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Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maahanmuuttoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodel-
ta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että 
Maahanmuuttovirastolle. 

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 si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Mika Limola. Tilintarkastukseen sisältyneen vastaanottotoi-
minnan kustannusten korvaamista koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut 
johtava tilintarkastaja Aino Niemi. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 26.40.63 
(Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talo-
usarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 kuuluvia menoja vuoden 
2016 menoksi (yhteensä 6,4 milj. euroa). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vas-
taisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. 

Momentille 26.40.01 (Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot, siirto-
määräraha 2 v) on talousarvion vastaisesti tuloutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia palautuksia 
(317 204 euroa). Maahanmuuttoviraston tulee peruuttaa vuodelle 2017 siirretystä määrärahasta pa-
lautuksia vastaava määrä. 

Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 26.40.63 
(Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion vastaisesti tu-
loutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia menojen palautuksia (yhteensä 421 046 euroa).  

Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 
edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 
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Tuloksellisuuden kuvaus 

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden 
kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen sekä julkisoikeudellista maksullista toimintaa ja vastaanottotoiminnan kustan-
nusten korvaamista koskeneiden laillisuustarkastusten yhteydessä.  

Tarkastuksessa todettuja talousarvion noudattamiseen liittyviä puutteita on syytä pitää myös sisäisen 
valvonnan puutteina.  

Vastaanottotoiminnan korvausprosessin sisäisessä valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden osalta 
Maahanmuuttoviraston 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 seuraavia talousarviomenojen ja niiden oikaisujen varainhoitovuodelle 
kohdentamista koskeneita virheitä: 

1 Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 
26.40.63 (Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion 
ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 
kuuluvia menoja vuoden 2016 menoksi (yhteensä 6,4 milj. euroa). Menettelyllä on valtion 
talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. 

2 Momentille 26.40.01 (Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot, 
siirtomääräraha 2 v) on talousarvion vastaisesti tuloutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia 
palautuksia (317 204 euroa). Maahanmuuttoviraston tulee peruuttaa vuodelle 2017 siirretystä 
määrärahasta palautuksia vastaava määrä. 

3 Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 
26.40.63 (Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion 
vastaisesti tuloutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia menojen palautuksia (yhteensä 421 046 
euroa). 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Maahanmuuttoviras-
ton tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 11.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt vas-
taanottotoiminnan kustannusten korvaamiseen ja talousarvion noudattamiseen liittyvien puutteiden 
johdosta.  

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
Mika Limola 
ylitarkastaja  
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