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Suositus

VALTIOVARAI N M I N I STERIO

Valtioneuvoston controllerin sijaisena
Valtioneuvoston apulaiscontroller

Neuvotteleva virkamies

Ministeriöt
M i nisteriöiden hall i nnona lojen ki rja n pitoyksiköt

Valtiontalouden tarkastusvi rasto
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta
Sisäisen tarkastuksen jaosto
Suomen standardisoimisliitto SFS ry
Suomen riskienhallintayhdistys ry
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Valtiovarain controller -toiminto

Jakelussa mainltuille

Valtiovarain controller -toiminnon suos¡tus valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallista

Valtioneuvoston asettama sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelu-
kunta on valmistellut valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallin sekä koon-
nut riskienhallinnan järjestämistä koskevaa aineistoa hyödynnettäväksi virasto-
jen riskienhallinnan kehittämisessä. Aineisto on julkaistu valtiovarainministe-
riön sivuilla http://vm.filriskienhallinta.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja siten jokaisen valtion viraston laki-
sääteinen tehtävä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä säädetään valtion ta-
lousarviosta annetussa laissa (42311988). Sisäisestä valvonnasta ja riskienhal-
linnasta on tarkem pia sään nöksiä talousa rvioasetu kses sa (12431 1 992).

Valtion talousarviosta annetun lain 24 f $:n nojalla valtiovarain controller -toi-
minto suosittelee, että valtion virastot ja laitokset hyödyntävät neuvottelukun-
nan valmistelemaa aineistoa oman riskienhallintapolitiikkansa laadinnassa se-
kä riskienhallinnan kehittämisessä.

Tämä suositus on lähetetty ministeriöiden hallinnonalojen kirjanpitoyksiköille.
Ministeriöt voivat jakaa suosituksen harkintansa mukaan muille hallinnonalan-
sa virastoille ja laitoksille.

Çô--
Esko Mustonen
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Jakelu

Tiedoksi

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
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Riitta Pirhonen
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Valtioneuvoston asettama sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelu-
kunta on valmistellut valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallin sekä koon-
nut riskienhallinnan järjestämistä koskevaa aineistoa hyödynnettäväksi virasto-
jen riskienhallinnan kehittämisessä. Aineisto on julkaistu valtiovarainministe-
riön sivuilla http://vm.fi/riskienhallinta.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja siten jokaisen valtion viraston laki-
sääteinen tehtävä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä säädetään valtion ta-
lousarviosta annetussa laissa (423/1988). Sisäisestä valvonnasta ja riskienhal-
linnasta on tarkempia säännöksiä talousarvioasetuksessa (1243/1992).

Valtion talousarviosta annetun lain 24 f §:n nojalla valtiovarain controller -toi-
minto suosittelee, että valtion virastotja laitokset hyödyntävät neuvottelukun-
nan valmistelemaa aineistoa oman riskienhallintapolitiikkansa laadinnassa se-
kä riskienhallinnan kehittämisessä.

Tämä suositus on lähetetty ministeriöiden hallinnonalojen kirjanpitoyksiköille.
Ministeriöt voivatjakaa suosituksen harkintansa mukaan muille hallinnonalan-
sa virastoille ja laitoksille.
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Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen

Neuvotteleva virkamies Riitta Pirhonen

Ministeriöiden hallinnonalojen kirjanpitoyksiköt

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta
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