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1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

1.1.   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 
Hallintosäännössä määritellään tehtävien ja vastuun jako (KuntaL 90 §). Lisäksi kunnanhallituksen tulee 
raportoida toimintakertomuksessaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä (KuntaL 115 §). Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa, onko sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta järjestetty kunnassa ja kuntakonsernissa asianmukaisesti (KuntaL 123 §). 

Lemin kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa on kuvattu toiminnan tavoite, 
tarkoitus, tehtävät, vastuut sekä raportointi- ja tilivelvollisuus.  Valtuusto päättää sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan perusteista ja linjauksista.  Perusteissa valtuusto edellyttää, että kunnan toiminnot 
on järjestettävä siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta. 

1.2.   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja tarkoitus 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on edistää kunnan strategisten, toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, toiminnan lainmukaisuutta, hyvän hallintotavan 
toteutumista sekä niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Valvonnan avulla varmistetaan, 
että toiminta noudattaa lainsäädäntöä ja kunnan omia sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä, voimavaroja 
käytetään tuloksellisesti, omaisuus on turvattu ja, että johdon saama informaatio on oikeaa, 
tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olennainen osa 
päätöksentekoa ja toimintaa, eivätkä ne ole muista toiminnoista ja prosesseista erillisiä toimintoja. 

Kunnan  johtamisen, toiminnan, riskienhallinnan ja valvonnan järjestämistä ohjaavat:  

 kuntalaki ja hallintolaki,  
 hallintosääntö ja konserniohje 
 talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä käyttösuunnitelmassa asetetut tavoitteet  

Riskienhallinnalla varmistetaan, että kunnan toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöittä laadukkaasti 
ja kustannustehokkaasti.  Strategisen johtamisen, toiminnan ja talouden suunnittelun sekä 
laadunhallinnan keinoin varmistetaan riskien hallinta.  

Valtuuston tehtävänä on hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.  

Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa, jotta voidaan 
varmistua sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta hyväksyttyjen 
ohjeiden mukaisesti.   Ohjausta varten kunnanhallitus antaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeen. 
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Johtavien viranhaltijoiden ja tilivelvollisten velvollisuutena on toimeenpanna sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta vastuualueillaan sekä raportoida siitä ohjeiden mukaisesti. 

 

Henkilöstö sitoutuu toimimaan hyväksyttyjen tavoitteiden ja sääntöjen sekä tehtyjen päätösten 
mukaisesti, kehittämään toimintatapoja sekä ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään ammatillista 
osaamistaan.  

1.3.   Tilivelvollisuus 

Kuntalain 125 §:n tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa 
esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja 
voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle 
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Lemin kunnan tilivelvolliset viranhaltijat on lueteltu 
talousarvion yhteydessä. Tilivelvollisuus ylettyy kuitenkin myös muihin kuin lueteltuihin 
viranhaltijoihin eli toimielinten jäseniin. Tilivelvollisuus voidaan todeta ilman luettelointia myös 
jälkikäteen esimerkiksi itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaava viranhaltija on tilivelvollinen 
oman tehtäväkokonaisuutensa osalta.  

Tilivelvollisuus kattaa em. henkilöiden johtamis- sekä ohjaus- ja seurantavastuun lisäksi tulosvastuun 
ja oikeudellisen vastuun. Toiminnan ja sisäisen valvonnan valvontavastuu on ensisijaisesti 
tilivelvollisilla. 

Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus omasta tai 
valvontavelvollisuuteen liittyen alaisensa tekemisestä tai laiminlyönnistä. Muistutuksen 
edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai 
aiheutunut vahinko ole vähäinen.  

Myös muun kuin tilivelvollisen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella. 
Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa alaistensa toiminnan 
valvontavastuusta. Vahingonkorvausvaatimus tai rikosseuraamus voidaan kohdistaa myös muuhun 
kuin tilivelvolliseen. 

1.4.   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset käsitteet 

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, 
jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. 
Valvonnan tavoitteena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan 
tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta kuuluu sisäiseen valvontaan, mutta se on mainittu laissa 
erikseen sen jatkuvasti kasvavan merkityksen vuoksi. Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa 
organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit riskinottohalukkuuden rajoissa, 
jotta voidaan olla kohtuullisen varmoja organisaation tavoitteiden toteutumisesta. Riskienhallintaan 
kuuluu myös sopimushallinnan asianmukainen järjestäminen. Omistajaohjauksella ja sopimuksilla on 
varmistettava, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kunnossa myös niissä yhteisöissä, jotka 
tuottavat kunnan palveluja sopimukseen perustuen.  
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Lemin kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta 
yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on osa johtamista.  
Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta 
johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat.  

Riskienhallinta käsittää kaikki ne toimintatavat, joilla   

 tunnistetaan ja kuvataan kunnan toimintaan liittyviä riskejä, 
 arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä ja 
 määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. 

1.5.   Sisäisen valvonnan määritelmä 

Sisäinen valvonta on kunnan toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon tekemää tai johdon lukuun 
tehtyä. Näkökulmana sisäisessä valvonnassa on, millä keinoin ja tavoin johto ja esimiehet 
varmistavat, että asiat omalla vastuualueella sujuvat niin kuin niiden pitäisi sujua. Toisin sanoen, 
miten varmistetaan että oikea henkilö (tai toimielin) tekee 

 oikeita asioita 
 oikeaan aikaan 
 oikein 

 

Sisäisellä valvonnalla voidaan katsoa olevan seuraavat ulottuvuudet: 

1) Vaikuttavuus ja tuloksellisuus:  
Valvonnalla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, tuotteiden ja 
palvelujen laatua sekä toimintojen taloudellisuutta ja tuottavuutta.  

2) Raportointi ja tiedon oikeellisuus:  
Valvonnalla johto ja esimiehet huolehtivat siitä, että heidän vastuualueellaan 
tuotetaan ja ylläpidetään luotettavia tietoja toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. 
Tiedot tulee raportoida oikein ja ajantasaisesti.  

3) Toiminnan laillisuus ja johdon ohjeiden noudattaminen:  
Valvonta turvaa lakien ja asetusten sekä kunnan päätösten, sääntöjen ja ohjeiden 
noudattamisen sekä erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyn. 

4) Resurssien ja omaisuuden turvaaminen:  
Valvonnalla varmistetaan, että kunnan resursseja käytetään järkevästi ja taloudellisesti 
kunnan hyväksi ja että resurssit turvataan menetyksiltä, jotka aiheutuvat virheistä, 
huonosta hoidosta, tuhlauksesta, väärinkäytöksistä, petoksista tai muusta sääntöjen ja 
ohjeiden vastaisesta toiminnasta.  
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Sisäiseen valvontaan vaikuttavat toiminnan luonne, sisältö ja laajuus sekä niihin liittyvät riskit. 
Valvonta on riittävää, kun toiminta on organisoitu siten, että se tuottaa kohtuullisen varmuuden 
tavoitteiden saavuttamisesta. Valvontatoimenpiteiden on oltava taloudellisia ja tehokkaita. 

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Siksi se sisältyy kunnan kaikkiin toimintoihin eri muodoissaan.  

1.6.   Sisäisen valvonnan osa-alueet 

Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun eli esimiesten päivittäiseen valvontaan, sisäiseen 
tarkastukseen ja luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan.  

Päivittäinen valvonta on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja 
varojen käytön valvontaa. Valvonta on luonnollinen osa palvelujen järjestämistä ja muuta toimintaa. 
Päivittäinen valvonta kuuluu johtovastuussa olevalle esimiehelle ja sitä on mm. laskujen 
hyväksymismenettely, omaisuuden käytön valvonta, työajan käytön seuranta, palkanmaksutietojen 
tarkastus ja viranhaltijapäätösten tarkkailu, käteiskassojen tarkastus. Valvonta edellyttää selkeitä 
valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä kattavia laskenta- ja seurantajärjestelmiä. 

Sisäinen tarkastus suoritetaan toimivan johdon alaisuudessa ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Se 
on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa, jossa tarkastuksen kohde tietää suorituksensa 
olevan arvioinnin kohteena. 

Seuranta on kunnallishallinnossa ennen muuta luottamushenkilöille, mutta myös viranhaltijoille 
kuuluva osa sisäistä valvontaa.  Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asetta-
minen, raportoinnin valvonta sekä tehtyjen päätösten ja raporttien tulosten vertailu. 

2. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta johtamisjärjestelmässä 

Kunnan tulee toiminnassaan noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Näitä ovat hallintolaissa 
säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet: yhdenvertaisuus, tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus, 
suhteellisuus ja luottamuksensuoja sekä palveluperiaate, neuvontavelvollisuus ja hyvän kielenkäytön 
vaatimus.  

Laki kunnallisesta viranhaltijasta edellyttää viranhaltijan suorittavan virkasuhteeseen kuuluvat 
tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. Viranhaltijan käytöksen pitää olla aseman ja tehtävän 
edellyttämällä tasolla. Työntekijöitä koskevat vastaavat säännökset sisältyvät työsopimuslakiin.  

Jokainen kunnan palveluksessa oleva vastaa oman toimintansa valvonnasta ja jatkuvasta seurannasta 
ja suorittaa itsearviointia toimintojensa ajanmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. 
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2.1.   Hyvä johtamis- ja hallintotapa 

Hyvän johtamis- ja hallintotavan tulee sisältää luotettavuuden, puolueettomuuden ja tehokkuuden 
tunnuspiirteet. Lisäksi sen tulee sisältää kolme perusperiaatetta, joita ovat vastuullisuus 
(tulosvastuu), lainmukaisuus ja avoimuus. Hyvään johtamiseen ja hallintoon kuuluu riskien  

 

tunnistaminen, arviointi, riskitasosta päättäminen ja riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttaminen. 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat hyvän johtamis- ja hallintotavan mukaista toimintaa. 

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa määrätään kunnan eri 
viranomaisista, niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto voi hallintosäännössä 
siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.  
Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on päätettävä.  Asian ottamisesta 
ylemmän toimielimen käsittelyyn säädetään kuntalain 92 §:ssä ja hallintosäännössä.   

2.2.   Omistajaohjaus 

Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä tavoitteita ja menettelytapoja, joita kunta omistajana 
kohdistaa konserniin kuuluviin yhteisöihin sekä muihin sidosyhteisöihin.  Kunnan päätösvalta 
toteutuu edustajien kautta.  Kunnanvaltuusto/hallitus valitsee edustajat kunnan ulkopuolisiin 
yhteisöihin ja kunnanhallitus vastaa kunnan omistajaohjauksesta.  Kunnanhallitus seuraa 
omistajapoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä taloudellista kehitystä säännöllisesti. Vuosittaiset 
tavoitteet kirjataan talousarvioon ja -suunnitelmaan. 

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut 

3.1.   Valtuusto 

Valtuusto päättää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja linjauksista sekä 
edellyttää, että kunnan kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta. 

3.2.  Kunnanhallitus 

Kunnanhallituksella on operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja 
asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kunnanhallitus 
päättää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevista ohjeista.  

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee tilinpäätöksen toimintakertomuksessa raportoida 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Selonteossa 
kuvataan, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty sekä annetaan selvitys 
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.   

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että johto ylläpitää tehokasta sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa 
organisaatiossa.  



 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 
 
   8 (18) 

3.3.  Kunnanjohtaja 

Kunnanjohtajalla on kunnanhallituksen lisäksi vastuu valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta 
organisaatiossa. Kunnanjohtajan vastuulla on toiminnan tuloksellisuus sekä riskienhallinnan 
järjestelmän suunnittelu ja raportointi kunnanhallitukselle. Kunnanjohtajan tulee järjestää toiminnot  

 

ja johtamistehtävät edelleen niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on 
riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.  

 

3.4.  Muut johtavat viranhaltijat sekä esimiehet 

Muut johtavat viranhaltijat ja työntekijät sekä muut esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta omilla vastuualueillaan. He raportoivat sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta annettujen ohjeiden 
mukaisesti kunnanhallitukselle.  

Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty ja 
asianomaiset ovat tietoisia omista tulostavoitteistaan. Esimiesten tulee luoda edellytykset tehtävistä 
suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Esimiehet varmistavat, että tehtäväkuvaukset ovat 
ajanmukaiset ja että henkilöstöllä on tehtävien toteuttamisen edellyttämä osaaminen.  

Esimiesten tulee varmistaa, että toiminnassa annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja 
että toimintaa koskeva tieto on luotettavaa. Käytännön vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan toteuttamisesta on siellä missä riskit myös ensisijaisesti syntyvät. Esimiesten on ryhdyttävä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi, mikäli sääntöjen, toimintaohjeiden tai päätösten vastaista, 
virheellistä, tehotonta tai epätaloudellista toimintaa havaitaan.  

3.5.   Henkilöstö 

Henkilöstön velvollisuutena on toimia tavoitteiden ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilöstö 
sitoutuu kehittämään sekä ylläpitämään ammatillista osaamistaan ja toimintatapoja.   

Henkilöstön tehtävänä on suorittaa tehtäväkuvausten mukaiset tehtävät sekä raportoida 
havaitsemistaan riskeistä, kehittämismahdollisuuksista ja epäkohdista esimiehilleen. 

3.6.  Tytäryhteisöt 

Kunnan omistajapolitiikan perusteet määritellään valtuuston hyväksymässä Lemin kunnan 
konserniohjeessa.  Konserniohjaus ja valvonta kuuluvat kunnanhallitukselle. 

Tytäryhteisöjen hallitukset vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä merkittä-
vimpien riskien raportoinnista kunnanhallitukselle. 
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4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana Lemin kunnan 

toimintajärjestelmää 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kiinteä osa kunnan strategista ja operatiivista toiminnan ja 
talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen  

 

arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista ja toteutua kaikissa 
toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla. Riskienhallinnan tulee ulottua kaikkiin riskiryhmiin, 
sekä sisäisiin että ulkoisiin riskeihin. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät 
vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että 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 toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden 
jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden 
turvaamisena, ja sopimusten hallintana.  

Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon velvollisuutena on 
toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua 
havaittuihin väärinkäytöksiin.  

4.1.  Sisäisen valvonnan yleinen toteutus  

Sisäinen valvonta toteutetaan vertaamalla toimintayksiköiden ja niissä toimivien henkilöiden 
toiminnan tuloksia ja toimintatapaa säädettyihin lakeihin, toimintojen järjestämisestä annettuihin eri 
säännöksiin ja ohjeisiin, kuntaa sitoviin sopimuksiin sekä varattuihin resursseihin ja toiminta-
tavoitteisiin.  

4.2.   Päätöksenteko 

Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, hallintosääntö ja kulloiseenkin asiakokonaisuuteen 
mahdollisesti annetut erilliset ohjeet. Päätöksentekoprosessiin muodostavat asian vireille tulo, asian 
valmistelu, päätöksenteko, päätöksestä tiedottaminen, päätöksen täytäntöönpano sekä 
täytäntöönpanon valvonta.  

Päätöksentekoprosessissa on huomioitava esteellisyys. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön 
sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen 
asian käsittelyssä.  

Lisäksi on huomioitava että 

 päätökset ja sopimukset valmistellaan huolellisesti  
 päätökset ja sopimukset tehdään perustellusti ja laillisesti eikä toimivaltaa ylitetä 
 päätösten käsittely, toimeenpano ja tiedoksianto tehdään oikein ja viivyttelemättä 
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Sisäisessä valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:  

 sopimuksia valvotaan tehokkaasti  
 hankintatoimi hoidetaan lakien ja kunnan ohjeiden mukaan  
 resurssien käyttö on asianmukaista ja tehokasta  
 toimintariskit hallitaan, jotta asetetut tulostavoitteet saavutetaan  

 
 henkilöstön toiminta on vastuullista ja hyvän hallintotavan mukaista  
 tietoturva ja tietojärjestelmien fyysinen turvallisuus hoidetaan  
 työt pyritään järjestetämään niin että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny 

  

4.3.   Talouden hoito  

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat muiden toimielinten kuin valtuuston jäsenet, 
toimialajohtajat ja muut talousarviossa vuosittain nimetyt viranhaltijat.  Talouden suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmien perustana on valtuuston vuosittain hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma. 
Talousarvioon kirjattu strategia ja siitä johdetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat 
perustana seurannalle ja sisäiselle valvonnalle. 

Tilivelvolliset valvovat, että tulosalueen toiminta toteutetaan hyväksyttyä talousarviota ja 
käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen. 
Talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä annetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.  

Kaikki esimiehet huolehtivat oman yksikkönsä osalta tulojen kertymisen ja menojen aiheutumisen 
seurannasta. Seurannassa hyödynnetään olemassa olevia raportointijärjestelmiä. Seuranta 
toteutetaan säännöllisesti riittävällä aikavälillä esim. kuukausittain, jotta mahdollisiin poikkeamiin 
ehditään reagoida tilivuoden aikana.  

Tositteiden hyväksyjät ja tilinkäyttäjät määrää kunnanjohtaja. Hyväksyjäksi on määrättävä sellaisessa 
asemassa oleva viranhaltija, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vastata talousarvion ja varojen 
käytöstä ja valvonnasta. Hyväksyjät ottavat tositteita hyväksyessään huomioon kuntalain, 
kirjanpitolain ja -asetuksen sekä kunnan sääntöjen määräykset.  

Kunnan laskut ja maksuunpanot kulkevat sähköisen järjestelmän kautta. Laskun tarkastajana ja 
hyväksyjänä on eri henkilö. Tarkastaja varmistaa, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea ja 
tavara, työsuoritus tai palvelu on saatu ja että tositteessa on vastaanotto- ja tarkastusmerkintä ja 
tiliöinti oikein. Hyväksyjä on vastuussa määrärahan riittävyydestä laskua hyväksyessään.  

Sisäisestä oikaisu- ja korjaustositteesta ilmenee korjauksen tai oikaisun peruste. Korjaustositteen 
hyväksyy ja allekirjoittaa alkuperäisen tositteen hyväksyjä tai kunnanjohtaja. Teknisluontoisia 
korjauksia voidaan tehdä myös kirjanpidossa.  

Toimialat huolehtivat yhdessä taloushallinnon kanssa siitä, että kunnalle kuuluvat tulot laskutetaan 
ja peritään viivytyksettä ja oikeamääräisinä. Tulojen kirjanpidollinen käsittely hoidetaan 
myyntireskontran kautta. Erääntyneiden saatavien perintä hoidetaan tehokkaasti.   
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4.4.  Laskentatoimi ja rahaliikenne  

Kunnan kirjanpito ja sisäinen laskenta hoidetaan voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.  
Tilinpäätöksen tulee antaa riittävä kuva tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta  

 

kehityksestä sekä taloudellisista vastuista. Vuosittain laadittavan talousarvion ja –suunnitelman 
talousarviomäärärahoihin sisällytetään ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi myös sisäiset tulot ja 
menot. Sisäiset erät kohdennetaan talousarviossa hyväksytyillä periaatteilla tulosalueelta toiselle.  
Suunnitelmanmukaiset poistot kohdistetaan käyttöomaisuuskirjanpidon mukaisesti. 

Kunnanjohtaja huolehtii kunnan maksuvalmiudesta. Maksuliikenteen hoitaminen ja likvidien varojen 
sijoittaminen hoidetaan siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan sisäisen valvonnan 
näkökohdat ja riskien hallinta. Mikäli maksuja otetaan vastaan kassaan, maksajalle annetaan 
kassajärjestelmän tuottama kuitti.  Kaikki kunnan nimissä tapahtuvan maksuliikenteen tulee sisältyä 
kunnan kirjanpitoon.  Kun kunnalle kuuluvia tulo-, meno- tai rahoitustapahtumia syntyy, ne on 
hoidettava sellaisen pankkitilin kautta, jonka omistajana on kunta, lukuun ottamatta kunnan 
käteiskassojen kautta kulkevia tapahtumia. 

Pankkitilien tilinkäyttöoikeudet myöntää kunnanjohtaja. Samoin pankkitilien avaamisesta ja 
lopettamisesta päättää kunnanjohtaja.   

4.5.  Viranhaltijapäätökset  

Viranhaltijapäätökset laaditaan sähköisessä asianhallintajärjestelmässä (käyttöönotto kevät 2022) tai 
henkilöstöhallinnon sähköiseen järjestelmään (ESS).  Päätösten tekemisessä eri järjestelmiin on 
noudatettava hallintosäännön määräyksiä. 

Päätöksiä tarkastettaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

 mitä päätettäviä asioita on siirretty ja edelleen siirretty  
 onko päätökset tehty toimivallan puitteissa ja riittävästi perusteltu 
 ovatko päätökset olleet nähtävillä ja onko päätökset annettu tiedoksi asianosaisille  
 onko päätöksissä mukana esteellisiä henkilöitä.  

4.6.  Henkilöstöasiat  

Henkilöstöhallinnossa kiinnitetään sisäisessä valvonnassa huomiota  

 henkilöstösuunnitteluun  
 rekrytointiin  
 henkilöstön kehittämiseen  
 palkka- ja muihin palvelusuhdeasioihin  
 työsuojeluun  
 työhyvinvointiin  
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 yhteistoimintajärjestelmiin  
 ohjaukseen ja valvontaan.  

Henkilöstöasioiden hoidon perustana ovat kunnan henkilöstöä koskevat säännöt ja ohjeet.  Kunnan 
palveluksessa olevan henkilöstön johtamisen tulee olla oikeudenmukaista, vuorovaikutteista, 
kannustavaa sekä avointa uusille ajatuksille. 

Henkilöstön rakenne ja määrä mitoitetaan vastaamaan asetettuja tavoitteita. Henkilöstön 
työtehtävät voivat muuttua organisaatiomuutosten ja työjärjestelyjen vuoksi. Henkilöstön 
palkkaamisessa tulee noudattaa kunnan hallintosääntöä. Palvelukseen ottamisen yhteydessä 
varmistetaan tehtävän tarkoitus ja tehtäväkuvaus sekä palvelusuhteen ehdot. Määräaikaisten 
palvelussuhteiden osalta varmistetaan lakiin perustuva määräaikaisuuden peruste.  

Lisäksi varmistetaan, että talousarviossa on varauduttu kaikkiin tehtävästä aiheutuviin kustannuksiin. 
Muutos- ja rekrytointitilanteissa henkilöstöä kohdellaan oikeudenmukaisesti noudattaen voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, virka- ja työehtosopimuksia, hallintosääntöä sekä muita henkilöstöasioita 
koskevia määräyksiä, ohjeita ja päätöksiä.  

KT-yhteyshenkilö huolehtii virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja yhtenäisen linjan 
noudattamisesta. Kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö varmistaa, että palkan-
laskentaprosessia toimintayksiköistä maksatukseen valvotaan riittävästi.  

Myöntäessään henkilöstölle virka- ja työehtosopimusten tarkoittamia hankinnanvaraisia etuja 
myöntäjä ottaa aina huomioon kunnan edun ja henkilöstön tasapuolisen kohtelun. Esimiehet 
valvovat alaisensa henkilöstön työajan käyttöä ja vuosilomaoikeuden toteutumista.  

Henkilöstöä koskevat tiedot tallennetaan palkkahallinnon järjestelmään päätösten mukaisina. 
Esimies varmistaa poistuvan tiedon siirtymisen hyvissä ajoin ennen henkilön palvelussuhteen 
päättymistä.   

Henkilöstökertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. 
 

4.7. Hankintamenettely  

Tavaroiden ja palvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia 2016/1397 
ja voimassa olevaa hankintaohjetta. Hankinnat tehdään taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
hyvää hallintotapaa noudattaen. Esimiehet huolehtivat omalta osaltaan, että tavara- ja palvelujen 
hankinnoissa käytetään hyväksi olemassa olevat kilpailutusmahdollisuudet ja hankinta toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan puitesopimushankintana.  Hankinnoista annetaan erillinen ohje. 

Varsinainen hankintaprosessi päätöksentekoineen on aina siihen valtuutetun esimiehen vastuulla 
(taloudellinen ja tarkoituksenmukaisuusvastuu).  

4.8.  Omaisuuden hoito  

Kunnan kiinteä omaisuus luetteloidaan sähköisessä järjestelmässä ja huolehditaan, että saanto- ja 
muut asiakirjat ovat kunnossa.  



 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 
 
   13 (18) 

Kiinteistöistä vastaava huolehtii siitä, että kiinteistöillä suoritetaan kuntokatselmukset riittävän usein 
ja raportoi oleellisista epäkohdista toimialan johdolle.   

 

Omaisuuden vakuuttamisen periaatteista päättää kunnanhallitus. Kiinteän omaisuuden myynnistä ja 
ostosta päättää kunnanhallitus valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti. Irtaimen omaisuuden 
myynnistä ja myyntitavasta päättää kunnanhallitus tai hallintosäännössä määrätty toimielin tai 
viranhaltija.   

4.9.  Hanketoiminnan ja projektien valvonta  

Kunta voi hallinnoida hankkeita tai olla mukana muiden hallinnoimissa hankkeissa. Kunnan omista 
hankkeista laaditaan yksilöidyt projektisuunnitelmat aikatauluineen ja kustannusarvioineen. 
Pääsääntöisesti tämän tulee olla tehty jo hankehakemuksessa. Jokaisella hankkeella on oma 
projektinumero ja toteutumista seurataan. Hankkeelle nimetään vastuuhenkilö. Mahdollisten EU-
hankehakujen yhteydessä tehdään hankekohtaisesti rahoittajan vaatima riskianalyysi ja 
toimenpidesuunnitelma, jolla riskien toteutuminen estetään tai riski hallitaan.  

Hankkeen kirjanpito järjestetään niin, että hankkeen tuloja ja menoja voidaan seurata omana 
kokonaisuutenaan johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Rahoittajille raportoidaan 
säännöllisin väliajoin hankkeiden taloudesta ja toiminnasta. Hankkeen kirjanpidon järjestämisvastuu 
on hankkeesta vastaavalla henkilöllä. Hankkeen muu asiakirja-aineisto arkistoidaan ja säilytetään 
kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti noudattaen myös hankkeen omia 
arkistointivaateita (jos esim. edellyttävät laajempaa arkistointiaikaa).  

4.10.  Tietosuoja ja tietoturva  

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759), tietosuojalaki (2018/1050) ja laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (1999/621) asettavat tietoturvallisuutta korostavia vaatimuksia tietojen 
käsittelylle. Tietosuojaan ja tietoturvaan kiinnitetään huomiota kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.  

Tietosuojalla tarkoitetaan mm. oikeutta luovuttaa henkilötietoja, velvollisuutta laatia käytössä 
olevista henkilörekistereistä nähtävillä pidettävä rekisteriseloste sekä antaa rekisteröidylle tämän 
pyytäessä häntä koskevat tiedot.   

Tiedot kerätään laillisesti ja rehdein keinoin. Tallentamista rajoitetaan ja vain käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellisia tietoja tallennetaan. Lisäksi tietojen on oltava virheettömiä ja ajan tasalla sekä 
jokaisen tulee saada tietää rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö.  

Tietoturvalla tarkoitetaan keinoja, joilla varmistetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja 
tietoliikenteen suojaaminen.  

Verkkoympäristön ja palvelinten toimintaa valvotaan jatkuvasti ja turvataan näin toiminnalle 
tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta. Valvonnalla estetään 
järjestelmien valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä 
minimoidaan aiheutuneet vahingot.   



 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 
 
   14 (18) 

 

Esimiehet määrittelevät henkilöstölle annettavien tietojärjestelmäoikeuksien sisällön ja laajuuden 
niin, että henkilö pystyy käsittelemään ainoastaan niitä tietoja, joita hän työtehtäviensä puolesta 
tarvitsee. Esimiehet tarkastavat säännöllisesti pyydettyjen tietojärjestelmäoikeuksien oikeellisuutta.  

Tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä kartoitetaan ja analysoidaan säännöllisesti.  Virustorjunta on 
automaattista ja jatkuvaa.  

Varmistuskäytännöt ovat riittävät ja niitä testataan säännöllisesti. Mahdolliset etätyömenetelmät 
ovat turvallisia. Kaikki keskeiset tietojärjestelmät ja palvelimet sijaitsevat ICT-palveluntuottajan 
tiloissa tai pilvipalveluissa. Käytössä olevien järjestelmien ja palvelinten osalta tietoturvallisuudesta 
vastaa ICT-palvelujen tuottaja.   

5. Raportointi  

Kunnassa riskit jaotellaan neljään pääluokkaan: strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä 
vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa 
toteutetaan luonnollisena osana talousarvion valmistelua.  

Toiminnan tavoitteita uhkaavien riskien hallintaprosessiin kuuluu riskikartoitus (riskien 
tunnistaminen ja arviointi), toimenpiteiden suunnittelu, toteutus sekä raportointi ja seuranta.  Lisäksi 
tavoitteita uhkaavien riskien hallintaprosessin ja sen ohjeiden päivitys on osa kokonaisuutta. 
Riskikartoituksen nojalla tehdään johtopäätökset ja toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan 
raportoinnin yhteydessä.  

Osana sisäistä valvontaa kunnan tilivelvollisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee välittömästi 
raportoida johdolle, mikäli merkittävä riski on todennäköisesti realisoitumassa tai sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toimivuus ja riittävyys on vaarantumassa.  

Talousarviovuoden aikana kunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan 
tuloksellisuutta seurataan valtuustolle ja kunnanhallitukselle annettavalla osavuosikatsauksella sekä 
neljännesvuosittaisella raportoinnilla.  

Kunnan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kunnanhallitus antaa arvion 
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä konsernivalvonnan 
järjestämisestä. Kunnanhallituksen selonteko muodostetaan toimialojen laatimista selonteoista, 
jotka perustuvat dokumentoituun aineistoon. 


