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Valtiovarain controller -toiminto

‒ Vastaa, että hallituksen vuosikertomus antaa oikeat ja riittävät 

tiedot; ohjaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtion 

tilinpäätösraportointia ja muuta valtiontaloutta ja tuloksellisuutta 

koskevaa raportointia

‒ Palvelee valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja 

raportointijärjestelmien laadun varmistamisessa ja kehittämisessä 

sekä tilivelvollisuuden varmistamisessa

‒ valmistella Suomen kannanottoja Euroopan unionin varojen 

hallinnointiin ja valvontaan osana neuvoston valmisteluprosesseja 

ja erityisesti vuotuista EU:n vastuuvapauskäsittelyä

‒ Rakennerahastojen tarkastusviranomainen ohjelmakaudella 

2014-2020

‒ Koordinoi ja kehittää valtionhallinnon sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan menettelyitä; sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan neuvottelukunta



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

neuvottelukunta 

‒ Talousarvioasetuksen 71 §

‒ Valtioneuvoston asettama, toimikausi 3 vuotta

‒ Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

tulee olla valtiovarainministeriön valtiovarain controller -

toiminnon virkamiehiä. Edustaja jokaisesta ministeriöstä sekä 

tarpeen mukaan edustajia neuvottelukunnan toimialan 

keskeisistä yhteistyötahoista…

‒ Tehtävänä mm. seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämistä sekä tehdä aloitteita näiden 

kehittämiseksi

‒ Toimikaudella 2015-2018 

‒ Riskienhallintakysely

‒ valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

‒ Sisäisen valvonnan arviointikehikko



Sisäinen valvonta (ja riskienhallinta)

Talousarviolaki 24 b § (25.2.2000)-
Sisäinen valvonta.

‒ “Viraston ja laitoksen on huolehdittava
siitä, että sisäinen valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty sen omassa
toiminnassa sekä toiminnassa, josta
virasto tai laitos vastaa.” 

‒ “Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja
sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä
vastaa viraston ja laitoksen johto.”



Sisäisen valvonnan tavoite

Talousarvioasetus 69 § (2.3.2000)

“Viraston ja laitoksen johdon on huolehdittava siitä, että virastossa ja
laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja
sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset
menettelyt (sisäinen valvonta), jotka varmistavat: 

1) viraston ja laitoksen talouden ja toiminnan laillisuuden ja
tuloksellisuuden; 

2) viraston ja laitoksen hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden
turvaamisen; ja

3) viraston ja laitoksen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät
oikeat ja riittävät tiedot viraston ja laitoksen taloudesta ja
toiminnasta.”



Sisäisen valvonnan menettelyt

Talousarvioasetus 69 a§

“Sisäisen valvonnan menettelyissä on otettava 

huomioon Euroopan yhteisön oikeudesta aiheutuvat 

viraston ja laitoksen toimintaan kohdistuvat 

vaikutukset. Lisäksi on otettava huomioon sisäistä 

valvontaa koskevat yleiset standardit ja suositukset.”

- INTOSAI, IIA, COSO…

- VM, VK,...



Riskienhallintakysely

Neuvottelukunnan toimintasuunnitelma:

”Neuvottelukunta selvittää työnsä aluksi riskienhallinnan 

nykytilan, riskienhallintapolitiikat sekä käytettävät 

menetelmät ja järjestelmät ministeriöissä ja hallinnonaloilla. 

Saadun kokonaiskuvan perusteella arvioidaan, millainen 

yhteinen suositus tai malli riskienhallintapolitiikasta 

valtionhallinnossa on mahdollista laatia.” 

”Selvityksen yhteydessä kartoitetaan myös sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikoiden 

päivittämistarve ja sen jälkeen neuvottelukunnassa tehdään 

tarvittaessa päätös kehikoiden päivittämisestä.”



Keskeisiä tuloksia

‒ Riskienhallintapolitiikka mainittiin 5 ministeriössä

‒ Riskienhallinnan viitekehyksenä mainitaan ISO 31000 

neljällä ja CosoERM tai Coso2013 neljällä

‒ Tietojärjestelmiä: Granite kahdella hallinnonalalla, 

HUOVI  yhdellä



Riskienhallinta käytännössä

Usealla ministeriöllä mainittu osana toiminnan ja talouden 

suunnittelun ja seurannan prosessia ja vuosikelloa:

‒ TTS- ja talousarvioprosessi, tulossuunnittelu, 

tulossopimusvalmistelu, tulosneuvottelut, tulostavoitteiden ja 

talouden toteutumisen seuranta, toimintakertomus

Käytännön organisointi, koordinointi

‒ sisäinen tarkastus, controller, kehittämisyksikkö, hallinto- tai 

taloushallintoyksikkö

Työryhmät ja verkostot

‒ muutamalla ministeriöllä hallinnonalan verkostoja tai 

tapaamisia, muutamalla ministeriön sisäisiä ryhmiä

Koulutus

‒ ei juurikaan erillistä riskienhallintakoulutusta; asia esillä muissa 

yhteyksissä esim. johdolle ja esimiehille, tietoturvakoulutus 

mainittu muutamilla  
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Kehittämistarpeita/toiveita 
riskienhallinnan menetelmä ja malli; yhteiset systemaattiset 

riskienhallintamenettelyt

riskienhallinnan vastuutahojen määrittely

ei saa olla erillinen asia; tulisi olla osa ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, 

kehittämistä ja suunnittelua

johdolle raportointi, systemaattinen poikkeamaseuranta ja sen 

hyödyntäminen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä

Arviointikehikot kaipaavat päivittämistä, mm. lyhentäminen ja 

terävöittäminen, varsinkin laaja kehikko on koettu raskaaksi ja 

vaikeaselkoiseksi.

Arviointi jää ylätasolle, ei johda toimenpiteisiin. 

Tulisi keskittyä riskien havainnointiin ja toimenpiteisiin ei numeerisiin 

arvioihin.

Kehikoiden tärkeänä tehtävänä olisi lisätä organisaation tietoisuutta ja 

sitouttaa sisäiseen valvontaan. 



Viraston ja laitoksen tueksi:

Riskienhallintapolitiikkamalli



RISKIENHALLINTAPOLITIIKKAMALLI:

lähtökohtana ISO 31000

1. Soveltamisala

2. Säädöspohja sekä muut määräykset ja ohjeet

3. Riskienhallinnan keskeiset käsitteet

4. Riskienhallinnan tavoitteet

5. Riskienhallinnan periaatteet

6. Riskienhallinnan vastuut

7. Riskienhallintaprosessi

8. Riskienhallinnan arviointi ja kehittäminen

9. Voimaantulo ja allekirjoitukset



Käsitteet

Riski: Epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus 

on poikkeama odotetusta. Vaikutus voi olla 

myönteinen tai kielteinen odotettuun vaikutukseen 

verrattuna. 

Riskienhallinta: Koordinoitu toiminta, jolla 

organisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien osalta.

Riskienhallintapolitiikka: Organisaation päättämät 

ja dokumentoimat riskienhallintaan liittyvät 

periaatteet ja tavoitteet. 



Riskienhallinnan periaatteet. 

Riskienhallinta 

1. Luo lisäarvoa ja säilyttää sen.

2. On olennainen osa kaikkia organisaation prosesseja.

3. On osa päätöksentekoa.

4. On järjestelmällistä, jäsenneltyä ja ajantasaista.

5. Perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon

6. Toteutetaan organisaation tarpeiden mukaan

7. Ottaa inhimilliset ja kulttuuriset tekijät huomioon

8. On avointa ja kattavaa

9. On dynaamista, toistuvaa ja muutoksiin reagoivaa

10. Tukee organisaation jatkuvaa kehittämistä



RISKIENHALLINTAPROSESSI 

Mitä voi tapahtua ja 

MIKSI?

Mitä seurauksia voi 

olla?

Mikä on 

todennäköisyys

Miten vaikutetaan 

tapahtuman 

todennäköisyyteen?



RISKILUOKITTELU

Strategiset riskit

esim. strategia, toimintaympäristö, suhdannevaihtelut, säädösmuutokset, 
johtamisjärjestelmä, organisaatiorakenne, arvot, eettiset periaatteet, 
viestintä, maine, sidosryhmät, yhteistyö-kumppanit

Operatiiviset riskit

esim. toiminnan tavoitteet, toiminnan suunnittelu ja organisointi, päätösten 
toimeenpano, henkilöstö, prosessit, hankinnat, sopimukset, laatu, 
asiakkaat, toimitilat, työvälineet, teknologia, tiedon hallinta, 
tietojärjestelmät, tietoturva, kyberturvallisuus

Taloudelliset riskit

esim. rahoitus, budjetointi, talouden suunnittelu, varojen käyttö, omaisuus, 
taloudelliset vastuut, valtiontakaukset ja -takuut, talouden raportointi

Vahinkoriskit

esim. toimitilaturvallisuus, koneet, laitteet, työsuojelu, työterveys, 
tapaturmat, henkilöturvallisuus, matkustus, ympäristön pilaantuminen 



RISKIANALYYSI: 

TODENNÄKÖISYYS JA VAIKUTUS

‒ Epätodennäköinen, mahdollinen , todennäköinen 

tai lähes varma

‒ Vähäinen, kohtalainen, merkittävä tai kriittinen
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vaikutus

Taso Käsittelyn tarve

Kriittinen riski 

(riskiluku 9-16)

• vaatii yleensä välittömiä toimia 

• edellyttää jatkuvaa seurantaa

Merkittävä riski 

(riskiluku 4-8)

• tehtävä suunnitelma riskin pienentämiseksi

• seurattava 

Kohtalainen riski 

(riskiluku 3-4)

• ei välttämättä tarvita toimenteitä 

• seurattava riskiä ja sen mahdollista kehittymistä 

Matala riski 

(riskiluku 1-2)

• ei vaadi akuutteja toimenpiteitä



Viraston ja laitoksen tueksi:

Sisäisen valvonnan arvointikehikko



Arviointi-ja vahvistuslausuma

Talousarvioasetus 65 §:

Kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuuluvan 

toimintakertomuksen tulee sisältää:

…

7) arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän 

riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä 

sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta 

ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan 

arviointi-ja vahvistuslausuma);



Arviointikehikko, aineiston sisältö

‒ Käsitemäärittelyt

‒ Säädösluettelo

‒ Arviointikehikon muokkaaminen 

ja käyttö

‒ Arviointiprosessi

‒ Kehikko taulukkomallissa

‒ Arvioinnin osa-alueet välilehdillä

‒ Ensimmäisellä sivulla 

täyttöohjeet

Ohje Taulukko excelissä

Sähköinen toteutus



Kehikkomalli työkaluna sisäisen valvonnan 

arvioimiseen

Kehikko on suositus, jonka tarkoitus on:

‒ toimia viitekehyksenä tai tarkistuslistana, johon virasto voi verrata omaa 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmäänsä

‒ auttaa tunnistamaan olennaisia kehittämistarpeita

‒ tukea sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman antamisessa

Koska viraston ylin johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä (sekä hyväksyy sisäisen valvonnan arviointi- ja 

vahvistuslausuman), arvioinnista vastaa viraston ylin johto.

Kehikko on suunniteltu ensisijassa ylimmän johdon täytettäväksi. Arvioinnin 

käytännön toteuttamisen tueksi voidaan kuitenkin nimetä koordinoiva henkilö 

tai yksikkö. Johto voi myös koordinoida täyttämisen sopivalle taholle. Näitä 

ovat esimerkiksi johtoryhmän jäsenet, yksiköiden päälliköt, johdon valitsema 

johdon tuen tai sisäisen tarkastajan organisoima vastaajajoukko.



Kehikkomallin rakenne

‒ Kattaa sisäisen valvonnan olennaiset osa-alueet

 Viitekehyksenä COSO 2013

1. Ohjausympäristö

2. Riskien arviointi

3. Valvontatoimenpiteet

4. Tieto ja viestintä

5. Seuranta

- Yhteensä 17 periaatetta, joiden nykytila arvioidaan tekstillä ja 

asteikolla 1-4

- Arvioinnin avuksi tavoitetilan kriteereitä ja ohjeistuksena toimivia 

kysymyksiä.



Tavoitetila 1.1.

Tavoitetila 1.2. 

Nykytilan 

kuvaus

OSA-ALUE

Periaate 

1

1

2

3

4

Jatkotoi-

menpiteet

Periaate 

2

Arviointiprosessi kuvana



Näkymä Excel-taulukossa

- Tavoitetilat arvioidaan kirjoittamalla arvio nykytilasta ja käyttämällä apuna 

tarkentavaa ohjeistusta

- Numeraalinen arvio vain periaatekohtaisesti, ei tavoitetilakohtaisesti 

 jatkotoimenpiteet periaatekohtaisesti

Tämä sarake linkittää kehikon COSO 

2013 -malliin. Vähintään periaatteet on 

arvioitava.

Tämä sarake kuvaa hyvin toimivaa 

ohjaus- ja valvontajärjestelmää. 

Tässä sarakkeessa on tarkentavia 

kysymyksiä tavoitetilan eli hyvin toimivan 

ohjaus- ja valvontajärjestelmän 

saavuttamisen arvioimiseksi.

Tästä arvioija valitsee 

asteikolta sopivimman 

vaihtoehdon.

Tähän sarakkeeseen arvioija 

kirjaa vastauksensa, ts. oman 

kuvauksensa siitä miten ohjaus- 

ja valvontajärjestelmä 

arviointihetkellä toimii.

Tässä sarakeessa arvioija 

kertoo, miten ohjaus- ja 

valvontajärjestelmää on 

kehitettävä, että 

tavoitetilaan päästään.

Tähän sarakkeeseen tuotetaan valmiiksi 

viitetietoa ja virasto voi täydentää sitä omilla 

toimintaa kuvaavilla dokumenteillaan.                           

Esim. säädökset, jotka ohjaavat toimintaa.  

RISKIEN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT 

PERIAATTEET

TAVOITETILA TARKENTAVA OHJEISTUS 

TAVOITETILAN ARVIOIMISEEN

OMA ARVIO 

NYKYTILASTA

NYKYTILA JATKOTOIMENPITEET VIITE

Valitse arvio 

periaatteelle

6.1 Strategia sisältää valintoja. Ovatko strategia ja visio yhdenmukaisia 

valtioneuvostotasoisten (hallinnonalan) 

strategioiden sekä hallitusohjelman 

kanssa?

Strategia, visio, valtioneuvostotasoiset 

strategiat, hallitusohjelma

6.2 Tavoitteet ovat arvioitavissa ja 

mitattavissa, ja niiden lukumäärä on 

rajattu.

Voidaanko tavoitteissa tunnistaa niiden 

vaikutukset tuloksellisuuteen 

(taloudelliset ja toiminnalliset sekä 

laillisuuteen liittyvät tavoitteet) ja ovatko 

ne aikaan sidottuja?

Talousarvioesitys

Tulostavoiteasiakirja

6. Virasto määrittelee tavoitteensa riittävän selkeästi, jotta tavoitteisiin liittyvät riskit voidaan tunnistaa ja 

arvioida.



Lisätietoja: http://vm.fi/hallintopolitiikka/sisainen-

valvonta-ja-riskienhallinta



?

‒ Tuki ja koulutus; Tulisi nähdä ”läpi” pakollisten vaatimusten, 

johdon tuki ja kommunikaatio, formaali dokumentointi ei tae, 

että tosiasiassa asiat ovat hyvin, varottava ”tick the box” 

syndroomaa

‒ Takaako virastotaso ja yhteinen ”koordinointi” riittävän 

hyvän lopputuloksen vai tarvitaanko valtiohallinnon, VN:n, 

yhteinen riskienhallinta?

‒ Onko toimijoiden roolit selkeät ja keskinäinen yhteistyö 

riittävää?



Esko Mustonen

Valtioneuvoston apulaiscontroller

Puh. 02955 30345

etunimi.sukunimi@vm.fi

www.vm.fi


