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JOHDANTO 

 

Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan perusteista, joiden tarkoituksena on ohjata kaupunginhallitusta sen huoleh-

tiessa kuntalain velvoittamana kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjes-

tämisestä.  

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tarkoituksena on kytkeä sisäinen val-

vonta ja riskienhallinta osaksi kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamista ja esimiestyö-

tä, päätöksentekoa, toimintaprosesseja sekä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaavien 

tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden työskentelyä. Sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan tulee olla olennainen osa myös kaupungin tytäryhtiöiden hallitustyöskente-

lyä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa.   

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmu-

kaistaa kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kaupun-

kikonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa, josta kau-

punki vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. 

 

Kaupungin toimintamalliin integroitu sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistävät kau-

pungin toiminnan laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdolli-

suuksien ja vahvuuksien suunnitelmallista hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittä-

mistä ja tuloksellisuutta. Harjavallan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

perustana ovat kaupungin tehtävät, kaupunkistrategia ja siihen liittyvät ohjelmat sekä ta-

lousarvion taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. 

 

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kaupungin hallinto-

säännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. 
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SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunki-

konsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.  

 

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä 

toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.   

 

Sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupungin johdon ja hallinnon 

työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja 

riskejä.  

 

Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toi-

minnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.  

 

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla ti-

livelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että 

 

- kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,  

- päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,  

- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että 

- omaisuus ja resurssit turvataan.   

 

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota sen ris-

kienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arvioinnissa ja kehit-

tämisessä.  Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituk-

senmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja pyrkii siten edistämään organisaation tavoitteiden saavut-

tamista.   

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myön-

teisessä kuin kielteisessä mielessä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena 

on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jat-

kuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyta-

poja, joiden avulla 

 

- tunnistetaan ja kuvataan kaupungin ja konsernin toimintaan liittyviä riskejä 

- arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä 

- määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. 

 

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT 

 

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan perusteista ja edellyttää, että kaikissa konsernin toiminnoissa ja kaikilla organisaation 

tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. 

 

Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukai-

sesta järjestämisestä.  

 

Konsernijohto vastaa kuntalain mukaisesti konsernivalvonnan järjestämisestä. 



4 

 

Lautakunnat vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-

tämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksytty-

jen ohjeiden mukaisesti. 

 

Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen val-

vonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.  

 

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijoh-

dolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittä-

vien riskien hallinnasta. 

 

 

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA OSANA 

KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTEL-

MÄÄ  

 

 

Sisäisen valvonta ja riskienhallinta on osa kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamis- ja hallin-

tojärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnitte-

lua ja seurantaa, poikkeamiin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista ja sen tulee toteutua kaikissa toiminnoissa ja kaikilla 

organisaation tasoilla. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat jatkuva osa päivittäistä johta-

mista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuu mm. sel-

keinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen 

ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. 

 

Riskienhallinnan tulee ulottua kaikkiin riskiluokkiin, sekä sisäisiin että ulkoisiin. Käytännössä 

sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösproses-

siin. 

 

Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon velvollisuutena 

on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua 

havaittuihin väärinkäytöksiin. Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai 

kuntakonsernin ohjeita rikkovia taikka lainvastaisia tekoja. 

 

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA OSANA TALOUSSUUNNITTELU- JA SEURANTA-

PROSESSIA 

 

 

Kaupunkikonsernin riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja 

toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia 

riskejä. Riski voi kohdistua esimerkiksi kuntalaisen hyvinvointiin, kaupungin elinvoimaisuu-

teen, toiminnan palvelukykyyn ja tuloksellisuuteen, taloudelliseen asemaan, henkilöstöön, 

omaisuuteen, imagoon, eri sidosryhmiin tai ympäristöön. 

 

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten ja konserniyhteisöjen tulee talousarvion laadinnan 

yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, 
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arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitel-

mat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.  

Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehit-

tämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia osavuosikatsauksissa ja tilin-

päätöksessä. 

 

Tilinpäätökseen kuuluvaan toimintakertomukseen sisällytetään tiedot sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 

Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee kaupunginhallituksen alaisten toimielin-

ten ja viranhaltijoiden sekä konserniyhteisöjen raportoida niistä ja niiden hallintakeinoista vä-

littömästi konsernijohdolle, jonka tulee raportoinnin perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpitei-

siin. 

 

 

TILIVELVOLLISUUS JA VALVONTAVASTUU 

 

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tarkastettava, onko kaupungin ja kaupunkikonsernin si-

säinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tilintar-

kastuskertomuksessa on esitettävä tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 

onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen 

tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai val-

tuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa 

on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa val-

tuustoon. 

 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asi-

anomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin 

tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta.  

 

Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asian-

mukaisesta järjestämisestä sekä niiden jatkuvasta ylläpidosta ja tuloksellisuudesta. Tilivelvolli-

suus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan 

kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä 

omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. 

 

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toi-

mielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Talousarvioon liittyvää vuosittaista käyttösuun-

nitelmaa hyväksyttäessä toimielimen tulee todeta toimielimen tilivastuulliset henkilöt ja määrä-

tä vastuuhenkilöt tulosyksiköille sekä ilmoittaa heistä tilintarkastajalle. 

 

Ylimmällä johdolla on erityinen vastuu ja velvoite toimia hyvän johtamis- ja hallintotavan ja 

eettisten lähtökohtien mukaisesti sekä puuttua toiminnassa ilmeneviin poikkeamiin. Johdolla 

on aktiivinen selonottovelvollisuus vastuullaan olevasta toiminnasta. Tilivelvollisuusaseman 

puuttuminen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta. 
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VOIMAANTULO 

 

Harjavallan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -

ohje tulee voimaan 12.6.2018 alkaen. 


