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LAPINLAHDEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN
PERUSTEET
Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.
Valtuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on
vahvistaa ja yhdenmukaistaa Lapinlahden kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja
ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin
toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden
velvoitteiden myötä.
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä Lapinlahden kunnan
hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus; käsitteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja
kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon
työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja
ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien
hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toimintaja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset 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.
Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä,
epäjohdonmukaista tai epäasiallista toimintaa ja taloudellisia menetyksiä. Sisäisen
valvonnan tavoitteena on auttaa kunnan johtoa havaitsemaan toimintaan liittyvät riskit ja
varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla.
Sisäinen valvonta on riittävää, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnot tavalla, joka
antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että
organisaation päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin
myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.
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Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä
menettelytapoja, joiden avulla
- tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liittyviä riskejä
- arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä
- määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.
Kunnanhallitus antaa
toteuttamisesta.

tarkemmat

ohjeet

sisäisen

valvonnan

ja

riskienhallinnan

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut
Valtuusto 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.
Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja
asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.
Kunnanhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen
valvonnan
ja
riskienhallinnan
järjestämisestä,
toimeenpanon
valvonnasta,
tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.
Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäisen
valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden
mukaisesti lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.
Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat
konsernijohdolle
sisäisen
valvonnan
ja
riskienhallinnan
järjestämisestä
ja
tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta konserniohjeen mukaisesti.
Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen
kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää

valvonta

osana

kunnan

ja

Sisäisen valvonta ja riskienhallinnan on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja
hallintojärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden
suunnittelua ja seurantaa, poikkeamiin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan tulee kokonaisvaltaista ja sen tulee toteutua kaikissa
toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla. Riskienhallinnan tulee ulottua kaikkiin
riskiluokkiin, sekä sisäisiin että ulkoisiin. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta
kytkeytyy vuosittaiseen talousarvio- 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
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mm.
selkeinä
tehtävien,
toimivallan
ja
vastuiden
jakoina,
valvontaja
raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden
turvaamisena, sopimusten hallintana.
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 seurantaprosessia
Kuntakonsernin riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja
toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit (tai muu kunnan määrittelemä ryhmittely). Kaikkiin
näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan
talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.
Kunnanhallituksen alaisten toimielinten ja konserniyhteisöjen tulee talousarvion laadinnan
yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia
riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat
suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Kunnanhallitus (tai muu taho) kokoaa
näiden perusteella koko kuntakonsernia koskevan riskianalyysin ja menettelytavat
merkittävimpien riskien hallitsemiseksi.
Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan
kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia kunnanhallituksen
antaman ohjeen mukaisesti.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan vuoden aikana
kaksi kertaa. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kunnanhallitus
antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan
järjestämisestä.
Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konserniyhteisöjen laatimiin
selontekoihin. Hallituksen alaisten toimielinten tulee käsitellä oman tehtäväalueen
selonteko merkittävimmistä riskeistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selontekojen
tulee perustua dokumentoituun aineistoon.
Toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden sekä tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien
tulee raportoida välittömästi konsernijohdolle, mikäli merkittävä riski on todennäköisesti
realisoitumassa tai sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ja riittävyys on
vaarantumassa.
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Tilivelvollisuus
Tilintarkastajan on kuntalain 123 §:n mukaan tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta
ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti . Kuntalain 125 §:n
mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen
tulokset sekä tehdään esitys siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävissä ja voidaanko
tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta
muistutuksesta.
Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat muun muassa kunnanhallituksen jäsenet,
lautakuntien jäsenet, kunnan muiden toimielinten jäsenet, kunnanjohtaja, hallintojohtaja
sekä hallintosäännöissä määrätyt toimielinten esittelijät. Tilivelvolliset henkilöt vahvistetaan
valtuuston päätöksellä.
Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on luonnollisesti
hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellishuolellisuudella eikä tilivelvollisaseman
puuttuminen vapauta esimiehiä toiminnan valvontavastuusta.

