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SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SYSMÄN KUNNASSA JA 
KUNTAKONSERNISSA 
 
Kuntalain 13 §:n perusteella kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan perusteista (muutos voimaan 1.1.2014).  Perusteista päättäessään valtuusto ohjaa 
sitovasti kunnanhallitusta sen hoitaessa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Valtuuston hyväksymässä 
hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnasta. 
 
 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskee kaikkia kunnan toimielimiä ja 
tilivelvollista johtoa. Sen tavoitteena on vahvistaa hyvää johtamis- ja hallintotapaa sekä tukea 
kuntastrategian toteutusta. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset käsitteet 
 
Sisäinen valvonta: Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, 
joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että 
-  kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista 
-  päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa 
-  lain säädöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan 
-  omaisuus ja voimavarat turvataan 
 
Riski: Kunnan kannalta riski on tapahtuma tai tapahtumaketju, joka voi vaarantaa taloudellisten ja 
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä tai uhata organisaation mainetta. 
Toteutuessaan riski voi aiheuttaa vahinkoa, menetyksiä tai resurssien tuhlausta. Riski voi olla myös 
menetetty mahdollisuus tai hyödyntämätön vahvuus. Riski voi olla sekä sisäinen että ulkoinen. 
 
-strateginen riski  - voivat vaikuttaa strategian toteutumiseen 
-taloudellinen riski – investoinnit ja niiden merkitykset, takaukset, lainojen korot ym. 
-toiminnallinen riski – henkilöstö, tekniikka, palvelukyky ym. 
-vahinkoriskit – tapaturmat, tulipalot, oikeudenkäynnit ym. 
 
Riskienhallinta: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. 
Riskienhallintaprosessi perustuu: 
- riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen 
- riskin toteutumisen vaikutusarviointiin (merkittävyyteen) ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen 
- mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä (valvonta) 
- riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan 
 
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta osaksi johtamis- ja hallintojärjestelmää 
 
Sysmän kunnassa riskienhallinta on kokonaisvaltaista, sisältäen seuraavat alueet: Strategiset -, taloudelliset 
-, toiminnalliset – ja vahinkoriskit. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta on toimintaa, jolla pyritään 
varmistamaan Sysmän kuntastrategian ja siitä johdetun valtuustokauden sekä vuositason tavoitteiden 
saavuttaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.  Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan, että 
organisaation johdolla on käytettävissään tarpeellinen ja ajantasainen tieto merkittävistä riskeistä, 
suunnitelmat riskien hallitsemiseksi ja riittävät menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi.   
 
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta on jatkuva osa päivittäistä johtamista, osaamista ja työn toteuttamista.  
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Tehtävät ja vastuut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä 
 
Kunnanvaltuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja 
edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta. 
 
Kunnanhallitus vastaa, että sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät menettelytavat ja 
organisaation eri toimijoiden toimivalta, tehtävät, velvoitteet ja vastuut on määritelty ja hyväksytty. 
 
Kukin lautakunta vastaa omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävästä 
järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Johtavien viranhaltijoiden ja tilivelvollisten tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
vastuualueillaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaan valvonnasta vastuussa olevalle 
lautakunnalleen. Heillä on myös vastuu johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta 
ja valvonnan jatkuvassa ylläpidossa. 
 
Koko kunnan henkilöstölle kuuluu riskienhallinnan toteuttaminen. 
 
Kuntakonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeistuksen mukaisesti. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi on osa kunnan normaalia talousarviovuoden 
neljännesvuosiraportointia. Hallituksen alaisten toimielinten tulee käsitellä oman tehtäväalueensa 
selonteko merkittävimmistä riskeistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selonteko tulee perustua dokumentoituun aineistoon. 
 
Kunnanhallitus antaa toimintakertomuksessa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi 
ja konsernivalvonnasta. Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konserniyhteisöjen 
laatimiin selontekoihin. 
 
Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee kunnanhallitusten alaisten toimielinten ja 
työntekijöiden sekä konserniyhteisöjen välittömästi raportoida niistä ja niiden hallintakeinoista 
valvontavastuussa olevalle. Valvontavastuussa olevien tulee raportoinnin perusteella ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin. 
 
Tilivelvollisuus 
 
Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan mm. lausunto sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden 
myöntämisestä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta. Muistutuksen 
edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai 
aiheutunut vahinko ole vähäinen. 
 
Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja 
niiden jatkuvasta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston 
arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä 
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vastuuvapaus sekä omasta että alaistensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuusaseman 
puuttuminen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta.


