
 Muistio  1 (1) 

  VM036:00/2015 

  VM/532/00.01.00.00/2015 

 3.5.2017  

   

   

Valtiovarain controller -toiminto   

   

   

 

 
Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki 

PL 28, 00023 Valtioneuvosto 
Puh 0295 16001 (Vaihde) 
Faksi 09 160 33123 

valtiovarainministerio@vm.fi 
www.vm.fi 

Y-tunnus 0245439-9 

 

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallin valmistelu 

Valtiovarainministeriön yhteydessä on valtioneuvoston asettama sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja 
sen osana olevan riskienhallinnan järjestämisen tilaa ja menettelyitä valtionhallinnossa sekä 
tehdä aloitteita kehittämisestä. Neuvottelukunnasta säädetään valtion talousarviosta annetun 
asetuksen (1243/1992) 71 §:ssä. 
 
Neuvottelukunta laati vuonna 2005 suosituksen valtionhallinnon hyvästä käytännöstä sisäi-
sessä valvonnassa ja riskienhallinnassa. Valtiovarain controller -toiminto antoi suosituksen 
käyttää neuvottelukunnan laatimaa asiakirjaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittä-
misessä sekä siinä olevaa arviointikehikkoa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausu-
man valmistelussa.  
 
Riskienhallinta on vakiintunut osaksi valtionhallinnon suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi 
julkisen talouden suunnitelmassa on katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin, halli-
tuksen vuosikertomuksessa ministeriöt arvioivat toimintaympäristön ja toimialan keskeisim-
piä riskejä ja toimintakertomuksissaan virastot ottavat julkisesti kantaa riskienhallinnan 
asianmukaisuuteen ja riittävyyteen (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma). Ris-
kienhallintaa on myös kehitetty monissa virastoissa. 
 
Neuvottelukunta on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja kehittämistä seuratessaan 
tunnistanut tarpeen kehittää erityisesti valtionhallinnon yhteistä riskienhallintapolitiikkaa. 
Neuvottelukunta selvitti keväällä 2016 ministeriöille tehdyllä kyselyllä riskienhallinnan tilaa ja 
riskienhallintapolitiikan tarvetta. Tilanne vaihtelee ministeriöiden välillä, mutta riskienhallin-
nan kehittämiseksi on kaivattu mm. yhteisiä menetelmiä ja malleja.  
 
Riskienhallintapolitiikkamalli ohjeineen valmisteltiin syksyllä 2016 neuvottelukunnan ohjauk-
sessa työryhmässä, johon kuuluivat  
Pasi Ovaska, valtioneuvoston apulaiscontroller, valtiovarainministeriö, 8.9.2016 lähtien ve-
ronkantopäällikkö, Tulli, 
Tapio Palmunen, vanhempi osastoesiupseeri, puolustusministeriö, 
Jyrki Pennanen, tarkastuspäällikkö, sisäministeriö, 
Riitta Pirhonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, sekä 
Kaisa Sistonen, tarkastusjohtaja, oikeusministeriö. 
 
Riskienhallinnan toteutuksessa sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja 
ja suosituksia. Valmistellussa aineistossa on tukeuduttu SFS-ISO 31000 -standardiin ”Ris-
kienhallinta. Periaatteet ja ohjeet”. Standardissa on kuvattu riskienhallinnan olennaiset ele-
mentit suhteellisen tiiviisti ja selkeästi ja siitä ja sen soveltamisohjeesta on Suomen standar-
disoimisliiton suomennos. Kyseistä standardia on käytetty monessa virastossa riskienhallin-
nan viitekehyksenä.  
 
Riskienhallintapolitiikkamallista pyydettiin lausuntoja lausuntopalvelu.fi:n kautta 16.12.2016-
3.2.2017 ja lausunnoissa esitettyjä parannusehdotuksia on otettu huomioon mallin viimeiste-
lyssä. Valtiovarain controller -toiminto on antanut riskienhallintapolitiikkamallista suosituksen 
3.5.3017. Suositus on osoitteessa http://vm.fi/riskienhallinta  
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