
 30.4.2019 Dnro 20/53/2018   
 

  
  

 
 
 

 
 
 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maahanmuuttoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2018 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. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mika Limola ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHT Sami Kummila. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu 
riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta 
osin oikein. 

Talousarvion noudattaminen 

Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 26.40.63 
(Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talous-
arviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2019 kuuluvia menoja vuoden 
2018 menoksi (yhteensä 1,85 milj. euroa).  Menettelyllä  on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n 
vastaisesti pidennetty arviomäärärahan käyttöaikaa. 

Momentille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) on talousar-
vion ja valtion talousarviosta annetun lain 6 a §:n vastaisesti tuloutettu momentille 12.26.99  (Sisämi-
nisteriön hallinnonalan muut tulot) kuuluvia aikaisempiin vuosiin kohdistuneita palautuksia kuittaa-
malla ne kirjanpidon ulkopuolella vuonna 2018 maksettavista menoista (vähintään 22 079,01 euroa). 

Talousarviota on muilta osin noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus 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 sekä tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin talousarvion noudattamiseen liittyviä puutteita, joiden osalta 
Maahanmuuttoviraston on syytä 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 virheitä: 

1. Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 
26.40.63 (Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousar-
vion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2019 
kuuluvia menoja vuoden 2018 menoksi (yhteensä 1,85 milj. euroa). Menettelyllä  on valtion 
talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty arviomäärärahan käyttöaikaa. 

2. Momentille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) on 
talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 6 a §:n vastaisesti tuloutettu momentille 
12.26.99  (Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot) kuuluvia aikaisempiin vuosiin kohdistunei-
ta palautuksia kuittaamalla ne kirjanpidon ulkopuolella vuonna 2018 maksettavista menoista 
(vähintään 22 079,01 euroa).  
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tilintarkastuspäällikkö     
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johtava tilintarkastaja 
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