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Hallintosääntö 16 §
Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen
riskienhallinta
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin toiminnot on järjestettävä
siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on
riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.
Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on operatiivinen vastuu
sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä.
Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja johtavat viranhaltijat
vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja
kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta
toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista
kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimielinten on sisällytettävä vuosittain toimintakertomukseensa arvio
sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä
sekä keskeisistä johtopäätöksistä kaupunginhallituksen selontekoa
varten.

Tarkastustoimikunnan tehtävät – kh:n johtosääntö 13§
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat kaupunkikonsernin valvontajärjestelmän asianmukaisesta järjestämisestä. Tarkastustoimikunta on osa
kaupunkikonsernin sisäistä valvontajärjestelmää.
Tarkastustoimikunta
1. valmistelee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunkikonsernia
koskevat sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeet,
2. valvoo ja arvioi sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja kokonaisvaltaisen
riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta,
3. valvoo hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista,
4. valmistelee kaupungin toimintakertomuksessa annettavan selonteon sisäisen
valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä,
5. käsittelee sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen, vuosisuunnitelman ja sen
toteumaraportoinnin sekä tilintarkastuksen raportit sekä
6. koordinoi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen työtä.
Toimikunnan jäsenet nimeää kaupunginhallitus ja sen puheenjohtajana toimii
kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan kolme jäsentä.
Jäsenet tulee valita kaupunginhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä.
(Kh 11.12.12 muutosesitys)
Esittelijänä ja sihteerinä toimii sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö.

Kaupungin sisäinen ja ulkoinen valvontajärjestelmä

• esimiehet

•luottamushenkilöt

•Valtion viranomaiset
•Kunnan jäsenet ja asianosaiset
•Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Sisäinen valvonta - määrittelyä
Palveluprosessien ja liikelaitosten ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä
menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla johto voi
saada kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan
tuloksellisuudesta, taloutta ja toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen
tuottamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta.
Sisäinen valvonta on osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa (corporate governancea),
jonka perusperiaatteet ovat: avoimuus, rehellisyys, tilivelvollisuus, tuloksellisuus
– johtamis- ja hallintoprosessien läpinäkyvyys

Seuranta - luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa;
•
•
•
•

miten viranhaltija käyttää hänelle delegoitua toimivaltaa (otto-oikeus tehtyyn
päätökseen),
asettaa raportointivelvoitteet,
valvoo raportoinnin toteutusta,
seuraa tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailua.

Sisäinen tarkkailu – johdon ja esimiesten suorittama valvonta
Sisäinen tarkastus – tavoitteena arvioida ja parantaa organisaation johtamis- ja
hallintoprosesseja, niiden valvontaa ja riskienhallintaa

Sisäisen tarkastuksen tehtävät – kh:n johtosääntö 14§,
sisäisen tarkastuksen toimintaohje
Sisäinen tarkastus on osa kaupunkikonsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmää,
jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtajisto käyttävät tukena valvontatoimessaan.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on
•

tutkia ja analysoida hallintokuntien toimintaa suhteessa hyväksyttyihin
tavoitteisiin, lainsäädäntöön, päätöksiin ja annettuun ohjeistukseen,

•

arvioida ja tarkastaa sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen
riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien toimivuutta,

•

arvioida päätöksenteossa käytettävän informaation luotettavuutta sekä

•

tukea varmistus- ja konsultointitoiminnallaan organisaation kehittämistä ja
tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada arviointi- ja tarkastustehtävänsä suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.
- luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

Vuosisuunnittelu/valtuustokausi, TA-vuosi
Tarkastustarpeet – riskiperusteinen kartoitus ja neuvottelut
johtajiston kanssa (kj ja akj:t)

Tarkastusten resurssiarviointi ja valinta

Tarkastussuunnitelma
käsittely tarkastustoimikunta, kj hyväksyy
tiedoksi tarkastusltk ja tilintarkastaja

Työohjelma

Tehtäväkohtaisen tarkastuksen suunnittelu ja toteutus sekä
raportointi
Perehtyminen

- koulutustarve
-tarkastuksen tavoitteet
-rajaus
-riskit

Tarkastusmenetelmän valinta
-haastattelut, aineiston otantatarkastus,
ATK-avusteinen tarkastus
- täsmäytykset, poikkeama-analyysit ,
kontrollien kartoitus
-työnkulkujen kartoitukset

Työsuunnitelma
Tarkastuksen toteutusprosessi
Aloituspalaveri

Toteutus

Dokumenma
tointi

Vuosiraportointi
Tarkastusraportit
ja muistiot

V
Analysointi

Raportointi

Seuranta

Vuosiraportti
(kh,tark.tmk,
tilintarkastaja,
tarkltk

Sisäisen valvonnan käytännöt osana TA- prosessia

Talousarvion
valmistelu - TA
tavoitteita
uhkaavat riskit,
mahdollisuudet

Tilinpäätös ja
toimintakertomus selonteko

Käyttösuunnitelma
– hallintakeinot,
kehittämisalueet

Seuranta ja
arviointi sekä
raportointi

Arviointi talouden ja toiminnan kuukausiraportoinnin ja välitilinpäätöksen
yhteydessä
-

Hallintosääntö, johtosäännöt ja muut määräykset ja ohjeet
Konserniohje ja hyvän hallinnon periaatteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet (kv)
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje (kh)

Sisäisen tarkastuksen henkilöstö ja vastuualueet
Tarkastuspäällikkö Rauni Väänänen-Sainio
Vastuualue: Konsernipalvelut, Hyve -prosessi, Oulun Työterveys, kts. akj 2 vastuualueet,
konsernivalvonta
Erityisvastuualue: Johtamisjärjestelmät, hallinto, henkilöstöhallinto
1. Sisäinen tarkastaja Olli Perola
Vastuualueet: SIKU - prosessi, Oulun Tietotekniikka, kts. akj 1 vastuualueet
Erityisvastuualue: Tietohallinto, hankinnat
2. Sisäinen tarkastaja Reeta Sohlo
Vastuualueet: Yhdyskunta ja ympäristö –prosessi; Rakennusvalvonta, Oulun Seudun
ympäristötoimi, Oulun Tilakeskus, Tekninen liikelaitos, Oulun Vesi, Oulun Jätehuolto, Oulun
Satama, Nallikari ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos , kts. akj 3 vastuualue
Erityisvastuualue: Taloushallinto
3. Tarkastaja Elsa Väänänen (siirtyy Haukiputaan kunnasta 1.1.2013)
Vastuualueet: Oulun Serviisi, Oulun Konttori, kts. hallintojohtajan vastuualue
Erityisvastuualue: taloushallinto, kirjanpito, alv -kysymykset

