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Hyvä johtamis- ja hallintotapa

Johtamis- ja hallintojärjestelmä
Johtamis- ja hallintojärjestelmä voidaan määritellä järjestelmäksi,
jolla organisaatioita johdetaan, hallitaan ja valvotaan.
Keskeisen perustan järjestelmälle luovat riippumattomuuden,
avoimuuden, rehellisyyden ja tilivelvollisuuden periaatteet.
(Cadbury 1992)
Johtamis- ja hallintojärjestelmä pitää sisällään
§ hallituksen ja ylimmän operatiivisen johdon päätöksenteon,
§ vastuulliset toiminnan ja talouden hoidon menettelyt,
§ palveluntuotantojärjestelmät ja –prosessit,
§ seurannan ja arvioinnin menettelyt sekä
§ ylimmän johdon toimintatavat ja johtamismenettelyt
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Corporate governance kuntakonsernissa
Corporate Governancelle (myöh. cg) eli hyvälle hallinto- ja
johtamistavalle ei ole yksiselitteistä määritelmää.
Käsitteellä tarkoitetaan yleisesti yhtiön hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon eli
hallituksen ja palkattujen johtajien roolin, velvollisuudet ja
heidän suhteensa osakkeenomistajiin.
§ Yksinkertaistettuna hyvällä hallinto- ja johtamistavalla
tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla yritystoimintaa
johdetaan ja kontrolloidaan asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Kuntaliiton Cg-suosituksella on tarkoitus täydentää kuntalain
ja osakeyhtiölain menettelyitä ja kuntien konserniohjeistusta.

Corporate governance kuntakonsernissa
Cg:n tavoitteena on yhtenäistää konserniohjauksen kannalta
konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä
ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat
§
§
§
§
§

terveet liikeperiaatteet,
riittävä avoimuus,
tulostietojen oikeellisuus,
asianmukainen sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä että
kunnan
omistuksia
hoidetaan
tarkoituksenmukaisesti,
luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu
turvaten.

Käytännössä on suositeltavaa ulottaa suositeltavat toimintatavat
myös liikelaitoksiin sekä osakkuusyhteisöihin.

Johtamis- ja hallintotapa prosessina

Omistajapoli
ittiset
linjaukset
Tavoitteet

Strategia

Riskien
hallinta

Kannustimet
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Tavoittei
den
saavutt
amisen
arviointi

Palkitse
minen

Johtamis- ja hallintojärjestelmä
Hallitus (tarkastusvaliokunta)

johtamis- ja hallintojärjestelmä, riskienhallinta- ja valvontajärjestelmät
ovat järjestettyjä ja luovat tilivelvollisuuden
Public sector governance

Sisäinen
tarkastus

Tilintarkastus

arviointi- ja
varmistus- ja
konsultointipalvelut

Omistaja-arvo

Ammattitaitoinen
ja riippumaton
lakisääteinen
tilintarkastus

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat

vastuunalaisia strategian jalkauttamisesta ja
palvelutuotannon operatiivisesta johtamisesta ml.
riskienhallinta- ja valvontaprosessien toimivuudesta.
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Hyvän johtamis- ja hallintotavan
järjestelmä
Kyseessä järjestelmällinen toimintatapa, jossa osana
§ johtamista
§ toiminnan ja talouden suunnittelua
§ päätöksentekoa
§ toimintaa sekä
§ talouden ja hallinnon menettelyitä
§ systemaattisesti edistetään tavoitteiden saavuttamista,
merkittäviksi arvioitujen riskien hallintaa sekä hyvän
hallintotavan toteutumista.
Järjestelmällisen toimintatavan ohjeistaminen ja toimivuuden
seuranta on hallituksen vastuulla.

Hyvän johtamis- ja hallintotavan
järjestelmä
Johtamisjärjestelmän keskeinen tavoite on saada konsernijohdolle ja
tilivelvollisille toimijoille riittävä varmuus kuntakonsernin:
§ toiminnan vaikuttavuudesta ja taloudellisuudesta
§ toiminnan lainmukaisuudesta ja hyvän hallintotavan
toteutumisesta
§ omaisuuden ja varojen hallinnasta, kestävästä kehityksestä sekä
§ suunnittelun, päätöksenteon sekä arvioinnin perustumisesta
vaikutusten ennakkoarviointeihin sekä oikeaan ja riittävään
toiminnalliseen ja taloudelliseen tietoon.
Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä erilaisten vahinkotapahtumien
toteutumista, palvelu- ja peruskorjaustarpeiden syventymistä ja hallita
niihin liittyviä riskejä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
osana johtamis- ja hallintotapaa
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan johtamis- ja
hallintojärjestelmää (corporate governance), strategista ja operatiivista
toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin
reagoimista sekä suoriutumisen arviointia.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hallituksen, muiden tilivelvollisten
toimielinten, johdon, esimiesten ja henkilöstön erilaisia toimenpiteitä,
joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen
todennäköisyyttä
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.
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Johtamis- ja hallintotavan perusta ja
kokonaisuus
Lähestymistapa perustuu

§ kuntia ohjaavaan lainsäädäntöön,
§ kunnan hallintosääntöön ja johtosääntöihin sekä
§ hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan standardeihin.

Johtamisen ohjeistus muodostuu varsinaisesta käsikirjasta sekä
siihen liittyvistä järjestelmän toimeenpanon asiakirjoista.
Johtamisen
toimintamalli
Suunnitelma-asiakirjat:

Strategia –asiakirjat
Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalaki, muu toimintaa ohjaava lainsäädäntö, hallintosääntö ja johtosäännöt

Kannustaminen ja palkitsemiskriteerit

Kuntakonsernin
riskien arviointiohjelma

Johtamisen ja toimielintyöskentelyn arviointilomakkeet

Osastojen ja tehtäväalueiden riskien
ja valvonnan arviointilomake

Riskien arvioinnin ja
hallinnan työkalut

Johtamis- ja hallintotavan tavoite
Johtamisjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntakonsernissa
strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamista,
niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa sekä
vahvuuksien ja mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä.

Johtamis- ja hallintotavan, sen eri toimijoiden vastuisiin ja järjestelmän
osa-alueisiin on tavoitteena
§ määritellä roolit toimielimille, viranhaltijajohdolle, esimiehille ja henkilöstölle
sekä
§ kuvata ja integroida menettelyt, joilla varmennetaan osana toiminnan
johtamis- ja ohjausprosesseja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
asianmukainen järjestäminen sekä päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun
perustuminen riittäviin tietoihin sekä vaikutusten ja riskien
ennakkoarviointeihin.

Tilivelvollisuus
Tilivelvollisuus
§ Kuntalain 75 §:n mukaisesti tilivelvollisina pidetään hallituksen ja
lautakuntien jäseniä, esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueen
johtavia viranhaltijoita. Lisäksi tilivelvollisina voidaan pitää
itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.
§ Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja häneltä evätä
vastuuvapaus, ei pelkästään hänen itsensä, vaan myös hänen
alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.
§ Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa
olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan
valvontavastuusta. Valvontavastuu perustuu esimiesasemaan ja
toimivaltaan.

Tilivelvollisuus
Tilivelvollisuus
§ Tilivelvollisuus kattaa johtamis-, ohjaus- ja seurantavastuun
lisäksi tulosvastuun ja oikeudellisen vastuunalaisuuden. Se pitää
sisällään velvollisuuden ohjeistaa ja järjestää riskienhallinta ja
valvonta toimintoihin ja prosesseihin ja niiden toimivuuden
seurannan.
§ Tulosvastuulla tarkoitetaan toiminnan tuloksellista järjestämistä,
jolloin lautakuntien alaisten osastojen ja tehtäväalueiden
toiminta on tavoitteiden mukaista, vaikuttavaa ja taloudellisesti
järjestettyä.
§ Oikeudellisella vastuunalaisuudella tarkoitetaan voimassa
olevan lainsäädännön ja hyvän hallintotavan noudattamista
kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

Sidonnaisuudet
Hallintolain 2 luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista.
§ Viranomaistoiminnassa on otettava huomioon muun muassa
hallintolain 6 §:n mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet:
yhdenvertaisuus-, suhteellisuus-, objektiviteetti-,
tarkoitussidonnaisuus- ja luottamuksensuojaperiaatteet.
§ Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen
demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa.
Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt
valtuustossa.
§ Sidonnaisuudet eivät voi vaarantaa luottamusta hyvän hallinnon
oikeusperiaatteisiin ja niiden edellyttämiin menettelyihin.

Sidonnaisuudet
Esimerkkejä sidonnaisuuksista:
§
§
§
§

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä
Osakeomistukset ja muut omistukset (ml. Määräysvalta)
Muut sidonnaisuudet

Otettava huomioon hallintolain 28 §:n esteellisyysperusteet
§ Mm. Luottamushenkilölle tai hänen läheiselle (ml.
sidonnaisuudet) odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

Riippumattomuus
Riippumattomuuden arviointi: Jäsen ei ole riippumaton yhtiöstä, jos
§ jäsenellä on työ- tai toimisuhde yhtiöön;
§ jäsen on ollut työ- tai toimisuhteessa yhtiöön viimeisen kolmen
vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista;
§ jäsen saa yhtiöltä tai yhtiön toimivaan johtoon kuuluvilta henkilöiltä
vähäistä suuremman korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä
palveluista tai muusta neuvonnasta,
§ jäsen kuuluu toimivaan johtoon toisessa yhtiössä ja yhtiöiden välillä on, tai
on viimeisen vuoden aikana ollut, asiakkuus-, toimittajuus- tai
yhteistyösuhde, joka on merkittävä tuolle toiselle yhtiölle;
§ jäsen kuuluu toimivaan johtoon sellaisessa yhtiössä, jonka hallituksen jäsen
kuuluu toimivaan johtoon ensin tarkoitetussa yhtiössä (ristikkäinen
valvontasuhde); tai
§ jäsen on tai on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut yhtiön tilintarkastaja,
nykyisen tilintarkastajan yhtiökumppani tai työntekijä, taikka jäsen on
yhtiökumppani tai työntekijä viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiön
tilintarkastajana toimineessa tilintarkastusyhteisössä. (Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodi)

Valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet ja järjestäminen

Kuntalain uudet määräykset
Kuntalakiin (15.6.2012/325) on tehty merkittäviä sisäistä valvontaa
ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kuntaorganisaatioissa
tulee vastata.
§ Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13 §)
• Valtuuston perusteista päättäessään se sitovasti ohjaa
kunnanhallitusta sen hoitaessa sisäistä valvontaa ja
riskienhallintaa.

Kuntalain uudet määräykset
Perusteissa olisi suositeltavaa määrätä mm. seuraavista:
§ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet
§ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut
§ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kytkentä johtamisjärjestelmään,
talousarvio- ja päätöksentekoprosessiin
§ Riskienhallinnan kokonaisvaltaisuus (eri riskiluokat, sisäiset ja
ulkoiset riskit) ja ulottuminen ulkoistettuihin palveluihin sekä koko
kuntakonserniin
§ Riskienhallintaprosessin määrittely ja linjaukset riskeihin
suhtautumiseen
§ Riskeistä ja riskienhallinnasta raportointi (kunnan eri yksiköt ja
konserniyhteisöt)

Johtamis- ja hallintotapa
Tarkastusvaliokunnan perustaminen, tehtävät ja koostumus
Tarkastusvaliokunta on perustettava sellaisessa yhtiössä, jonka liiketoiminnan
laajuus edellyttää taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden
valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.
Sen tehtävänä on
§ seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia ja valvoa taloudellista
raportointiprosessia;
§ seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja
riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
§ käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen
sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
Riittävä koko (vähintään kolme jäsentä), oltava riippumaton johdosta, jäsenillä
oltava asiantuntemusta taloudesta, rahoituksesta, laskentatoimesta ja
tilinpäätöskäytännöistä
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Johtamis- ja hallintotapa
Tampereen malli: Tarkastustoimikunta
Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari sekä jäseninä
kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat. Toimikunnassa asiat esittelee
tarkastusjohtaja.
Tarkastustoimikunnan tehtävänä on
§ valvoa sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista
järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta
§ käsitellä kaupungin toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen
valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä
§ valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista
§ valvoa, ohjata ja kehittää sisäistä tarkastusta
§ hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma
§ käsitellä sisäisen tarkastuksen raportointia
§ koordinoida sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen työtä.
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestelmät eri standardeissa
Tavoitteet:
Strategiset tavoitteet

Sisäinen valvonta
COSO IC / Intosai
Johtaminen ja hallinto

Toiminnalliset
Riskien analysointi

Lainsäädäntö ja hyvä

Valvontatoimet

hallintotapa

taloudellisen
raportoinnin

Sisäinen
toimintaympäristö
Tavoitteenasettelu

tavoitteet

Toiminnallisen ja

Kokonaisvaltainen riskienhallinta
COSO ERM / ISO 31000

Tieto ja tiedonvälitys
Seuranta

Tapahtumien
tunnistaminen
Riskien arviointi
Riskeihin
vastaaminen
Valvontatoimenpiteet
Tieto ja tiedonvälitys

oikeellisuus
Seuranta

Sisäisen tarkastuksen riippumaton ja objektiivinen arviointi-, varmistus- ja konsultointitoiminta

Riskienhallintaprosessi ja sen valvonta
Arvioinnin
kohdentuminen
Perustehtävän
toteutuminen
Tavoitteiden saavuttaminen
Henkilöstöjohtaminen
Tietojärjestelmät ja
tiedonhallinta
Taloudenhoidon ja
hallinnon toimintatavat
Tila- ja työturvallisuus,
omaisuuden hallinta

• Perustana
johtosäännöt,
kaupunkistrategia,
toiminta- ja
taloussuunnitelma
sekä talousarvio,
säännöt ja ohjeet

Riskien arviointi ja
hallinta
Riskien tunnistaminen ja
arviointi
Merkittävimpien riskien
analysointi
Riskien hallinnan
menettelyiden
kuvaaminen

• Perustana tavoitteet,
standardit ja
suositukset,
toimintatapaohjeet,
osavuosikatsaukset ja
muut raportit

Riskienhallinnan
seuranta
Riskien hallinnan
menettelyiden
toimeenpanon seuranta
Riskienhallinnan
tuloksellisuuden
arviointi ja raportointi

• Perustana raportointi
tavoitteiden
saavuttamisesta,
päätettyjen
toimenpiteiden
toteutuksesta,
prosessien ja
toimintatapojen
arvioinnit (mm.
itsearvioinnit, sisäinen
tarkastus)

Kuntalain uudet määräykset
§ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta keskeinen
ohjausväline on valtuuston hyväksymä kunnan hallintosääntö.
(50 §)
• Hallintosääntöön velvoitetaan sisällyttämään määräykset
(tehtävä- ja työnjaot sekä vastuut) sisäisestä valvonnasta
ja riskienhallinnasta.

Kuntalain uudet määräykset
Tehtävä- ja työnjaot hallintosäännössä
§ § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on edistää
strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamista, toiminnan lainmukaisuutta, hyvän hallintotavan
toteutumista sekä niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisyä ja
hallintaa.
§ § Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteista X kaupunkikonsernissa.
§ § Kaupunginhallitus vastaa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta
järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.
Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.

Kuntalain uudet määräykset
Tehtävä- ja työnjaot hallintosäännössä
§ § Lauta- ja johtokunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon
valvonnasta ja tuloksellisuudesta toimialallaan. Lauta- ja
johtokunnat antavat toimintakertomuksessa tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.
§ § Kaupunginjohtaja, osastopäälliköt ja esimiehet vastaavat sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta
vastuualueillaan. He raportoivat sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta
vastuussa olevalle toimielimelle.
§ § Henkilöstö sitoutuu toimimaan tavoitteiden ja annettujen
sääntöjen mukaisesti, kehittämään toimintatapoja sekä
ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään ammatillista osaamistaan.

Kuntalain uudet määräykset
Tehtävä- ja työnjaot hallintosäännössä
§ § Sisäinen tarkastus arvioi hallituksen hyväksymään suunnitelmaan
perustuen objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan,
riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta
sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän jatkuvaksi
kehittämiseksi.
§ § Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen
asianmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt ovat
velvollisia raportoimaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien
hallinnasta.
§ § Konsernijohto eli kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat
konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuden ja tuloksellisuuden
valvonnasta (konsernivalvonta).

Kuntalain uudet määräykset
Edellyttävät käytännössä
• Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen
päivittämistä vastaamaan kansainvälisiä standardeja l. käytännössä
kokonaisvaltaista lähestymistapaa räätälöitynä ja integroituna kunnalliseen
johtamisjärjestelmään ja –prosesseihin sekä toimintaympäristöön.
• Omistajaohjauksen, konserniohjauksen ja –valvonnan (ml. hyvän
hallintotavan ja riskienhallinnan) ohjeistuksen sekä menettelyiden aiempaa
tiukempaa määrittelyä ja terävöittämistä sekä käytännön organisointia
• Systemaattista järjestelmää ja prosessia, mitkä pitävät sisällään tehtävä- ja
vastuumäärittelyt, kirjallisen ohjeistuksen, toimeenpanon menettelyt ja
asiakirjat, dokumentoidun seurannan ja arvioinnin sekä jatkuvan
kehittämisen
– esim. riskien arviointiohjelmat (konserni-, kunta- ja tulosyksikkötaso)
sekä sovellettavat työkalut
– integrointi päätöksenteko- ja talousarvioprosessiin, ydintoimintoihin
ja tietojärjestelmiin koko kuntakonsernissa

Johtamis- ja hallintotapa
Määritellään sisäinen valvonta ja riskienhallinta osaksi
§
§
§
§

johtamisjärjestelmää ja eri toimijoiden vastuita
päätöksenteko- ja toimintakulttuuria
toimielinten tehtäviä ja vastuita sekä toimintatapoja
johtamis-, toiminnan ja talouden suunnittelu- ja
seurantaprosesseja, hallinnon ja taloudenhoidon
toimintatapoja jne.

= Johtamiseen integroitu sisäinen valvonta, riskienhallinta
(merkittävien riskien hallinta, valvontatoimet) sekä
konsernivalvonta

Johtamis- ja hallintotapa
Dokumentointi, johtamis- ja hallintotavan
järjestelmällinen
toimeenpano, raportointivelvoitteet ja
arviointimenettelyt ovat edellytys sille, että valvonnasta
vastuussa olevat toimijat voivat osoittaa riittävän
evidenssin järjestelmästä ja sen asianmukaisuudesta.

Riskien ja vaikutusten arviointi
päätöksenteossa ja toiminnan
suunnittelussa

ISO Standardi 31000
Kaikentyyppiset ja -kokoiset organisaatiot kohtaavat sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä
ja vaikutteita, joiden takia on epävarmaa, saavuttavatko organisaatiot
tavoitteitaan halutussa aikataulussa tai ollenkaan.
§ Tämän epävarmuuden vaikutusta organisaation tavoitteisiin kutsutaan
"riskiksi".
Kaikki organisaatiot hallitsevat riskejä jossain määrin, mutta jotta riskienhallinta
olisi vaikuttavaa, sen täytyy noudattaa määriteltyjä periaatteita.
Standardissa suositellaan, että organisaatiot toteuttavat ja kehittävät jatkuvasti
puitteita, joiden tarkoitus on yhdistää riskienhallintaprosessi organisaation
§ yleiseen hallintotapaan,
§ strategiaan ja suunnitteluun,
§ johtamiseen,
§ raportointiprosesseihin,
§ toimintaperiaatteisiin,
§ arvoihin ja kulttuuriin.

ISO Standardi 31000
Periaatteet
§ Riskienhallinta luo lisäarvoa ja säilyttää sen. Riskienhallinta edesauttaa
tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan tason havaittavaa kehittymistä.
§ Riskienhallinta on olennainen osa kaikkia organisaation prosesseja.
Riskienhallinta ei ole organisaation muista toiminnoista ja prosesseista
erillinen toiminto.
§ Riskienhallinta on osa johdon vastuualuetta ja olennainen osa kaikkia
organisaation prosesseja, kuten strategisen suunnittelun prosesseja ja
kaikkien projektien ja muutoksenhallinnan prosesseja.
§ Riskienhallinta on osa päätöksentekoa. Riskienhallinta auttaa
päätöksentekijöitä tekemään tietoisia valintoja, asettamaan toimintoja
tärkeysjärjestykseen ja erottamaan vaihtoehtoiset toimintatavat.

ISO Standardi 31000
Periaatteet
§ Riskienhallinta on järjestelmällistä, jäsenneltyä ja ajantasaista.
Järjestelmällinen, ajantasainen ja jäsennelty riskienhallinnan toimintamalli
lisää tehokkuutta ja tekee tuloksista yhdenmukaisempia, luotettavampia
ja helpommin vertailtavia.
§ Päätöksentekijöiden olisi kuitenkin otettava selvää tietoihin tai malleihin
liittyvistä rajoituksista ja toisistaan poikkeavista asiantuntijoiden
näkemyksistä ja otettava ne huomioon.
§ Riskienhallinta toteutetaan organisaation tarpeiden mukaan.
Riskienhallinta on sovitettu yhteen organisaation ulkoisen ja sisäisen
toimintaympäristön ja riskiprofiilin kanssa.

ISO Standardi 31000
Periaatteet
§ Riskienhallinta on dynaamista, toistuvaa ja muutoksiin reagoivaa.
Riskienhallinnan avulla muutokset havaitaan ja niihin reagoidaan
viipymättä.
§ Ulkoisten ja sisäisten tapahtumien myötä toimintaympäristö ja
tietämys muuttuvat, riskejä seurataan ja katselmoidaan, ilmaantuu
uusia riskejä, osa riskeistä muuttuu ja osa katoaa.
§ Riskienhallinnan onnistuminen riippuu sen perustana olevien
johtamisrakenteiden vaikuttavuudesta ja järjestelyistä, joilla
riskienhallinta sisällytetään organisaation kaikkien tasojen
toimintaan.

Vaikutusten ja riskien ennakkoarviointi
Tavoite

• Perustehtävään ja strategiaan perustuvan tavoitteen määrittely

Vaikutusten • Kokonaisvaltaisen vaikutusten ja riskien koordinoitu arviointi päätöksenteon perustaksi
arviointi

Näkökulmat

Riskienhallinta

• Suoritetaan arviointi eri näkökulmista ja eri aikajänteillä: esim. asiakas ja palveluntuotantokyky
(häiriöttömyys, laatu, vaikuttavuus), talous (tuloperusta, menojen hallinta), henkilöstö, ympäristö ja
kestävä kehitys
• Tunnistetaan ja arvioidaan (sisäiset / ulkoiset) tekijät, jotka voivat vaikuttaa tavoitteen
saavuttamiseen

Tavoite ja • Määritellään täsmällinen tavoite, sen saavuttamisen edellyttämät toimintatavat sekä seurannan ja
toimenraportoinnin menettelyt sisältäen tarvittavienkorjaavien toimenpiteiden määrittelyn
piteet

• Suoritetaan läpinäkyvä tavoitteen saavuttamisen arviointi
Arviointi

Esimerkki: vaikutusten ja riskien koordinoitu
ennakkoarviointi
Näkökulmat

Strateginen päätös tai valmisteltava pohjaehdotus, asetettava toiminnallinen
tavoite, määrärahan myöntäminen

Päätöksen tai pohjaehdotuksen
Nykytila, palvelutarpeet, tavoite, päätettävä asia / 0-vaihtoehto (ei tehdä
kuvaus ja perustuminen strategiaan päätöstä lainkaan / ei hyväksytä ehdotusta), toimenpidevaihtoehdot
Kuntalais- ja ympäristövaikutukset

Arvioidaan ja kuvataan erilaisten vaihtoehtojen / päätösehdotuksen
positiiviset ja negatiiviset vaikutukset eri aikajänteillä

Yritys- ja työllisyysvaikutukset

Arvioidaan ja kuvataan erilaisten vaihtoehtojen / päätösehdotuksen
positiiviset ja negatiiviset vaikutukset eri aikajänteillä

Talous- ja henkilöstövaikutukset

Arvioidaan ja kuvataan erilaisten vaihtoehtojen / päätösehdotuksen
positiiviset ja negatiiviset vaikutukset eri aikajänteillä

Riskien, mahdollisuuksien ja
vahvuuksien arviointi

Mikä voi uhata tavoitteen saavuttamista?
Mitkä mahdollisuudet ja vahvuudet voidaan hyödyntää?

Konsernijohdon ennakkokäsitys
Lopullinen päätös-/toimenpideehdotus

Optimaalisin päätös-/toimenpide-ehdotus tavoiteltavien vaikutusten
saavuttamiseksi

Toimeenpanon seuranta ja arviointi Kuka / ketkä vastaavat toimenpiteen toteutuksesta ja missä aikataulussa?
Miten, minkä tiedon perusteella (tavoitteet, indikaattorit, vertailutiedot,
kyselyt) ja missä aikataulussa sekä toimielimen toimesta seurataan päätöksen
vaikutuksia?

Konserniohjaus ja valvonta sekä hyvä
hallintotapa konserniyhteisöissä

Konserniohjaus ja -valvonta
Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen
valvontaa koskevien ohjeiden antamista
§ Konsernijohto vastaa
§ Omistetun yhtiön päättäville elimille kohdistettu ohjeistus ja valvonta
Omistajaohjaus: kunnan edustajien päätösvallan käyttöä, käytön ohjaamista
yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä sekä muita toimenpiteitä,
joilla kunta osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiön hallintoon ja
toimintaperiaatteisiin
§ Omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallitus
Konsernijohto ei ole osakeyhtiölain mukaisessa vastuussa yhtiössä tehdyistä
päätöksistä
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Konserniohjaus ja -valvonta
Toimivalta ja vastuu; konsernijohdon ohjausmahdollisuus ja velvollisuus sekä
oikeudellinen tilivelvollisuus
§ Konserniohjauksen kohdentuminen
• Hallituksen jäsenten tehtävät, vastuut ja velvoitteet (ml.
salassapitovelvoitteet)
• Hallitustyöskentelyn menettelyiden ohjeistaminen (mm. puheenjohtajan
ja jäsenten roolit)
• Tavoitteiden asettaminen ja raportointivelvollisuus
• Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja valvonta
• Liiketoimintaratkaisujen valmistelu ja huolellisuusvelvoite
• Ennakkokäsityksen hankintavelvollisuus määritelty
• Tytäryhtiön hallituksen esityslista ja kokouspöytäkirjat
• Raportoinnin ja tiedonvälityksen menettelyt
• Tavoite- ja omistajakeskustelut (2 kertaa vuodessa)
• Toimitusjohtajasopimukset

Kuntakonsernin hallintokulttuuri
Kuntakonsernin hallintokulttuuri ratkaiseva riskienhallinnan
näkökulmasta
§ Konsernijohdon edellytykset ohjata ja valvoa
• Asiantuntemuksen ja kokemuksen monipuolisuus ja riittävyys:
mm. toiminnan, talouden ja johtamisen asiantuntemus
• Mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
• Riippumattomuus ja objektiivisuus seurata ja arvioida sekä
edellyttää korjaavia toimenpiteitä tytäryhteisöiltä
• Konserniohjauksen ja –valvonnan kehittyneisyys, organisointi ja
menettelytavat, sitoutuminen yhteisesti sovittuihin
menettelytapoihin
• Konsernijohdon tytäryhteisöille määrittelemä hallintotapa

Yhtiön hallintotapa
§ Hallituksen edellytykset ohjata ja valvoa toimintaa sekä
toimitusjohtajaa
• Tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen koostumus: tehokkaan
työskentelyn mahdollistava koko, riittävän monipuolinen
asiantuntemus ja kokemus, sitoutuminen
• Riippumattomuus ja objektiivisuus sekä ns. ulkopuoliset
hallituksen jäsenet: vaarantavia tekijöitä työ- ja toimisuhde,
asiakassuhteet, merkittävä osakkeenomistus, ristikkäiset
valvontasuhteet, lähipiirisuhteet jne.

Yhtiön hallintotapa
§ Hallituksen edellytykset ohjata ja valvoa toimintaa sekä
toimitusjohtajaa
• Asiantuntemuksen ja kokemuksen monipuolisuus ja riittävyys:
mm. liiketoiminnan, talouden ja laskentatoimen, johtamisen
asiantuntemus
– Yhtiön kehitysvaihe jne.
– Liiketoimintaratkaisut ja huolellisuusvelvoite
– Strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
– Toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja
riittävyys
– Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestäminen
• Mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
• Hallitustyöskentelyn johtaminen ja laatu
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