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Tuloksellisuustarkastus 

Tarkastuskertomus 2/2018 Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittaminen sekä kuntakorvausjärjestelmän kehit-
täminen 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnokses-
ta palautetta seuraavasti: 

- Työ- ja elinkeinoministeriö 21.12.2017 (TEM/2331/ 00.07.02.01/2017)  
- Sisäministeriö 2.1.2018 (SMDno-2017-1943 2.1.2018) 
- Valtiovarainministeriö 2.1.2018 (VM/2346/00.05.00/2017) 
 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

- lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista 
sekä 

- esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 
 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

 Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista  1

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa lausunnossaan, että työ- ja elinkeinoministeriön näkemykset ovat 
pääosin yhteneväisiä tarkastusviraston esittämien havaintojen kanssa.  

Lausunnossa todetaan, että tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksessa on käytetty lähteenä 
luonnosta (5.5.2017) hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä. Lausunnon mukaan la-
kiluonnoksen lausuntokierroksen kommenttien ja maakuntauudistukseen ja sote-uudistukseen liitty-
vien hallituksen esitysluonnosten muutosten myötä myös hallituksen esitysluonnokseen laiksi kotou-
tumisen edistämisestä oli tullut muutoksia muun muassa kuntaan ohjaamisen ja rekisterisäännösten 
osalta. Lausunnon liitteenä oli uusin luonnos (21.12.2017) hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen 
edistämisestä. Lausunnossa todettiin lisäksi, että muutoksia voi tulla vielä myös sen hetkiseen luon-
nokseen.  

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää lausuntonaan joitakin yksityiskohtaisia huomioita tarkastuskerto-
musluonnoksesta. Ministeriön esittämät huomiot ovat pääasiassa luonteeltaan teknisluonteisia. 

Sisäministeriö pitää työ- ja elinkeinoministeriölle esitettyjä suosituksia kannatettavina. Ministeriö to-
teaa lausunnossaan, että UMA -järjestelmän ja -rekisterin kehittäminen on ohjauksen ja tiedonkulun 
turvaamiseksi suositeltavaa. Ministeriö katsoo lisäksi, että UMA -järjestelmän mahdollisen kehitystyön 
kustannusten kattamiseksi vastuutaho on kuitenkin määritettävä. 

Valtiovarainministeriö toteaa lausunnossaan, että ministeriöllä ei ole huomautettavaa tarkastusker-
tomukseen tai sen kannanottoihin. Ministeriö katsoo lisäksi, että tarkastuskertomuksessa on otettu 
huomioon maakuntauudistus ja sen vaikutukset kattavasti. 
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 Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 2

Työ- ja elinkeinoministeriö totesi lausunnossaan, että työ- ja elinkeinoministeriön näkemykset ovat 
pääosin yhteneväisiä tarkastusviraston esittämien havaintojen kanssa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö esitti lausuntonaan joitakin yksityiskohtaisia huomioita tarkastuskertomus-
luonnoksesta. Lausunnossa esitetyt korjaus- ja täsmennysehdotukset on otettu tekstimuutoksina 
huomioon lopullisessa tarkastuskertomuksessa.  

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon liitteenä oli uusin luonnos (21.12.2017) hallituksen esitykseksi 
laiksi kotoutumisen edistämisestä. Luonnosta verrattiin 5.5.2017 versioon. Tämän johdosta tarkastus-
kertomukseen tehtiin joitakin muutoksia lukuun 4. 

Sisäministeriö totesi lausunnossaan, että UMA -järjestelmän mahdollisen kehitystyön kustannusten 
kattamiseksi vastuutaho on kuitenkin määritettävä. Tämä on otettu tekstimuutoksena huomioon lo-
pullisen tarkastuskertomuksen suosituksessa 2. 

 
 
 
  
Lisätietoja: Ylitarkastaja Olli-Pekka Luoto, p. 09 432 5865 
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