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Miksi? 

• Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
• Toiminnan kehittäminen ja parantaminen 
• Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus 
• Toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys 
• Toiminnan ja varainkäytön luotettavuus ja tehokkuus 
• Lakien, päätösten ja määräysten noudattaminen 
• Resurssien turvaaminen 
• Vaikuttavuus ja tuloksellisuus 
• Avoimuus ja läpinäkyvyys 
 



Käytännössä 

• Miten varmistetaan, että 
1) Oikea henkilö tai toimielin 
2) Tekee 
3) Oikeita asioita 
4) Oikeaan aikaan 
5) Oikein Valvontaa ovat kaikki ne 

toimenpiteet, jotka lisäävät 
asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisen 
todennäköisyyttä 

 



Kaupungin valvontajärjestelmä 

Kuinka hyvin edellisen vuoden taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet saavutettiin? 

Antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot taloudellisesta 
tilasta ja toiminnan tuloksellisuudesta? 

Miten pystymme saavuttamaan asetetut  tavoitteet 
mahdollisimman 

tehokkaasti ja tuloksellisesti? 
 

Miten voimme tehostaa ja kehittää toimintaamme? 
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Kaupungin valvontajärjestelmä 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Lakisääteinen tilintarkastus 

Kiinteä osa päivittäistä johtamista sekä jatkuvaa toiminnan ja 
talouden ohjausta ja seurantaa 
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Toimivasta johdosta riippumaton 

Riskienhallinta 

Sisäinen tarkastus Hallinto- ja johtamistapa 

Sisäinen valvonta 



Kuntalaki 

• Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteista (14 §) 

• Hallituksen tulee huolehtia kunnan sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä (39 §) 

• Konserniohjeessa annetaan määräykset 
konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan 
järjestämisestä sekä kunnan tytäryhteisöjen hyvästä 
hallinto- ja johtamistavasta (47 §) 

• Hallintosäännössä on määrättävä hallinnon ja talouden 
tarkastuksesta, sisäisestä valvonnasta ja 
riskienhallinnasta (90 §) 



Kuntalaki 

• Toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä (115 §) 

• Tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta 
järjestetty asianmukaisesti (123 §) 



Kaupungin säännöt ja ohjeet 

• Hallintosääntö (10 luku ja 11 luku) 
• Konserniohje 

– Liite: Hyvä hallinto- ja johtamistapa Jyväskylän 
kaupunkikonsernissa 

• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje 
• Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 



Sisäinen valvonta 

• Edistää kaupungin toiminnan laatua, riskien 
ennaltaehkäisyä ja mahdollisuuksien hyödyntämistä 

• Toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden 
arviointia 

• Kaupungin omaa valvontaa ja toiminnan itsearviointia 
• Osa päivittäistä johtamista sekä jatkuvaa toiminnan ja 

talouden ohjausta ja seurantaa 

Sisäistä valvontaa ovat kaikki ne toimenpiteet, jotka 
lisäävät asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 

todennäköisyyttä 



Sisäinen tarkastus 

• Riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto 
• Näkyvä osa sisäistä valvontaa 

– Arviointia ja varmistusta 
– Neuvontaa ja konsultointia 
– Kehittämistä 

• Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa 
– Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 
– Alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus (mm. 

ammattistandardit ja eettiset säännöt) 

 



Sisäinen tarkastus 

• Tukee objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä 
konsultointitoiminnallaan organisaation kehittämistä ja 
tavoitteiden saavuttamista 

• Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation 
toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä 
johtamis- ja hallintoprosesseihin 
– Koko kaupunkikonserni, sen yksiköt sekä ulkoistetut toiminnot 

 

Sisäisen tarkastuksen olemassaolo ei vähennä 
velvollisuutta järjestää riittävä ja toimiva sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta omalle vastuualueelle 



Riskienhallinta 

• Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin, poikkeama 
odotetusta niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä 

• Riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa kaupungin 
asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman 
saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja 
yrityksistä 
– Ennakointia ja ennaltaehkäisyä 
– Strategisten, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden 

saavuttaminen 
– Häiriötön ja laadukas toiminta 
– Osa sisäistä valvontaa, mutta pitää sisällään myös erikseen 

toteutettavia hallintakeinoja 



Kohtuullinen varmuus 

• Valvonta on riittävää kun se tuottaa kohtuullisen 
varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta ja 
olennaisimpien asioiden oikeellisuudesta 
– Olennaisuus 
– Merkittävyys 
– Kohtuullinen varmuus 

• Ehdoton varmuus edellyttää yleensä liiallisia 
kustannuksia saavutettuun hyötyyn nähden 



Esimerkkinä päätöksenteko 

• Päätöksenteon tukena käytettävissä oleva tieto on 
luotettavaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista 

• Päätöksenteossa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä 
muita määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita 

• Päätökset tehdään toimivallan puitteissa 
• Päätöksenteko pitää sisällään vaikutusten arvioinnit 
• Päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää 



Esimerkkinä päätöksenteko 

Luottamushenkilöiden toimivalta ja vastuu korostuvat 
päätöksenteossa ja toiminnan seurannassa. He ohjaavat 

kaupungin toimintaa hyväksymällä strategian, toiminta- ja 
taloussuunnitelman ja talousarvion sekä päättämällä toimintaa 

ohjaavista säännöistä ja ohjeista. 

Sisäinen valvonta on huomioitava ja riskienhallintaa on 
sovellettava kaikessa päätöksenteossa 

 



Tilivelvollisuus 

• Hallituksen ja lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet 
ja johtavat viranhaltijat 

• Tilivelvollisella on vastuu sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja ylläpidosta omalla 
vastuualueellaan 

• Tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi 
– Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää 

vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KL 125§) 

• Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa 
tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja vastuuvapaus 
voidaan evätä sekä omasta että alaisensa tekemisestä 
tai tekemättä jättämisestä (KL 125§) 



Vastuut ja tehtävät 

• Valtuusto (hallintosääntö 84 §) 
– Päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 
– Edellyttää, että kaikissa toiminnoissa toteutuu riittävä sisäinen 

valvonta ja riskienhallinta 

• Kaupunginhallitus (hallintosääntö 85 §) 
– Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 

yhteensovittamisesta 
– Hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet 
– Valvoo toimeenpanoa ja tuloksellisuutta 
– Antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä 
– Hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen 



Vastuut ja tehtävät 

• Lautakunta ja johtokunta (hallintosääntö 86 §) 
– Vastaa tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta 
– Raportoi kaupunginhallitukselle 

• Viranhaltijat ja esimiehet (hallintosääntö 87 §) 
– Kaupunginjohtaja, toimialojen johtavat viranhaltijat ja 

liikelaitosten johtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta omalla 
vastuualueellaan ja ohjaavat toimintayksikköään 

– Esimiehet vastaavat tehtäväalueensa riskien tunnistamisesta, 
arvioinnista, toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta 

– Raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 

 



Kiitos! 

 
 

Erja Kiiskilä 
Tarkastuspäällikkö 

 
erja.kiiskila@jkl.fi  

050-5611524 
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