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Sisäministeriön kannanotto Rajavartiolaitoksen vuoden 2019 
tilinpäätöksestä 

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 
i §:n edellyttämän kannanottonsa Rajavartiolaitoksen vuoden 2019 
tilinpäätöksestä. 

Kannanotto perustuu Rajavartiolaitoksen vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan, 
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen 
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon. 

 

1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella 

Rajavartiolaitos on huomioinut aikaisempina vuosina saamansa palautteet ja 
käynnistänyt niiden johdosta toimenpiteitä. 

Rajavartiolaitoksella on käynnissä valvontalentokoneita, kahta ulkovartiolaivaa 
sekä itärajan ja merialueen valvontajärjestelmiä koskevat hankkeet. 
Rahoitusta on saatu vain osittain valvontajärjestelmien uudistamiseen, joiden 
osalta on jo käynnissä korvausinvestoinnit. Kahden muun hankkeen osalta ei 
ole vielä päästy esiselvityksiä pidemmälle. Rahoitusta kaikkiin kolmeen 
hankkeeseen on haettu aktiivisesti Rajavartiolaitoksen ja ministeriön toimesta 
ja työ jatkuu myös vuoden 2020 aikana.  

Rajavartiolaitos on osallistunut sisäasianhallinnon uuden tulosohjausmallin 
toimeenpanoon. Työ jatkuu myös vuoden 2020 aikana. 

Valtiontalouden tarkastusviraston suositus EU:n rahastojen tuottojen 
käsittelystä kirjanpidossa huomioitiin vuoden 2019 aikana. Tästä aiheutui 
merkittävä kasvu tulojen kertymässä vuodelle 2019.  

 

2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista 

Rajavartiolaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan 
pitää oikeina ja riittävinä. Raportoinnin perusteet ovat tulosohjauksen 
näkökulmasta riittävät ja oikeat.  

Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 28.4.2020 annetussa 
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen. 
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Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia 
keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

 

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 

Rajavartiolaitos saavutti sille asetetut tavoitteet. 

Rajavartiolaitos otti hallitusohjelman mukaisesti 1.1.2019 johtovastuun 
merialueilla tapahtuvien ympäristöonnettomuuksien operatiivisesta 
johtamisesta.  

Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus laski selvästi edellisen 
vuoden tasosta. Tärkein syy vaikuttavuuden huomattavaan laskuun oli 
teknisen valvonnan määrän ja kattavuuden lasku erityisesti merialueella. 
Vanhojen valvontajärjestelmien vikojen vuoksi teknistä valvontaa tuotettiin 
aikaisempaa vähemmän. Henkilötyövuosia kertyi 86 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kustannusvaikuttavuudessa tapahtui pientä parantumista. 
Tuottavuus laski ja taloudellisuus parani hiukan edellisestä vuodesta. 

Tunnuslukujen laskusta huolimatta Rajavartiolaitos toteutti keskeiset 
tehtävänsä maasto- ja merirajalla, rajanylityspaikoilla, merellisessä 
turvallisuudessa sekä alueellisessa koskemattomuudessa ja 
puolustusvalmiudessa. Toiminnan sopeuttamista laskeviin rahoituskehyksiin 
jatkettiin. Tästä huolimatta uusiin lisääntyneisiin tehtäviin kohdistettiin niin 
henkilöstö- kuin muitakin resursseja. 
 

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi 

Rajavartiolaitos jatkaa valvontalentokoneita, kahta ulkovartiolaivaa sekä 
itärajan ja merialueen valvontajärjestelmiä koskevia korvaushankkeita. 
Rahoituksen puitteissa hankkeissa edetään korvausinvestointien 
toteutusvaiheeseen.  

Vuosi 2020 tulee olemaan tuloksellisuuden laskennan lukujen näkökulmasta 
poikkeuksellinen Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä mm. 
rajanylitysliikenteen määrän romahtamisen ja sisärajavalvonnan vuoksi. On 
oletettavaa, että tuloksellisuus tulee laskemaan.  

Rajavartiolaitos osallistuu yhteistyössä ohjaavan osaston kanssa 
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoon ja varmistaa 
tulosohjausketjun toteutumisen.  
 
Rajavartiolaitos laatii oman kestävän kehityksen sitoumuksen sisäministeriön 
sitoumuksessa kuvatun mukaisesti. 
 
Rajavartiolaitoksen tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä 
raportoidaan säännöllisesti sisäministeriön ja viraston johdon välisissä sekä 
sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessin mukaisissa ohjausvuoden 
tapaamisissa ja neuvotteluissa.  

 

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi 

Sisäministeriö edistää hallitusohjelman, hallinnonalan konsernistrategian sekä 
sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpanoa. 



Sisäministeriö   3 (3) 
Kannanotto SM2019091 
 02.01.05.00 
12.06.2020 SMDno-2020-450 

 
 
 

Ministeriö edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista 
hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja väestöryhmien välisten 
turvallisuuserojen kaventamiseksi sekä ihmisoikeusperusteisen ja 
oikeusturvan takaavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan 
toteuttamiseksi. 
 
Ministeriö edistää Rajavartiolaitoksen resurssien myönteistä kehitystä myös 
pidemmällä aikavälillä toiminnan ja talouden paremmalla 
yhteensovittamisella osana sisäasiainhallinnon tulosohjausprosessia sekä 
vuoden 2021 istuntokauden alussa eduskunnalle annettavalla sisäisen 
turvallisuuden selonteolla. 
 

 

 

 

 

Sisäministeri  Maria Ohisalo 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 12.06.2020 klo 17:24. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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