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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa oikeus-
ministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, 
KHT Jorma Heikkinen  ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö, JHTT 
Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut oikeusministeriön tilinpäätökseen, tili npää-
töstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoi-
meen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

  Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, laskelmien tarkastelu ja kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana 
olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittä-
miseksi ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osiltaan 
oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskianalyysiin 
perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa to-
dettu laadituiksi säännösten mukaisesti lukuunottamatta puuttuvia ta-
lousarvion toteutumalaskelman täydentäviä tietoja. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa todettu 
esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 
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Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa pi-
tää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot ja näi-
den perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien sisäl-
töä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa lasken-
tatointa on tarkastettu  rajatusti riskianalyysiin perustuen.  Tarkastus 
on kohdennettu käräjäoikeuksien  ja ulosottovirastojen ja -osastojen  
tietoihin, joita on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämisek-
si sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuuslas-
kelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.   

Käräjäoikeuksien ja ulosoton tuloksellisuustiedot ja kustannusvastaa-
vuuslaskelmat on tarkastuksessa todettu olennaisilta osin luotettaviksi 
vuodelta 2000 kuitenkin siten, että   henkilöstökustannusten oikeelli-
suuteen  liittyy edelleen epävarmuutta. Tämä  ilmenee kustannusvas-
taavuuslaskelmien henkilöstökustannusten määrän olennaisena vaih-
teluna   edellisiin  vuosiin  verrattuna ja  henkilöstökustannusten koko-
naismäärän kehitykseen nähden.     

Tuloksellisuustietoja vuodelta 2000 voidaan pääosiltaan pitää riittävi-
nä.  Tuloksellisuustietoja käräjäoikeuskohtaisesti,   joita ovat painote-
tut asiamäärät, taloudellisuus ja   tuottavuus,  ei  tilinpäätöksessä ole 
kuitenkaan  esitetty, vaikka tiedot on laadittu.  Käräjäoikeuksien ja 
ulosottovirastojen ja –osastojen  kustannusvastaavuuslaskelmia ei 
myöskään   niiden  tavoite- ja vertailutietojen puuttumisesta johtuen  
voida  pitää  riittävinä. Tilinpäätöksestä puuttuu perustelu  näiden tie-
tojen  antamatta jättämisestä.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa  voidaan pitää asianmukaisesti järjestet-
tynä.  Erityisesti työajan käyttöä koskevien tietojen  luotettavuutta on 
kuitenkin vielä varmistettava. Toteutumatietojen  analysointia on kehi-
tettävä.   

Oikeusministeriön julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat on määrätty 
erillislaeissa ja asetuksissa. Maksujen tarkistamisesta asetuksella on 
säädetty tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksujen osalta lain  
701/1993  11 §:ssä. Valtuutta  maksujen tarkistusta varten ei ole käy-
tetty. Lain muutoksen yhteydessä vuonna 1996 suoritteita lisättiin  ja 
maksujen määriä  muutettiin. Pääosa  tuomioistuinten suoritetuloista 
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on kertynyt  käräjäoikeuksien hakemus- ja  toimitus-  ja toimituskirja-
maksuista, joista on säädetty asetuksella 774/1993.  Asetuksessa  
tarkoitettujen suoritteiden  maksuja  on tarkistettu  vuonna 1996. Myö-
hemmissä käsittelyissä  sekä oikeudenkäyntimaksut että muut maksut 
on jätetty ennalleen. 

Kun tuomioistuinten maksuja on useamman vuoden ajan pidetty  
muuttamattomina, on oikeudenkäynti- ja  muissakin maksuissa  todet-
tu jonkin verran rahan arvon muutoksen  vaikutuksesta johtuvia tarkis-
tustarpeita. Maksujen jälkeenjääneisyyden  lähemmäksi  selvittämi-
seksi ja korjaamiseksi tulee  oikeusministeriön ryhtyä  asianmukaisiin 
toimenpiteisiin ottaen huomioon, että  suoritteiden hinnoittelun muut-
taminen euromääräiseksi vuoden 2002 alusta on toteutettava  kustan-
nusneutraalisti.  

Oikeusministeriön maksupäätös 122/1996 on  vankeinhoitolaitoksen  
liiketaloudellisten suoritteiden, vuokrien ja mielentilatutkimusten  osal-
ta  puutteellinen. Päätös tulee päivittää asianmukaiseksi. 

 

TULOSTAVOITTEET HALLINNONALALLA JA HALLINNONALAN TOIMINTA-
KERTOMUS 

Hallinnonalan tulostavoitteiden rakennetta ja sisältöä on kehitetty ja  
tavoitteissa todettuja  puutteita on talousarvion yhteydessä myös kor-
jattu. Talousarvion  tavoiteasettelun  keskeinen  puute on kuitenkin 
hallinnonalan maksullinen toiminta, joita koskevia kustannusperustei-
sia laskelmia tunnuslukuineen ei ole  edelleenkään esitetty. Vankein-
hoitolaitoksen laskelman pääomakustannusten esitystapa talousarvi-
ossa tulisi  tarkentaa määräysten mukaiseksi.  

Oikeusministeriön hallinnonalan toimintakertomus sisältää tulostavoit-
teiden ja niiden toteutuman osalta pääosaltaan samat  tiedot  kuin on 
esitetty oikeusministeriön tilinpäätöksen yhteydessä. Hallinnonalan 
toimintakertomukseen on  kuitenkin lisätty vankeinhoitolaitoksen toi-
mintaa, taloutta ja maksullista toimintaa koskevat tiedot.  

Tiedot on esitetty  hallinnonalan toimintakertomuksessa oikein.  

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Kirjanpidon ja  
maksuliikkeen  tarkastuksen perusteella sisäistä valvontaa voitiin 
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pääosaltaan pitää asianmukaisesti  järjestettynä. Havaittujen puuttei-
den osalta on ryhdytty  toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. 

Oikeusministeriön  strategisten hankkeiden  toimeenpanon  sisäistä 
valvontaa  on arvioitu   yhden välineen,  tuloskortin,  perusteella. Si-
säinen valvonta on järjestetty  osaksi johtamisjärjestelmän rakennetta  
aikaisempaa selkeämmin,  mikä ilmenee siten, että hankkeissa on 
etukäteen lähes aina  päätetty aikataulutavoitteet, vastuun määrittelyt 
ja  käsittelytavat  hankkeen edetessä. Resurssivaikutuksia on etukä-
teen arvioitu  sanallisesti,  markkamäärin tai on viitattu myöhempään 
arvioon.   Välineen  toimintaan ottamisessa on onnistuttu,  joskin   sen 
systemaattisuudessa  ja kattavuudessa on  vielä kehittämistarvetta. 
Kustannuslaskennan hyväksikäyttöä   hankkeiden yhteydessä  tulisi  
lisätä. 

Taloushallinnon tietojärjestelmän ja henkilöstö- ja palkkahallinnon tie-
tojärjestelmän sisäisen valvonnan tarkastus pääosaltaan osoitti 
asianmukaista sisäisen valvonnan tilaa. Puutteiden  kohdalla kyse oli 
atk-järjestelmien perustietojen  ja tietoturvaan liittyvän dokumentaati-
on,  kuvausten ja ohjeiden   kehittämistarpeista.  Puutteiden osalta  
oikeusministeriössä  on ryhdytty  asianmukaisiin toimenpiteisiin.   

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kannalta keskeisen välineen, 
taloussäännön uudistaminen voimassa olevien säännösten mukaisek-
si on eräiltä osin kesken. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN NOU-
DATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perus-
tuen oikeusministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2001 
mennessä mihin toimenpiteisiin se on kustannuslaskennan kehittä-
mishankkeen tuloksia hyväksikäyttäen ryhtynyt tuomioistuinten oikeu-
denkäyntimaksujen ja tuomioistuinten muiden suoritteiden  maksujen 
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tarkistamiseksi  sekä oikeusministeriön maksupäätöksen 122/1996 
täydentämiseksi eräiden  vankeinhoitolaitoksen   liiketaloudellisten 
suoritteiden osalta. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT    Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja,  KHT  Jorma Heikkinen 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
 Valtiokonttori 
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