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”Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat 
osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää
(governance), strategista ja operatiivista 
toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, 
seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä
suoriutumisen arviointia.” (Markus Kiviaho, Audiapro)

1. Johdanto



Kuntien tarkastusjärjestelmä (HS 12 §)

Ulkoinen valvonta (HS 12 §)

Tarkastuslautakunta
KuntaL 71 §, HS 13 §

JHTT-tilintarkastaja
KuntaL 72 ja 73 §, HS 14 §

Sisäinen valvonta (HS 12 §)

Sisäinen 
tarkastus
HS 14 a §

Sisäinen tarkkailu = 
Esimiesten 

päivittäinen valvonta

Kuntalaiset

Valtion valvonta, EU-valvonta

Ulkoinen tarkastus
HS 14 a §

HS = Jyväskylän kaupungin hallintosääntö -> 
”Jyväskylän nykyinen malli”

”Toimivasta johdosta riippumaton” ”Osa johtamista”

Kaupunginhallitus ja 
kaupunginjohtaja

KuntaL 23 ja 24 §, HS 12 §



Tarkastustoimintojen organisointi 
suurissa kaupungeissa (2010)
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Helsinki 550 92,4 17 19 2,9 3,2 6,0 1 209,7 1 302,1
Espoo 170 67,4 7 5 2,8 2,0 4,8 951,7 1 019,1
Tampere 200 93,0 9 4 4,2 1,9 6,0 1 208,5 1 301,5
Vantaa 180 88,7 6 4 3,0 2,0 4,9 985,4 1 074,1
Turku 130 72,8 6 5 3,4 2,8 6,2 1 231,3 1 304,1
Oulu 130 90,4 3 5 2,1 3,5 5,6 1 113,2 1 203,6
Jyväskylä 200 151,5 2 0 1,5 0,0 1,5 303,0 508,6
Lahti 70 68,5 1 3 1,0 2,9 3,9 782,6 851,0
Kuopio 100 102,7 1 2 0,6 2,1 2,7 533,8 636,5
Kouvola 80 91,3 3 2 3,4 2,3 5,7 1 141,1 1 232,4
Pori 125 150,4 4,8 0,0 4,8 962,3 1 112,74



2. Nykytilanne (1)

• Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja 
kuntayhtymän tilinpäätöksen toimintakertomuksen 
laatimisesta 2009 – vuosittain tilinpäätöksessä selonteot 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
sekä konsernivalvonnasta

• Sisäisen valvonnan yleisohje/KH 19.1.2009
• Sisäisen valvonnan suunnitelmat ja selonteot 2009 ->
• Vakuutuskilpailutus 2009 – riskikartoitus ja –analyysi –

vakuuttamispolitiikka 2010 ->
• ”Riski on mitä tahansa, mikä voi uhata Jyväskylän 

kaupungin toiminnan jatkuvuutta, tavoitteiden 
saavuttamista tai mahdollisuuksien hyödyntämistä.”



2. Nykytilanne (2)

• Sisäisen valvonnan kohteita:
1. päätöksentekoprosessit, 
2. henkilöstö-asiat,
3. laskenta ja maksuliikenne (kirjanpito, osa- ja sivukirjanpidot, 

tilinpäätös, talousarvioseuranta, hankkeet/projektit, pankkitilit, 
käteiskassat, maksukortit ja muut maksuvälineet, menojen 
käsittely, myyntilaskujen käsittely ja tulojen kanto, saatavan 
perintä ja tileistä poistaminen), 

4. projektitoiminta, 
5. omaisuuden hankinta ja hallinnointi, 
6. tietoturva, 
7. sopimusten valvonta

4.4.2013



3. Sisäinen valvonta (1)

• Tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on 
taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva 
tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, 
viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan
ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. (Kuntajaosto)

• Käsittää kunnanhallituksen, kunnanjohtajan, lautakuntien 
ja johtokuntien sekä toimivan johdon esimiesten toimen-
piteet, joilla parannetaan riskienhallintaa ja lisätään 
tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä.

• Sisäinen valvonta on riittävää, kun kunnan johto (em. 
tavalla laajasti ymmärrettynä) on suunnitellut ja 
järjestänyt toiminnot tavalla, joka antaa kohtuullisen 
varmuuden siitä, että riskit on hallittu tarkoituksen-
mukaisesti ja että kunnan tavoitteet saavutetaan 
tehokkaasti ja taloudellisesti. 
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3. Sisäinen valvonta (2)

• Hallituksen, johdon ja muun esimiesasemassa olevan 
henkilön erilaiset toimenpiteet, joilla ohjataan henkilöstöä
ja toimintaa tavoitteiden tai hyväksyttyjen toimintatapojen 
mukaiseksi

• Jatkuvaa toimintaa ja olennainen osa toiminnan ohjausta 
ja johtamista, jonka järjestämisestä vastaa kunkin 
palvelualueen tai liikelaitoksen johto (KH 19.1.2009)

• Jokaisella esimiehellä ja päätöksentekijällä on oltava 
ajantasainen tieto vastuullaan olevan alueen olennaisten 
asioiden tilasta ja tavoitteista. (KH 19.1.2009)
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4. Riskienhallinta (1)

• Valtuuston ja hallituksen sekä konserniyhteisöjen 
vastuulla oleva järjestelmä ja prosessi, jolla hallitus ja 
muut tilivelvolliset toimielimet voivat varmistua 
olennaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista, 
hallinnasta ja raportoinnista.

• Riskienhallinta on toimintaa, jonka avulla pyritään 
varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja 
tarjottavien palveluiden häiriötön jatkuvuus. (KH 
19.1.2009)

• Riskien tunnistaminen ja arviointi tulee perustua 
järjestelmälliseen menetelmään, jonka tuloksena 
dokumentoituu riskianalyysi. (KH 19.1.2009)
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4. Riskienhallinta (2)

• Johtamisjärjestelmän tulee sisältää kokonaisvaltaisen 
riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja tuloksellisuuden 
arvioinnin menettelyt.

• Hallituksen, lautakuntien ja johtokuntien tulee voida 
osoittaa, että niiden vastuulla olevaan toimintaan liittyvät 
riskit on tunnistettu ja arvioitu.

• (1) Kuntaan, sen talouteen, henkilöstöön ja omaisuuteen 
sekä kuntalaisiin ja eri sidosryhmiin liittyvät riskit 
tunnistetaan, (2) riskien toteutumisen todennäköisyys ja 
seuraus arvioidaan ja (3) keskeisille riskeille määritellään 
ennaltaehkäisyn, varhaisen havaitsemisen ja hallinnan 
menettelyt, joiden toteuttamista ja riittävyyttä valvotaan 
systemaattisesti
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4. Riskienhallinta (3)
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4. Riskienhallinta (4)

4.4.2013

• Liikeriskien hallinta
• Henkilöriskien hallinta
• Sopimus- ja vastuuriskien hallinta
• Tietoriskien hallinta
• Tuoteriskien hallinta
• Ympäristöriskien hallinta
• Projektiriskien hallinta
• Keskeytysriskien hallinta
• Rikosriskien hallinta
• Paloriskien hallinta



5. Kuntalain muutos (1)

• Valtuuston tehtävät - 13 § 2 mom 3 a): ”päättää kunnan 
ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteista”

• Hallintosääntö – 50 § 1 mom 15: ”hallinnon ja talouden 
tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja 
riskienhallinnasta”

• Toimintakertomus – 69 § 1 mom: ”tiedot sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä”
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5. Kuntalain muutos (2)

• Tilintarkastajan tehtävät - 73 § 1 mom 4: ”onko kunnan ja 
kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti”

• Johtokunta – 87 c § 2 mom: ”Johtokunta vastaa 
liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta 
järjestämisestä.”

• 87 d § 1 mom: ”Johtaja […] huolehtii […] sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.”
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5. Kuntalain muutos (3)

• Lain 13 §:n 2 momentin 3 a kohta, 50 §:n 1 momentin 15 
kohta, 73 §:n 1 momentin 4 kohta, 87 c §:n 2 momentti ja 
87 d §:n 1 momentti tulevat voimaan vuoden 2014 alusta.

• 69 § 1 mom: ”Tiedot sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä
tulee sisällyttää ensimmäisen kerran vasta tilikaudelta 
2014 laadittavaan toimintakertomukseen.”
�Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, 

tehtävä- ja vastuujaot on valmisteltava vuoden 2013 
aikana sääntöihin ja ohjeisiin.
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5. Kuntalain muutos (4)

• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
�Tarkoitus ja tavoitteet
�Tehtävät ja vastuut
�Kytkentä johtamisjärjestelmään, talousarvio- ja 

päätöksentekoprosessiin
�Riskienhallinnan kokonaisvaltaisuus (riskiluokat, 

sisäiset ja ulkoiset riskit) ja ulottuminen ulkoistettuihin 
palveluihin sekä koko kuntakonserniin

�Riskienhallintaprosessin määrittely ja linjaukset 
riskeihin suhtautumiseen

�Riskeistä ja riskienhallinnasta raportointi
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