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Jakelussa mainitut 

 

Tuomioistuinlaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tuomioistuinlaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2020 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tilinpäätös  

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu 
kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi siitä, onko talousarviota noudatettu ja onko tilinpäätöslaskel-
missa ja liitetiedoissa esitetty olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot (oikea ja riittävä kuva) talousar-
vion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa las-
kentatointa on tarkastettu rajoitetun varmuuden hankkimiseksi siitä, onko toiminnallisesta tehokkuu-
desta esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Talousarvion noudattaminen 

Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta momentin 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille mak-
settavat korvaukset, arviomääräraha) vuodelle 2020 kuuluvien menojen (0,3 miljoonaa euroa) kohden-
tamista talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuoden 2021 me-
noiksi. Mikäli menot olisi kohdennettu oikein, olisi vuoden 2020 arviomääräraha ylittynyt 0,14 miljoo-
nalla eurolla.  

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja riittävän kuvan) talousar-
vion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta valtion 
talousarviosta annetun lain mukaisesti. 

Tuloksellisuuden kuvaus 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjen tietojen osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista 
huomautettavaa. 

Tilinpäätöksen hyväksyminen 

Tuomioistuinlaitoksen tilinpäätöksen ovat hyväksyneet Tuomioistuinlaitoksen johtokunta, Tuomioistui-
viraston ylijohtaja ja virastojen päälliköt lukuun ottamatta työtuomioistuimen presidenttiä. Tilinpäätök-
sen työtuomioistuinta koskevaa osuutta ei ole asianmukaisesti hyväksytty. 
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Tuomioistuinlaitoksen tilinpäätöstä ei siten ole hyväksytty valtion talousarviosta annetun asetuksen 
(1243/1992) 63 §:n edellyttämällä tavalla. 

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men ja tilinpäätöksen tarkastuksen sekä maksullisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin oikealle varainhoitovuodelle kohdentamista koskevia virheitä 
momentilla 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha), jonka joh-
dosta Tuomioistuinlaitoksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin.  

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa.  

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu lukuun ottamatta vuodelle 2020 kuuluvien menojen (0,3 miljoonaa euroa) kohdentamista 
talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuoden 2021 menoiksi mo-
mentilla 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha). Mikäli menot 
olisi kohdennettu oikein, olisi vuoden 2020 arviomääräraha ylittynyt 0,14 miljoonalla eurolla. 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tuomioistuinlaitoksen 
tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 13.8.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt momentin 
25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha) kohdentamiseen liitty-
vien menettelyjen korjaamiseksi. 

 
 
 

Jaakko Eskola 
johtaja     

 
 
 

Ilona Leinonen 
ylitarkastaja 
 
 

 
JAKELU 

Tuomioistuinlaitos/Tuomioistuinvirasto 
Oikeusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 
 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
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Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Tuomioistuinviraston ylijohtaja 
Tuomioistuinlaitoksen johtokunnan jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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