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Sisäisen valvonnan määritelmä 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, 
joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan lailli-
suudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaa-
via tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakon-
sernin johtamista. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on myös varmistaa, että toiminta on tuloksellista.  
 
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toi-
minnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen 
valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointi-
velvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, sopimusten hal-
lintana. 
 
Sisäinen valvonta kattaa myös toiminnan jatkuvuussuunnittelun. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu 
on organisaation ylimmän johdon ohjauksessa tapahtuva kokonaisvaltainen prosessi, jonka tavoit-
teena on yhtäältä ehkäistä mahdollisia toiminnan häiriöitä ja toisaalta pienentää häiriön vaikutuksia 
toimintaan sekä turvata organisaation keskeisten toimintojen mahdollisimman nopea uudelleen-
käynnistäminen häiriöiden jälkeen. 
 
Vastuu sisäisestä valvonnasta 
 
Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteis-
ta (Kuntalaki 14 §). Kunnanhallituksen tulee puolestaan Kuntalain 39 §:n perusteella huolehtia kun-
nan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä vastata valtuustonkin päätösten 
laillisuuden valvonnasta. Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräyk-
set hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.  
 
Konserniohjeella on Kuntalain 47 §:n mukaisesti huolehdittava konsernivalvonnan ja raportoinnin 
sekä riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 
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Parkanon kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kaupungin hallinnon ja talouden valvonta 
järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjes-
telmän. 
 
Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä, sekä 
 

 
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tu-
loksellisesti sekä 
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä 
ja epävarmuustekijöistä. 
4. päättää kaupungin omaisuuden ja riskien vakuuttamista koskevien vakuutus- ym. sopimusten 
hyväksymisestä  
5. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan 
laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan,  
6. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, 
valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta,  
7. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunniste-
taan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuu-
det hallita riskiä arvioidaan.  

 
Kukin lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupunginhallitukselle 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (Hallintosääntö 
84 §) 

 
Edelleen hallintosäännön 85 §:n mukaan: 

 
”Kaupunginjohtaja sekä johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi-
meenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä rapor-
toivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallin-
nan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. ” 
 
Parkanon kaupunginvaltuusto on 8.6.2015 päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perus-
teista. 
 
Tilivelvolliset 
 
Tilivelvollisella on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatku-
vasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta.  
 
Kuntalain 125 §:n mukaan valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tili-
velvollisia ovat toimielinten jäsenet ja niiden tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat.  
 
Tilivelvolliseksi määritellyn viran hoitajan vaihtuessa on määriteltävä päivämäärä, jolloin tilivastuu 
siirtyy henkilöiden välillä. Samassa yhteydessä on varmistuttava siitä, että viran hoitaja on perehdy-
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tetty tehtäviin ja että hän tietää vastuunsa tilivelvollisena. Vastuun siirtyminen on todettava kirjal-
lisessa muodossa. 
 
Toimialajohtajan on harkintansa mukaan sovellettava tätä menettelyä myös muiden kuin tilivelvol-
listen viranhaltijoiden ja työntekijöiden vaihtuessa.  
 
Sisäisen valvonnan muodot 
 
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, 
jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvon-
nan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehit-
tämistä ja tuloksellisuuden arviointia. 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivel-
volliset 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 
 omaisuus ja voimavarat turvataan. 
 

Luottamushenkilöiden suorittaman sisäisen valvonnan muotoja ovat kunnanhallituksen edustus lau-
takunnissa ja johtokunnissa, päätösten jälkiseuranta ja otto-oikeuden käyttö, kuntalaismielipiteiden 
esilletuonti, aloitteet ja kyselyt, osallistuminen toimikunta- ja työryhmätyöskentelyyn. 
 
Sisäinen valvonta voi olla jatkuvaa päivittäiseen toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten 
toimenpiteiden tai varojen käytön ja laadun tarkkailua. Tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoi-
detaan oikeaan aikaan, aiotulla ja hyväksytyllä tavalla tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteis-
sa.  Tarkkailulla ehkäistään virheitä, vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Tarkkailu kuuluu luonnollisena 
osana palvelujen johtamiseen. 
 
Sisäinen valvonta voi olla määrämuotoisempaa sisäistä tarkastustakin.  Sisäinen tarkastus on toi-
mivan johdon johtamaa aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa 
tehtyä valvontaa jossa tarkastuksen kohde tietää suorituksensa olevan arvioinnin kohteena. Sisäinen 
tarkastus voi olla vaatimustenmukaisuuden tarkastusta ja toimintojen ja prosessien tehokkuuden ja 
taloudellisuuden kehittäminen ja varmistamista sekä strategiaprosessin ja riskienhallinnan kehittä-
mistä. Sisäinen tarkastus on osa esimiestyötä tapahtuen tavanomaisen toiminnan yhteydessä seuran-
tana, systemaattisena arviointitiedon hankkimisena ja kehityskeskusteluina. 
 
Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteises-
sä kuin kielteisessä mielessä. Kuntakonsernin riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat stra-
tegiset, taloudelliset ja toiminnalliset sekä omaisuusriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua 
sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa kunnan asemaan, talouteen, palve-
lukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä.  
 
Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organi-
saation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhal-
lintaprosessi perustuu 
 

 riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen 
 riskin toteutumisen vaikutusarviointiin (merkittävyyteen) ja riskin toteutumisen todennäköi-

syyteen 
 mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä 
 riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan 
 riskien toteutumisesta toipumisen suunnittelu 
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Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla tarkoitetaan jatkuvaa prosessia, jolla organisaatio ja sen joh-
to pyrkivät tunnistamaan ja hallitsemaan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia tapahtumia enna-
koivasti. 
 
Jokaisen on omalta osaltaan tarkasteltava mitä riskejä toimintoihin ja prosesseihin sisältyy ja arvioi-
tava niiden tuomat uhat, epävarmuustekijät ja myös positiiviset mahdollisuudet. 

 
Tavoitteena on kunnan riskikokonaisuuden kartoittaminen ja riskien hallintamenettelyjen kirjaami-
nen sekä yleisen riskienhallintastrategian määrittely. 
 
Organisaation riskien analysointi kohdistuu sekä sisäiseen että myös ulkoiseen toimintaympäris-
töön. On mietittävä oman toiminnan lisäksi myös sidosryhmien toiminnan riskit. 
 
Sisäisen valvonnan puitteet 
 
Sisäisen valvonnan onnistuminen vaatii organisaatiolta järjestäytynyttä rakennetta ja rakenteen ku-
vaamista, kuvattuja ja hyväksyttyjä toimintaperiaatteita, päätöksentekosääntöjä ja niiden ylläpitä-
mistä sekä erilaisten prosessien määrittelyä ja kuvaamista. 

 
Keskeisimmät säännöt ja toimintaohjeet ovat: 
 

 kaupungin organisaation kuvaus 
 kaupungin strategia 
 hallintosääntö 
 konserniohje 
 talousarvio ja talousarvion toimeenpano-ohjeet 
 prosessien kuvaukset 
 erilaiset muut ohjeet 

 
Tilivelvollisten viranhaltijoiden velvollisuutena on kaikessa toiminnassa noudatettava em. sääntöjen 
ja ohjeiden määräyksiä sekä valvottava niiden noudattamista. Mikäli toiminnassa havaitaan tarvetta 
tehdä muutos johonkin sääntöön tai ohjeeseen, on tilivelvollisella velvollisuus tehdä välittömästi 
esitys tarvittavasta muutoksesta. 
 
Toimintojen sisäisen valvonnan perusedellytyksenä on, että keskeisimmistä työ- ja toimintaproses-
seista on kirjalliset menetelmäkuvaukset. Niiden avulla voidaan osoittaa prosessiketjuihin sisältyvät 
riskitekijät ja sisäisen tarkkailun menettelyt ja vastuut. Toimintaprosessien kuvauksilla voidaan 
myös kartoittaa mahdolliset päällekkäiset työt ja turhat tarkkailurutiinit tai puuttuva valvonta. 
Toimialojen tulee kartoittaa toimintansa keskeiset prosessit ja tehdä niistä kirjalliset kuvaukset, jois-
ta ilmenee, miten seuranta hoidetaan sekä vastuuhenkilöt. Kartoituksessa tulee nimetä toiminnassa 
esiintyvät riskitekijät ja niiden todennäköisyys. 

 
Sisäinen valvonta keskitetään riskialttiisiin alueisiin varmistamalla asiakokonaisuuksien hoito. Val-
vonnan painopiste on taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimusten lisäksi vaikuttavuudessa eli toimin-
nan tuloksellisuudessa.  
 

 
Päätöksenteko 

 
Päätökset on valmisteltava hyvin. Asiakirjojen tietosisältö on analysoitava ja ratkaisun kannalta 
oleellinen tietoaines seulottava ja yhdisteltävä.  
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Valmistelun tulee sisältää  

 
 hakemuksen tai esityksen perusteena olevien tosiseikkojen selostuksen 
 analysoinnin, sovellettavat oikeusohjeet, säännökset ja määräykset 
 selostuksen muista sovellettavista ratkaisuohjeista 
 kuvauksen toteutuksen arvioiduista vaikutuksista (kustannukset, henkilöstövaikutukset, vaiku-

tukset tiloihin tai laitteisiin, yritysvaikutukset ym.) 
 mahdolliset riskit 

 
Päätöksenteko toimielimissä tapahtuu esittelystä. Asian esittelijä vastaa esittelystään. Pöytäkirjasta 
on selvästi eroteltava, mikä osa pöytäkirjatekstistä on esittelyä ja mikä päätöstä.  
 
Kaikki päätökset, myös viranhaltijapäätökset, on pidettävä nähtävänä asianmukaisesti, annettava 
tiedoksi ja pantava täytäntöön. Päätöksiin on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet ja/tai valitusosoituk-
set. Salassapito- ja tietosuojavelvoitteet on huomioitava. 
 
Viranhaltijapäätökset on saatettava toimielimelle tiedoksi ja mahdolliseen otto-oikeuden käyttämis-
harkintaan hallintosäännön mukaisesti.  
 
Sisäisessä valvonnassa on viranhaltijapäätösten osalta kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin 
asioihin: 
 

 onko päätös tehty toimivallan puitteissa ja onko se riittävästi perusteltu 
 onko päätös ollut asianmukaisesti nähtäville 
 onko päätös annettu tiedoksi asianosaisille 
 onko päätös annettu valitusajan kuluessa tiedoksi toimielimille otto-oikeutta varten 
 onko mahdolliset esteellisyydet päätöksentekoon otettu huomioon  

 
Esteettömyydestä huolehtiminen on ulotettava hallinnon kaikille portaille. Esteellisyysperusteet 
jaetaan sisältönsä puolesta: 
 

 osallisuus- ja intressijääveihin 
 edustusjääveihin 
 palvelusuhde- ja toimeksiantojääveihin 
 yhteisöjääveihin 
 yleislausekejääveihin 

 
Asiakirjat on arkistoitava arkistotoimesta ja arkistoinnista annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
Talous 

 
Taloudenhoidon toimintaohjeissa on määräykset strategisesta suunnittelusta, talous- ja toiminta-
suunnittelusta, talousarviosta sekä raportoinnista. Lisäksi toimintaohjeissa on määräykset laskutuk-
sesta ja perinnästä, maksuliikenteestä (ml. laskujen hyväksyminen ja vastaanotto), kirjanpidosta ja 
määrärahaseurannasta, hankinnoista ja irtaimistokirjanpidosta, lainanotosta ja sijoitustoiminnasta 
sekä riskienhallinnasta, vakuuttamisesta ja takaus- ym. vastuiden valvonnasta.  
 
Keskeisimmät palkkojen ja palkkioiden maksuun liittyvät menettelytavat on ohjeistettava talouden-
hoidon toimintaohjeissa.  
 
Tilinkäyttövaltuuksista päättää kaupunginhallitus. 
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lainanhallintastrategian 30.10.2017. Sen mukaan: 
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”- Kaupungin ottolainoista noin 1/3 -osa sidotaan kiinteään korkoon ja pitkään laina-aikaan, vaih-
tuvia korkoja ja lyhyttä laina-aikaa käytetään noin kolmasosaan lainoja ja loppuosaan lainoja korko-
sidonnaisuus ja laina-aika valitaan lainanoton tai korkosuojauspäätöksen yhteydessä tilanteen mu-
kaan. 
- Kiinteäkorkoisuus voidaan toteuttaa joko suoraan kiinteäkorkoisella ja pitkäaikaisella lainalla tai 
vaihtoehtoisesti koronvaihtosopimuksella. Koronvaihtosopimuksen tekohetkellä voidaan ottaa 
huomioon jo tulevat lainannostotarpeet ja mitoittaa suojaus sen mukaiseksi. 
- Antolainat ovat mahdollisia konserniin kuuluville. Korosta ja muista antolainojen ehdoista pääte-
tään aina tapauskohtaisesti kaupunginvaltuustossa, lukuunottamatta hallintosäännön 36 §:n mukai-
sia lyhytaikaisia tilapäisluottoja konserniin kuuluville.” 
 
Kaupungin antamilla lainoilla on oltava kiinnitys tai kaupungilla on oltava hallussaan osakekirjat 
taikka jälkipanttaus niihin.  
 
Urakkasopimusten vakuuksien valvonta, rakennusaikaisten palovakuutusten valvonta sekä raken-
nuslupien vakuuksien valvonta sekä maa-aineslupien vakuuksien valvonta ovat teknisen toimialan 
vastuualueella. 
 
Kaupungin omaisuuden vakuuttaminen ja omaisuusriskien arviointi tehdään vuosittain ja kokonai-
suutena vähintään valtuustokausittain. 
 

 
Hankinnat ja sopimukset 
 
Kunnan hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja muita säännöksiä sekä 
kaupungin hankintaohjetta. 
 
Toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuuksista on noudatettava hallintosäännössä, talousarvi-
on perusteluissa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettuja määräyksiä. 
 
Kunnan hankinnat pyritään suorittamaan keskitetysti, erillisesti päätetyn tehtäväjaon mukaisesti. 
 
Sopimuksilla kuntaorganisaation ulkopuolelle siirrettyjen tehtävien hoitamisesta, kehittämisestä ja 
valvonnasta vastaa kyseisen tehtäväalueen esimies. Kuntien välisen, sopimuksenmukaisen yhteis-
toiminnan toteuttamisesta vastaa ao. toimialajohtaja.  
 
Organisaatioiden kriittinen tuotanto ja toiminta tarvitsevat sisäisiä ja ulkoisia kumppanuuksia ja 
resursseja. Kumppaneita käytetään tukemaan organisaation toimintaa. Tiloja, teknologiaa, materiaa-
leja, välineistöä ja muita resursseja tarvitaan varmistamaan organisaationtehokas toiminta. Organi-
saation toiminnan jatkuvuudelle kumppanien toiminta on siten hyvin merkittävää. 
 
Organisaation on suunniteltava yhteistoiminnassa kumppanin kanssa menettelytavat vakavien häiri-
öiden varalle. Organisaation on varmistuttava myös vaihtoehtoisen kumppanin saatavuudesta. Yh-
teistoiminnan kehittäminen kumppanin ja organisaation toimintojen välillä, on osa jatkuvuudenhal-
lintaa. 
 
Toimialojen tulee valvoa, että kunnan toiminnassa ja palvelujen ostossa noudatetaan voimassa ole-
via sopimuksia. Tarkastettaessa ostolaskuja tulee hyväksyjän varmistaa, että maksu on sopimuksen 
mukainen. 
 
Hallintosäännön 23 §:n mukaan: "Kaupunginhallitus, lautakunta tai jaosto hyväksyvät merkittävät 
sopimukset toimialueensa osalta. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja toimin-
tayksikköjen esimiehet sekä muut hyväksymisoikeutetut hyväksyvät toimivaltansa rajoissa operatii-
viseen toimintaan liittyvät sopimukset ja hankinnat, joiden hoitamiseen on varattu määräraha ta-
lousarviossa." 
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Toimivaltarajat koko palvelukeskuksessa ovat kaupunginhallituksen 19.6.2017 § 160 mukaan seu-
raavat: 
 
 - kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja  45 000 euroa 
 - vastuualueiden ja toimintayksiköiden esimiehet 10 000 euroa 
 - muut hyväksyjät     3 000 euroa 
 - talous- ja hallintojohtaja, laskukohtainen saatavien     3 000 euroa 
   poistoraja 
 
Projektien hallinto 
 
Jokaiselle projektille tulee laatia projektisuunnitelma, joka sisältää seuraavat 
 

 projektikuvaus 
 projektin aikataulu 
 rahoitussuunnitelma 
 projektin seurannan järjestäminen 
 mahdollisen osallistujien sitoutuminen/kustannustenjakosopimus 

 
Projektille tulee projektin ohjausryhmän nimetä vastuuhenkilö, joka on tilivelvollinen projektista. 
Aloitettaessa on määrättävä projektin tilinpidosta, rahaliikenteen hoidosta ja laskujen hyväksyjistä.  
 
Projektin kustannusseuranta järjestetään kirjanpidossa projektikohtaisesti. Projektin vastuuhenkilö 
on velvollinen huolehtimaan asianmukaisten tilitysten ja seurannan järjestämisestä. Projektia kos-
kevat hakemuksen, sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa ao. organisaation nimenkirjoitukseen 
oikeutetut henkilöt.  
 
Projektin tilinpito- ja muu asiakirja-aineisto tulee järjestettynä toimittaa kunnan keskusarkistoon 
heti, kun kunnan hallinnoima projekti päättyy. Samalla on varmistettava asiakirjojen ja kirjanpidon 
säilytysaika ja –paikka.   
 
Tietoturvallisuus 
 
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, järjestelmien ja palvelujen asianmukaista suojaamista 
sekä normaali- että poikkeusoloissa sääntöjen ja muiden toimenpiteiden avulla. Tietojen luottamuk-
sellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien 
tai tahallisten, tuottamuksellisten ja tapaturmaisten inhimillisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja va-
hingoilta. 
 
Tietoturvallisuuden varmistamiseksi on oltava ajantasainen tietoturvallisuussuunnitelma ja yksityis-
kohtaiset tietoturvaohjeet.  
 
Toimintojen jatkumisen turvaamiseksi on oltava suunnitelma häiriötilanteista ja toteutuneista ris-
keistä toipumiseen. Jatkuvuudenhallinnan ja poikkeusoloihin varautumisen kehittämisessä huomi-
oidaan lakisääteiset velvoitteet. 
 
Henkilöstöhallinto 

 
Kaupungin henkilöstösuunnitelma vahvistetaan talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä.  
 
Henkilöstöhallinnon sisäisessä valvonnassa ja suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
mahdollisiin henkilöstöriskeihin. Avaintehtäviin on luotava varahenkilöjärjestelmä niin, että var-
mistutaan tärkeimpien tehtävien hoidosta ja toiminnan jatkuvuudesta, ja näin vältytään taloudellis-
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ten ym. vahinkojen syntymisestä. Vastuu varahenkilöjärjestelmän luomisesta on toimialajohtajalla 
ja vastuualueen esimiehellä sekä toimintayksikön esimiehellä.  
 
Ns. vaaralliset työyhdistelmät kartoitetaan. Vaarallisten työyhdistelmien syntyminen pyritään estä-
mään ennakolta. 
 
Työsuojelulla ja henkilöstön kehittämisellä hallitaan henkilövahinkoja. Muita henkilöriskejä halli-
taan ensisijaisesti oikealla henkilöstöhankinnalla, sisäisen liikkuvuuden edistämisellä, henkilöoh-
jauksella ja –valvonnalla sekä perehdyttämisellä ja koulutuksella ja kehityskeskusteluilla.  

 
Raportointi 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannan raportointi on organisaation operatiivisen johdon 
järjestettävä siten, että voidaan varmistua sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta.  
 
Sisäinen tarkastus kohdennetaan vuosittain toimialajohtajan toimeksiannosta keskeisiin valvonta-
kohteisiin. Tarkastuksen suorittaja kirjaa huomionsa tarkastusmuistioon, joka esitetään toimialajoh-
tajalle ja tarvittaessa kaupunginjohtajalle, tilintarkastajalle tai tarkastuslautakunnalle. 
 
Sisäisen tarkastuksen raportoinnin lopputuloksena voidaan antaa suosituksia todettujen heikkouk-
sien ja puutteiden korjaamiseksi. 
 
Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä myös 
sisäisen valvonnan suorittamisesta. 
 
Muut ohjeet ja määräykset 

 
Taloudenhoidon toimintaohjeet 23.8.2009. 
Kaupunginvaltuuston päätös 29.5.2017 muutoksineen; Hallintosääntö  
Kaupunginhallituksen päätös 18.9.2017; Kaupunginhallituksen ohjeet salassapito- ja tietosuojavel-
voitteiden huomioon ottamisesta 
Kaupunginvaltuuston päätös 30.10.2017; Konserniohje 
Kaupunginvaltuuston päätös 30.10.2017; Lainanhallintastrategia 
 
Voimaantulo 

 
Nämä ohjeet tulevat voimaan, kun kaupunginhallitus on ne hyväksynyt. 
 
Ao. lautakunnalla on omalla toimialallaan ja konsernijohdolla konserniohjeen mukaisesti oikeus 
antaa tätä ohjetta täydentäviä toimintaohjeita ja määräyksiä. 
 
---------- 
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