtuvuus prosentteina

0

8,7

Tulovaihtuvuus

10,3

7,4

8,3

Työkyvyttömyyseläkkeelle

0

0

0

6,1

5,7

5,7

234,2

14,9

51,0

193,7

98,0

1,9

1,7

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

97,7

2,0

Koulutus ja kehittäminen, €/htv 1 147,70

739,9

821,9

Työterveyshuolto, €/htv

577,9

431,6

304,7

Henkilöstön arvo, €

513 193 484

501 604 796

579 118 200

Tilinpäätösanalyysi
Syyttäjälaitos on toiminut omana kirjanpitoyksikkönään 1.10.2016 lukien. Aiemmin laitos
toimi osana oikeusministeriön kirjanpitoyksikköä. Vuoden 2021 toimintakertomukseen
on sisällytetty kootusti vertailua oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen tulosohjauksessa
vuosina 2019–2021 käytetyn seurantamallin mukaisesti (taulukko 9).
Oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen vuosien 2021–2024 tulostavoiteasiakirjassa
asetettiin seuraavat taloudelliset tavoitteet:
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•

ICT parantaa tuottavuutta.

•

Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat.

•

Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen.

Keskeiset toimet tulostavoitteiden saavuttamiseksi
Syyttäjien osallistuminen oikeudenkäynteihin etäyhteyksin on jatkunut vuonna 2021, ja
mallia on edistetty ja valmiuksia ylläpidetty mm. koulutuksella.
Syyttäjälaitos on osallistunut AIPA-tietojärjestelmäkokonaisuuden ja Hilda-järjestelmän
kehittämiseen ja käyttöönoton valmisteluihin. Järjestelmät on määrä ottaa käyttöön
vuonna 2022. AIPA mahdollistaa Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asioiden
sähköisen käsittelyn. Hilda on asianhallintajärjestelmä oikeusministeriön hallinnonalan
virastojen hallinnollisille asioille.
Tuotteiden ja palvelujen ensisjaisessa tilausjärjestelmässä, Handissa, olevaa
sopimuskohdistus-toiminnallisuutta käytettiin aiempaa enemmän. Automatisaatiota
lisäävää toiminnallisuutta voitiin hyödyntää sekä maksueriin perustuvien ostolaskujen
käsittelyssä että ennakkoon laadittuun budjettiin perustuvien ostolaskujen käsittelyssä.
Automatisaatioaste vuonna 2021 oli 33,0 % (tavoite 30 %). Ostotilaus- ja
sopimuslaskujen osuus oli yhteensä 46,3 % (30,1% vuonna 2020). Ostotilauslaskujen
osuus oli 8,4 % (tavoite 10 %).
Hankintatoimi on keskitetty organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2019
valtakunnansyyttäjän toimistoon. Hankintatoimen vahvistaminen Syyttäjälaitoksessa
jatkuu valtionhallinnon Toimi 2 -projektissa vuonna 2022. Tavoitteena on prosessien
selkeyttäminen ja vastuiden tarkempi määrittely sekä hankintojen entistä parempi
ennakointi ja suunnittelu.
Taloudellisen tilannekuvan ylläpitämiseksi ja siirtyvän määrärahan tason kehityksen
seuraamiseksi jatkettiin toiminnan ja talouden suunnittelussa kestävyystarkastelumallin
käyttöä.
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Rahoituksen rakenne
Syyttäjälaitoksen rahoitus vuonna 2021 koostui Syyttäjälaitoksen toimintamenot
25.30.01-momentista ja siihen myönnetyistä lisätalousarvioista. Rahoituksen määrään
sisältyi myös vuodelta 2020 siirtynyt siirtomääräraha, momentti 4.20.25.30.01.
Toimintamenomääräraha vuonna 2021 oli yhteensä 57,32 milj. euroa.
Vuonna 2021 Oikeusrekisterikeskukselle myönnettiin tilijaottelumuutoksella
kirjausoikeus Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille 25.30.01
Oikeusrekisterikeskuksen ja Syyttäjälaitoksen välisen ICT-palvelusopimuksen verran
yhteensä 5,57 milj. euroa.
Syyttäjälaitokselle osoitettiin tilijaottelumuutoksella erillistä käyttöoikeutta sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalan momentille 33.60.31.01 yhteensä 140 000 euroa.
Käyttöoikeus liittyy valtakunnalliseen Lastenasiaintalo-toimintamallien kehittäminen ja
valtakunnallistaminen -hankkeeseen ja sen toiminnan kehittämiseen vuosina 2021–
2023. Hankkeeseen oli nimetty tilinpäätösvuonna kaksi syyttäjää. Virastolle myönnettiin
lisäksi käyttöoikeus valtiovarainministeriön hallinnonalan momentille 28.60.12
(osaamisen kehittäminen). Syyttäjälaitoksen saama koulutuskorvaus oli 30 882 euroa.
Syyttäjälaitoksen keräämillä toiminnan tuotoilla (0,28 milj. euroa) katettiin 0,5 % kaikista
toimintamenoihin kirjatuista toiminnan kuluista (52,85 milj. euroa). Toiminnan tuotot
jakautuvat seuraaviin luokkiin: vuokrat ja käyttökorvaukset (0,17 milj. euroa) ja muut
toiminnan tuotot (0,11 milj. euroa).
Syyttäjälaitos on varautunut aineistopankkijärjestelmän (AIPA) käyttöönottoon
ylläpitämällä siirtyvän määrärahan tasoa siten, että vuosina 2019–2022 kyetään
maksamaan AIPA-järjestelmähankkeen omarahoitusosuus. Vuonna 2021 AIPAhankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 2 458 521 euroa, joka vastaa 38,4 %:a
vuonna 2021 käytetystä siirtomäärärahasta. AIPA-hanke jatkuu vuonna 2022.
Kokonaiskustannus ei sisällä Syyttäjälaitoksen erikseen AIPA-hankkeeseen palkkaaman
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henkilökunnan palkkauskustannuksia. Ennusteen mukaan AIPA-hankkeen kustannukset
vuonna 2022 ovat suuremmat kuin vuonna 2021.
Talousarvion toteutuminen
Talousarvion toteumassa otetaan huomioon ainoastaan Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille kirjatut kulut. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan momentille
33.60.31.01 osoitetusta määrärahasta käytettiin palkkauskustannuksiin 107 000 euroa
Lastenasiaintalo-hankkeessa. Ilman talousarviokirjanpitotiliä tehdyt kirjaukset jätetään
huomioimatta.
Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille 25.30.01 myönnettiin vuoden 2021
talousarviossa toimintamenomäärärahaa 55,73 milj. euroa. Vuoden 2021 ensimmäisessä
lisätalousarviossa momentille myönnettiin lisäystä 841 000 euroa (25.2.2021) ja vuoden
neljännessä lisätalousarviossa 750 000 euroa (1.12.2021). Näin ollen Syyttäjälaitoksen
talousarviomääräraha vuonna 2021 oli kokonaisuudessaan 57,32 milj. euroa. Momentin
siirtynyt erä vuodelta 2020 oli 6,41 milj. euroa, mikä asetti Syyttäjälaitoksen
käytettävissä olevan määrärahan kokonaisuudessaan 63,73 milj. euroon.
Oikeusrekisterikeskukselle myönnetty kirjausoikeus Syyttäjälaitoksen
toimintamenomomentille 25.30.01 oli yhteensä 5,57 milj. euroa. Näin ollen
Syyttäjälaitoksen omassa kirjanpidossa käytettävissä oleva määräraha vuonna 2021 oli
58,16 milj. euroa.
Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentin 25.30.01
kokonaiskäyttö oli 51,76 milj. euroa. Tästä 5,22 milj. euroa on Oikeusrekisterikeskuksen
kirjanpidossa. Syyttäjälaitoksen käytössä oleva, vuoteen 2022 siirtyvä määräraha asettui
11,62 milj. euroon. Siirtyvä erä vastaa noin 18,2 %:a varainhoitovuoden
talousarviomäärärahasta. Summa ei sisällä Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksessä
näkyvää siirtyvää talousarviomäärärahaa. Vuodelta 2020 siirtynyt siirtomääräraha
käytettiin täysimääräisesti.
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Taulukko 9. Syyttäjälaitoksen taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2019–2021. Taulukossa
on säilytetty oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen tulossopimuksessa käytetty
vertailumuoto.

Taloudelliset tunnusluvut
Palkat

TP 2019

TP 2020

TP 2021

Tulossopimus
2021

38 385 557

38 465 423

40 649 323

43 791 579

Investoinnit

41 515

110 062

55 368

200 000

Muut menot

2 172 098

1 342 219

1 342 970

1 987 802

-322 587

-278 347

-283 898

-200 000

40 276 583

39 639 356

41 763 764

45 779 381

263 932

249 473

460 000

Nettoutettavat tulot
Syyttäjäalueet
Syyttäjälaitos yhteinen
(koulutus, projektit)
Toimitilat *)

4 095 249

3 884 178

3 899 394

4 023 990

Tietohallintomenot,
AIPA omarahoitus**)

5 294 690

6 007 351

5 415 697

7 125 860

445 388

411 024

432 929

450 000

9 835 327

10 566 486

9 997 493

12 059 850

Palkeet
Syyttäjälaitos yhteinen
25.30.01 Syyttäjälaitos
yhteensä

50 111 911 50 205 842

51 761 257

57 839 231

*)Toimitilojen kokonaismenoihin luetaan kuuluviksi toimitilojen vuokrat, sähkö, siivous- ja
ympäristönhuoltokulut sekä vartiointi.
**)Vuonna 2021 Syyttäjälaitoksen tietohallintomenoista 5,22 milj. euroa on Oikeusrekisterikeskuksen
kirjanpidossa.

Syyttäjälaitoksella oli vuonna 2021 käytettävissään yhteensä noin 7,11 milj. euroa
(12,6%) enemmän kuin vuonna 2020. Vuoteen 2019 verrattuna käytettävissä oleva
määräraha puolestaan nousi noin 8,54 milj. euroa (15,5 %).
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Tuotto- ja kululaskelma
Tuotto- ja kululaskelma -kappaleessa huomioidaan kaikki tilikauden 2021 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 tehty käyttäen jonkin toisen hallinnonalan
momenttia. Vuonna 2021 tällaisia kirjauksia tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön
alajaotellulle momentille 33.60.31.01 (sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittäminen), valtiovarainministeriön momentille 28.60.12 (osaamisen kehittäminen)
sekä oikeusministeriön momenteille 12.25.99 (oikeusministeriön hallinnonalan muut
tulot) ja 12.39.10 (muut sekalaiset tulot).
Tilikaudella 2021 Syyttäjälaitoksen tuotto- ja kululaskelman loppusumma oli 48,4 milj.
euroa. Tämän lisäksi Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpitoon sisältyy 5,22 milj. euroa
Syyttäjälaitoksen ICT-kuluja. Vastaavasti vuosien 2020 ja 2019 tuotto- ja kululaskelman
loppusummat olivat 46,35 milj. euroa (2020) ja 51,62 milj.euroa (2019).
Toiminnan tuotot
Syyttäjälaitoksen toiminnan tuottojen kertymä vuonna 2021 oli yhteensä 0,29 milj. euroa.
Tuotoista pääosa muodostuu edelleen vuokrattujen toimitilojen tuotoista,
virkamatkakustannusten palautuksista ja yliopistojen maksamista korkeakouluharjoittelijoiden palkoista. Lisäksi Syyttäjälaitoksen tuloksi kirjattiin Valtiokonttorin
myöntämän Kaiku-rahoituksen kustannukset ja valtiovarainministeriön maksama
koulutuskorvaus.
Vuoteen 2020 verrattuna tuotot laskivat 1 600 euroa (0,5 %) ja vuoteen 2019 verrattuna
38 300 euroa (11,7 %). Edelleenvuokraamalla toimitiloja, joiden vuokrasopimus ei ole
vielä irtisanottavissa, Syyttäjälaitos jatkoi aktiivisesti valtion ja oikeusministeriön
toimitilastrategian toimeenpanoa toimitilakustannusten hallinnassa.
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Vuonna 2021 yhteiskustannusten korvaukset laskivat noin 2 100 eurolla verrattuna
vuoteen 2020. Laskuun vaikutti EU-matkakustannusten korvausten määrän väheneminen
3 900 eurolla. Vuodesta 2019 laskua oli 35 200 euroa. Toisaalta korvaukset
korkeakouluharjoittelijoiden palkkaamisesta nousivat 4 700 eurolla vuodesta 2020.
Niistä saatava korvaus vuonna 2021 oli kuitenkin lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019.
Toiminnan kulut
Syyttäjälaitoksen tuotto- ja kululaskelmassa toiminnan kulujen yhteissumma vuonna
2021 oli yhteensä 47,62 milj. euroa. Toiminnan kulut yhteenlaskettuina
Oikeusrekisterikeskuksen kirjaamien ICT-kulujen kanssa olivat yhteensä 52,84 milj.
euroa. Yhteenlasketut kulut nousivat 1,5 milj. eurolla (2,9 %) verrattuna vuoteen 2020 ja
2,05 milj. eurolla (3,9 %) verrattuna vuoteen 2019.
Suurimmat kuluerät vuonna 2021 olivat henkilöstökulut 41,44 milj. euroa (78,4 %
kaikista kuluista), palvelujen ostot (ml. ICT-kulut) 7,18 milj. euroa (13,6 % kaikista
kuluista) ja vuokrat 3,54 milj. euroa (6,7 % kaikista kuluista). AIPA-järjestelmään liittyviä
kuluja maksettiin 2,46 milj. euroa, ja sen suhteellinen osuus kaikista kuluista oli 4,7 %.
Tilikaudella 2021 ja 2020 AIPA-hankkeen menot Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpidossa
kirjattiin palvelujen ostoihin, kun taas tilivuonna 2019 AIPA-hankkeen omarahoitusosuus
kirjattiin sisäisiin kuluihin liikekirjanpidon tilille 49070000 (yhteistoiminnan kustannusten
korvaukset valtion virastoille). Vuonna 2021 Syyttäjälaitos kirjasi Tuomioistuinviraston
AIPA-projektitoimiston hankekuluja sisäisiin kuluihin liikekirjanpidon tilille 43968000
(yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset) 166 000 euroa. Vastaavasti vuonna
2020 kulut olivat yhteensä 195 000 euroa.
Henkilöstökulut kasvoivat 2,06 milj. euroa (5,23 %) vuodesta 2020 ja 2,76 milj. euroa
(6,65 %) vuoteen 2019 verrattuna. Suurimmat muutokset verrattuna vuoteen 2020
tapahtuivat virkasuhteisten varsinaisissa palkoissa, lomarahan ja lomapalkkavelan
määrissä sekä sairausvakuutus- yms. lakien mukaisissa palautuksissa. Vuonna 2021
maksettiin myös 0,9 %:n yleiskorotus ja 1 %:n suuruinen virastoerä valtion
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virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tilikaudella 2021 lomarahaa maksettiin 0,13 milj.euroa
enemmän kuin edellisenä vuonna ja 0,54 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna.
Lomapalkkavelka kasvoi 70 000 euroa vuoteen 2020 verrattuna ja 0,46 milj. euroa
vuoteen 2019 verrattuna. Työnantajan sosiaaliturvamaksut kasvoivat 90 000 euroa (22,3
%) vuoteen 2020 verrattuna ja 0,28 milj. euroa (52,8 %) vuoteen 2019 verrattuna.
Sairausvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset olivat vuonna 2021 yhteensä 0,43
milj. euroa, kun ne vuonna 2020 olivat yhteensä 0,31 milj. euroa. Nousua edellisestä
vuodesta oli 36,6%. Vuonna 2019 palautukset olivat 0,25 milj. euroa (67,6 %).
Syyttäjälaitoksen eläkemaksut laskivat 0,12 milj. euroa (2,1 %) vuodesta 2020 ja
nousivat 0,11 milj. euroa (1,8 %) verrattuna vuoteen 2019. Vahvistettu
palkkaperusteinen eläkemaksu sisältäen työnantajalta ja työntekijältä perityt maksut
vuonna 2021 on ollut 23,2 %, joka on 0,2 % vähemmän kuin vuonna 2020 ja 0,3 %
vähemmän kuin vuonna 2019. Työntekijän maksama osuus palkkaperusteisesta
eläkemaksusta on noussut vuoden 2019 jälkeen 0,4 %, mikä vaikuttaa vuosien 2021 ja
2020 työnantajamaksuihin. Vuoden 2021 menoihin sisältyvät EPPOn palveluksessa
olevan valtuutetun Euroopan syyttäjän eläkemaksut.
Vakinaisten virkamiesten palkat nousivat 2,45 milj. euroa vuodesta 2020, mikä selittyy
Syyttäjälaitoksen henkilötyövuosimäärän nousulla ja virkaehtosopimuksen mukaisilla
korotuksilla. Vuodesta 2019 palkat nousivat 6,4 %, yhteensä 1,99 milj. euroa.
Varsinaisten palkkamenojen lisäksi maksettiin vuonna 2021 takautuvia palkkamenojen
korjauksia syyttäjänsihteerinä toimineille, jotka olivat tosiasiassa hoitaneet korkeamman
vaativuustason tehtäviä. Kyse oli kansliahenkilöstöä koskevan virkaehtosopimuksen
soveltamisessa tapahtuneen virheen oikaisusta. Korjausten euromääräinen summa
lomarahoineen, sivukuluineen ja viivästyskorkoineen oli yhteensä 127 173 euroa.
Palkanoikaisuja maksettiin 80 912 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Taannehtivien palkkakorjausten summa sisältää myös syyttäjiä koskevan
virkaehtosopimuksen mukaisen palkan oikaisun.
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Syyttäjälaitoksen vuokrakulut nousivat 15 000 euroa (0,4%) vuodesta 2020 ja laskivat
vuoteen 2019 verrattuna 0,25 milj. euroa (6,5 %). Lasku on ollut suurinta toimitilojen
vuokrakustannuksissa, mikä johtuu pääosin Senaatilta vuokrattujen tilojen
vuokrahintojen laskusta. Vuonna 2021 toimitilojen kokonaismenot nousivat noin 15 000
euroa (0,4%) ja laskivat 0,2 milj. euroa verrattuna vuoteen 2019 (4,8 %) (taulukko 9).
Palvelujen ostoihin käytettiin vuonna 2021 yhteensä 1,96 milj. euroa. Nousua edellisestä
vuodesta oli 0,1 milj. euroa (5,86 %) ja vuoteen 2019 verrattuna 0,2 milj. euroa (10,4%).
Summa sisältää Syyttäjälaitoksen osuuden Tuomioistuinviraston laskuttamasta AIPAomavastuuosuudesta, joka oli vuonna 2021 yhteensä 0,17 milj. euroa ja vuonna 2020
yhteensä 0,19 milj. euroa. Vuodesta 2020 lähtien kirjaustapa muuttui.
Tietohallintomenoihin käytettiin 5,42 milj. euroa. Summaan sisältyy AIPAomarahoitusosuus. Tietohallintomenot olivat 6,0 milj. euroa vuonna 2020 ja 5,3 milj.
euroa vuonna 2019, joten menot laskivat vuoteen 2020 verrattuna 0,6 milj. euroa (9,8%),
mutta nousivat vuoteen 2019 verrattuna 0,12 milj. euroa (2,3%). Palvelujen ostot
tiliryhmässä tietohallintomenojen osuus vuonna 2021 olivat 75,5 %.
Vuonna 2021 AIPAn kokonaiskustannukset tietohallintomenoista olivat 2,46 milj. euroa,
kun ne edellisenä vuonna olivat 2,78 milj. euroa. Laskua edellisestä vuodesta oli 12,6 %.
Vuonna 2021 Oikeusrekisterikeskuksen kirjausoikeuden piirissä olevat ICT-palvelujen
ostot (pl. AIPA-hanke) olivat yhteensä 2,96 milj. euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat
3,23 milj. euroa. Laskua edellisestä vuodesta oli 8,7 %.
Vuonna 2021 Palkeiden palvelumaksut nousivat noin 21 228 euroa (5,2 %) verrattuna
vuoteen 2020. Vuoteen 2019 verrattuna palvelumaksut laskivat 12 459 euroa (2,8 %).
Kirjanpidon tiliöinnit siirtyivät manuaalisten laskujen osalta Palkeiden tehtäväksi
vuodesta 2021 lukien.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrä oli vuonna 2021 yhteensä 0,32 milj.
euroa. Nämä ostot vähenivät edellisestä vuodesta noin 60 000 euroa (22,4%) ja vuodesta
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2019 noin 40 000 euroa (10,1 %). Toimistokalusteiden hankintamäärät olivat vuonna
2021 edellisvuotta alhaisemmat.
Syyttäjälaitoksen muut kulut laskivat vuosina 2020–2021 merkittävästi verrattuna
vuoteen 2019. Kyseisen tiliryhmän kulut koostuvat lähes yksinomaan
virkamatkustamiseen liittyvistä palveluostoista ja matkakustannusten korvauksista.
Vuonna 2020 alkanut ja vuonna 2021 jatkunut covid-19-pandemia sekä siitä aiheutuneet
liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset vähensivät matkustusmenot lähes puoleen
aiemmista vuosista. Virkamatkakustannuksiin sisältyi kaksi poikkeuksellisen pitkää,
kansainvälisliitännäiseen rikosasiaan liittyvää, kestoiltaan yli kuukauden pituista
virkamatkaa. Muut kulut olivat 0,35 milj. euroa, 0,68 % Syyttäjälaitoksen toiminnan
kuluista, kun vuonna 2020 muiden kulujen määrä oli 0,37 milj. euroa (0,77 %) ja 0,77
milj. euroa (1,5 %) vuonna 2019.
Käyttöomaisuuden poistot olivat vuonna 2021 noin 0,02 milj. euroa. Määrä vastaa noin
63 %:a Syyttäjälaitoksen käyttöomaisuuden määrästä. Poistojen määrä on säilynyt
samalla tasolla vuosina 2019–2021.
Syyttäjälaitoksessa ei ole kirjauksia tiliryhmään Sisäiset kulut. Tilivuonna 2019 sisäisiin
kuluihin kirjatut AIPA-tietojärjestelmähankkeen kulut ja oikeushallinnon
puhelunvälityskulut kirjatattiin vuosina 2020–2021 palvelujen ostot -tiliryhmään.
Vuonna 2021 rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjautui viivästyskorkomenoja enemmän
kuin kahtena edellisenä vuotena. Tämä johtui pääosin tilikaudella 2021 takautuvina
maksettujen palkkamenojen viivästyskoroista, joita maksettiin yhteensä 13 749 euroa.
Rahoitustuottojen ja kulujen yhteissumma vuonna 2021 oli 13 552 euroa.
Satunnaiset tuotot tilikaudella 2021 sisältävät yhden jälleenlaskutukseen liittyvän tuoton.
Syyttäjälaitoksen tuotot veroista ja pakollisista maksuista sisältävät arvonlisäverotuottoja
ja -kuluja. Nämä ovat pysyneet samalla tasolla vuosina 2021–2019, yhteensä noin 1,1–
1,2 milj. euroa.
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Tase
Syyttäjälaitoksen taseen loppusumma 31.12.2021 oli 0,15 milj. euroa, josta
käyttöomaisuuden osuus oli 0,03 milj. euroa (16,7 %) ja vaihto- ja rahoitusomaisuuden
osuus 0,12 milj. euroa (83,3 %).
Vuonna 2020 taseen loppusumma oli 0,16 milj. euroa ja vuonna 2019 kaikkiaan 0,11
milj. euroa. Syyttäjälaitoksen taseen loppusumma laski 0,01 milj. euroa (8 %) vuodesta
2020 ja nousi 0,04 milj. euroa vuodesta 2019. Taseen muutosten syinä ovat pääosin erot
siirtosaamisten ja siirtovelkojen arvoissa.
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Vuonna 2021 Syyttäjälaitoksen käyttöomaisuuden summa oli 30 000 euroa. Vuonna
2020 käyttöomaisuuden loppusumma oli 40 000 euroa ja vuonna 2019 yhteensä 60 000
euroa. Käyttöomaisuus koostuu audiovisuaalisista laitteista, 10 000 euroa, ja taideesineistä, 20 000 euroa. Käyttöomaisuuden tasearvon väheneminen johtuu AV-laitteiden
poistosuunnitelman mukaisista poistokirjauksista
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Syyttäjälaitoksen vaihto- ja rahoitusomaisuuden määrä vuonna 2021 oli 0,12 milj. euroa,
joka oli samansuuruinen kuin vuonna 2020. Vuodesta 2019 nousua oli 70 000 euroa.
Vieras pääoma
Syyttäjälaitoksen vieraan pääoman loppusumma oli vuonna 2021 yhteensä 11,1 milj.
euroa. Nousua vuodesta 2020 oli 0,84 milj. euroa (8,2 %) ja vuoteen 2019 verrattuna
0,85 milj. euroa (8,3 %).
Syyttäjälaitoksen taseen vieras pääoma koostuu lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta,
joka jakautuu siirtovelkoihin, 80,6 %, ostovelkoihin, 3,4 %, kirjanpitoyksiköiden välisiin
tilityksiin, 8,4 %, ja edelleen tilitettäviin eriin, 7,6 %.
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Siirtovelkojen määrä on vuodesta 2020 noussut 0,66 milj. euroa (7,9 %) ja vuoteen 2019
verrattuna 1,4 milj. euroa (18,1 %). Lomapalkkavelan osuus kaikista vuoden 2021
siirtoveloista oli 8,96 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 syksyllä 2021 järjestyksessään kolmas arviointikysely laitoksen johdolle ja
esimiehille. Kysely perustuu valtiovarainministeriön johtaman sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan neuvottelukunnan laatimaan arviointikehikkoon. Kyselyssä painotettiin
osa-alueita, joissa arvioitiin olevan erityistä kehittämistarvetta organisaatiossa.
Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta oli hyvä, eivätkä arviot muuttuneet
merkittävästi edellisestä vuodesta. Kehittämiskohteina arviointikyselyssä on nostettu
esiin tiedonkulkuun ja vuonna 2019 uudistetun organisaation eri tasojen ratkaisuvaltaan
liittyviä kysymyksiä. Vuoden 2021 aikana Syyttäjälaitoksessa on laadittu pysyvien riskien
riskienhallintasuunnitelma.
Kokonaisuutena arvioiden Syyttäjälaitoksen sisäinen valvonta arvioidaan järjestetyn
asianmukaisesti, ja kehittämiskohteita on tunnistettu.
Arviointien tulokset
Maksuaikakortit
Syyttäjälaitoksella oli vuoden 2021 lopussa käytössä yhteensä 434 maksuaikakorttia.
Kaikki kortit olivat henkilökohtaisia maksuaikakortteja.
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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 2021.
1.10.1 Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot
Syyttäjälaitos teki virkamiesten palkanmaksuun liittyviä takaisinperintäpäätöksiä neljä
kappaletta tilikaudella 2021. Näillä päätöksillä laskutettiin neljää henkilöä. Laskujen
yhteissumma oli 6 538 euroa.

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

11. Verot ja veronluonteiset tulot
11.04.01
Arvonlisävero
.
12. Sekalaiset tulot
12.25.99 Oikeusministeriön hallinnonalan muut
.
tulot
12.39.10
Muut sekalaiset tulot
.
Tuloarviotilit yhteensä

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero,
nimi ja määrärahalaji

25. Oikeusministeriön hallinnonala
Oikeusministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (nettob)
25.30.01.
(siirtomääräraha 2 v)
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
28.60.12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha)
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
33.60.31.
kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
25.01.29.

33.60.31.01. Lastenasiaintalo -toimintamallien
kehittäminen ja valtakunnallistaminen
Määrärahatilit yhteensä

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2021

Vertailu
Tilinpäätös Talousarvio

Toteutuma
%

30 815,12

30 822

30 822,49

0,00

100

30 815,12

30 822

30 822,49

0,00

100

12 621,01

6 885

6 884,65

0,00

100

525,28

2 585

2 585,44

0,00

100

12 095,73

4 299

4 299,21

0,00

100

43 436,13

37 707

37 707,14

0,00

100

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2021
määrärahojen
käyttö
siirto
vuonna 2021
seuraavalle
vuodelle

Tilinpäätös
2021

46 862 105,03

52 848 924

41 227 889,70

1 121 592,03

1 095 501

1 095 501,37

45 740 513,00

51 753 423

40 132 388,33

91 000,00

30 882
30 882
140 000

91 000,00

11 621 034,67

Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2021

Käyttö
vuonna 2021
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

6 405 807,92

58 159 230,92

46 538 196,25

11 621 034,67

52 848 924,37

0,00

1 095 501,37

0,00

11 621 034,67

51 753 423,00

0,00

6 405 807,92

58 159 230,92

46 538 196,25

11 621 034,67

30 882,00
30 882,00
107 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

30 882,00
30 882,00
140 000,00

0,00

140 000,00

107 000,00

33 000,00

140 000

107 000,00

33 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

107 000,00

33 000,00

91 000,00

140 000

107 000,00

33 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

107 000,00

33 000,00

46 953 105,03

53 019 806

41 365 771,70

11 654 034,67

53 019 806,37

0,00

58 299 230,92

46 645 196,25

11 654 034,67

6 405 807,92
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Syyttäjälaitoksen talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden
käytöstä momentin tarkkuudella
Syyttäjälaitoksella ei ole esitettävää.
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Syyttäjälaitoksen tuotto- ja kululaskelma
1.1.2021-31.12.2021
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

940,40
171 849,46
116 348,01

316 651,70
41 440 118,22
3 540 648,46
1 956 114,65
347 926,86
15 670,61

JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot

1.1.2020-31.12.2020

289 137,87

171,20
172 166,28
118 453,67

290 791,15

-47 617 130,50

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

-45 544 228,42

-47 327 992,63

-45 253 437,27

250,04
-13 802,60

-13 552,56

224,27
-7 150,59

-6 926,32

1 395,00

1 395,00

806,95

806,95

JÄÄMÄ II

-47 340 150,19

-45 259 556,64

JÄÄMÄ III

-47 340 150,19

-45 259 556,64

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

30 822,49
-1 095 501,37

-1 064 678,88
-48 404 829,07

30 815,12
-1 121 592,03

-1 090 776,91
-46 350 333,55
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Syyttäjälaitoksen tase
31.12.2021

31.12.2020

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

0,00

5 676,55
19 201,89

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
YHTEENSÄ

24 878,44

0,00

21 347,16
19 201,89

24 878,44

40 549,05

40 549,05

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

37 000,91
80 352,56
4 277,89
3 060,00

-229,42

124 691,36

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

121 837,73

-229,42

-143,96

-143,96

124 461,94

121 693,77

149 340,38

162 242,82
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31.12.2021

31.12.2020

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Edellisten tilikausien pääoman muutos

-10 087 324,55

-10 131 281,20

Pääoman siirrot

47 550 573,73

46 394 290,20

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-48 404 829,07

-10 941 579,89

-46 350 333,55

-10 087 324,55

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat

382 064,76

319 829,44

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset

928 590,18

848 135,90

Edelleen tilitettävät erät

844 116,39

802 087,31

Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

8 936 148,94

11 090 920,27

8 279 514,72

10 249 567,37

11 090 920,27

10 249 567,37

149 340,38

162 242,82
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Liitetiedot
Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
ja vertailtavuudesta
1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset
talousarvion toteumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan sekä taseeseen sekä
niiden vertailtavuuteen
Syyttäjälaitokselle myönnettiin vuoden 2021 talousarviossa nettomäärärahaa momentille
25.30.01 yhteensä 55 729 000 euroa. Talousarviota täydennettiin kahdella
lisätalousarviolla yhteensä 1 591 000 eurolla. Määrärahan lisäys johtui
koronaviruspandemiaan liittyvän rikosasioiden tuomioistuinkäsittelyn ruuhkan
purkamisesta (LTA I ja LTA IV). Momentin perustelujen täydennys tarvittiin sen vuoksi,
että toimintamenoista maksetaan Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) toimintaan
annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPOpalkan sivukulut (LTA IV).
Momentille on tehty vuoden 2021 talousarviossa 2,5 milj. euron pysyvä tasokorotus.
2) Aiempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä
virheiden korjaukset
Varsinaisten palkkamenojen lisäksi vuonna 2021 maksettiin takautuvina palkkamenojen
korjauksina puuttuvia henkilökohtaisia palkanosia Y7-palkkaluokkaan sijoitetuille,
syyttäjänsihteerin virkanimikkeellä toimineille määräaikaisille virkamiehille, jotka olivat
tosiasiassa 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.
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Korjausten euromääräinen summa lomarahoineen, sivukuluineen ja viivästyskorkoineen
oli yhteensä 127 173 euroa. Palkanoikaisuja maksettiin 80 912 eurolla enemmän, kuin
edellisenä vuonna. Taannehtivien palkkakorjausten summa sisältää myös edellisiltä
vuosilta maksetun syyttäjän S12–S14 palkkaluokkien välisen erotuksen.
Muihin monivuotisiin vastuisiin sisällytetään sellaiset varainhoitovuoden päättyessä
voimassa olleet ja edelleen jatkuvat muut kuin valtion virastojen ja laitosten keskenään
solmimiin sopimuksiin perustuvat vastuut, joita ei ole esitetty valtuuksina
kirjanpitoyksikön talousarvion toteuma -laskelmassa ja joiden arvo tiinpäätöshetkestä
eteenpäin laskettuna on vähintään 500 000 euroa. Erittelyyn on siten sisällytetty jokainen
sellainen monivuotinen sopimus tai sitoumus, josta aiheutuvat määrärahatarpeet
arvonlisäverollisin hinnoin tilinpäätöshetken 31.12.2021 jälkeen ovat vähintään 500 000
euroa.
Vuoden 2020 tilinpäätöksen liitteessä 12 ilmoitettu monivuotisten vuokravastuiden
loppusumma sisälsi alle 500 000 euron vuokravastuita 3,8 milj. eurolla. Vuokravastuissa
ilmoitettu summa oli 20,8 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2020 vertailulukuna voidaan
käyttää yli 500 000 tuhannen vuokravastuita, jotka olivat yhteensä 17 milj. euroa.
Syyttäjälaitokselle palautettiin tilikauden 2019 aikana liikaa maksettu vuokra 6 672
euroa.
3) Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin
niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa
Ei ilmoitettavaa.
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Tilinpäätös
2020
Momentin numero ja nimi

Talousarvio
2021
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2021 määrärahojen

käyttö
vuonna 2021
25.30.01.
Bruttomenot
Syyttäjälaitoksen
Bruttotulot
toimintamenot
Nettomenot
(nettob)
(Siirtomääräraha 2 v)

Tilinpäätös
Vertailu
2021 Talousarvio Tilinpäätös

siirto
seuraavalle
vuodelle

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2021

Käyttö
vuonna 2021
(pl. peruutukset)

46 019 537,57

40 416 286,59

52 037 321,26

46 822 094,51

279 024,57

283 898,26

283 898,26

283 898,26

45 740 513,00

51 753 423

40 132 388,33

11 621 034,67

51 753 423,00

0,00

6 405 807,92

58 159 230,92

46 538 196,25

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

11 621 034,67
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Syyttäjälaitoksella ei ole esitettävää liitteelle 3.

Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Syyttäjälaitoksella ei ole esitettävää liitteelle 4.
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2020

2021
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö

35 044 333,70

32 800 159,68

34 410 320,17

32 231 637,57

0,00

0,00

634 013,53

568 522,11

6 395 784,52

6 578 993,70

5730466,9

5 847 591,92

665 317,62
41 440 118,22

731 401,78
39 379 153,38

793 136,06

768 154,13

0,00

0,00

240,00

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

Johdon palkat ja palkkiot vuoden 2020 tilinpäätöksessä esitetty luontoisetuineen.
Johdon palkat ja palkkiot vuoden 2020 tilinpäätöksestä puuttui yhden henkilön palkka 111 166,13 euroa joka on lisätty summaan.
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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.
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
2021

2020

Muutos
2021-2020

250,04

224,27

25,77

Korot valuuttamääräisistä saamisista

0,00

0,00

0,00

Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista

0,00

0,00

0,00

Osingot

0,00

0,00

0,00

Liikelaitosten voiton tuloutukset

0,00

0,00

0,00

Muut rahoitustuotot

0,00

0,00

0,00

250,04

224,27

25,77

2021

2020

Muutos
2021-2020

13802,60

7150,59

6652,01

Korot valuuttamääräisistä veloista

0,00

0,00

0,00

Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista

0,00

0,00

0,00

SWAP-maksut veloista

0,00

0,00

0,00

Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot

0,00

0,00

0,00

Muut rahoituskulut

0,00

0,00

0,00

Rahoituskulut yhteensä

13802,60

7150,59

6652,01

Netto

-13552,56

-6926,32

-6626,24

Korot euromääräisistä saamisista

Rahoitustuotot yhteensä
Rahoituskulut
Korot euromääräisistä veloista
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Syyttäjälaitoksen tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää liitteelle 9.

Syytäjälaitoksen 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:
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

Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat
perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä

Talousarviomenot 2021

Määrärahatarve 2022

Määräraha- Määräraha-tarve
tarve 2023
2024

461569,16

1885913,00

2062463,08

1907508,34

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä

8883435,55

14739319,98

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

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muut monivuotiset vastuut yhteensä
461569,16
1885913,00
2062463,08
1907508,34
8883435,55
Vuoden 2020 liitteellä 12 esitetty virheellisesti tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset, määrärahantarve yhteensä -luku n. 3,8 milj. euroa liian suurena.

14739319,98

Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä

Talousarviomenot 2021

Määrärahatarve 2022

Määräraha- Määräraha-tarve
tarve 2023
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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
liitetiedostoissa.
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Allekirjoitukset

Syyttäjälaitos-kirjanpitoyksikön tilinpäätös on hyväksytty
Helsingissä 17. helmikuuta 2022

Raija Toiviainen
valtakunnansyyttäjä
Joanna Autiovuori
hallintojohtaja

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi tarkistaa
valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta.

Kirjanpitoyksikön tilintarkastuksesta vastaa Valtiontalouden tarkastusvirasto,
joka antaa tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen.
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