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Ylin johto - Laki §



Kuntalaista - riskien hallintaa

14§ valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan perusteista

39§ kunnanhallituksen tulee huolehtia sisäisestä 

valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

90§ hallintosäännöissä sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnasta

115§ toimintakertomuksessa esitettävä selvitys … 

sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

123§ Tilintarkastuksessa … sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti



Case Rovaniemi (vähän myös 

Lappilaisia kuntia)





Case - Rovaniemi

Rnv1 Riskienhallinnan lähtökohdat; valtuusto on 

päättänyt riskienhallintapolitiikasta

Rvn2 Kaupunginhallitus hyväksynyt riskienhallinnan 

yleisohjeet

Rvn3 Toimenpiteet sektoreilla; priorisoitava 

keskeisimmät riskit ja toimenpiteet

Rvn4 Tietohallinto; arvioitu merkittävimmät riskit 

tietojärjestelmien ja tietoturvan näkökulmasta. 

taulukoihin. 



Esim. tietohallinnon 

riskienhallinta



Tuore näkökulma

Mitä johto haluaa riskienhallinnasta?

Organisointi toimialojen välillä epäselvää eli ajatus ei ole kiteytynyt

Toimialajohto ei ole sitoutunut ja miettinyt riskienhallintaa

Raportointi kiteytyy päättäjille

Päättäjätasolla; organisointi, aineisto virkakoneistolta.

Havainto pienistä kunnista; riskienhallinta puutteellista

Toimialoita riskienhallinta halutaan siirtää “riskienhallinnasta” vastaavalle 

Tavoitteiden saavuttaminen?
Riskienhallinnan yleisohje, säännöt määrittelevät riskienhallintaa. 

Riskienhallintatyöryhmä esim. konkretisoinnut ja yksinkertaistanut raportointia esim 3-9 

krt/vuosi.  Tarve yhteismitallistaa riskienhallinta toimintaa.

Kokemukset?
Raportoinnin kerääminen epäselvää ja kokonaisuuden hallinta epäselvää. 

Toiminta pohjautuu kuten on ennenkin tehty. 

Ylin johto ei itse laadi riskienhallintaa, esittelystä hyväksyntä - “kumileimasin”?



Kokenut näkökulma

Mitä johto haluaa riskienhallinnasta?
Ei tarkkaa kuvaa mitä johto haluaa riskienhallinnasta. 

Johdolta odotus aktiivisuuteen. 

Johtaminen yleensä mutulla vs. tietoon perustaminen päätöksentekoa

Riskienhallinta yleensä riesa, vaikka tarkoitus olisi välttää sudenkuopat

Mitä riskejä päätökseen liittyy - analyysit

Tavoitteiden saavuttaminen?
Riskienhallinta prosesseihin. 

Päätöksenteossa riskianalyysi sisään kirjoitettuna. 

Vertaa vakuutusyhtiöt tai pankit. 

Riski voi olla myös mahdollisuus esim. isot hankkeet

Päätöksentekokyky?

Perehdytys tärkeä osa uusille työntekijöille. 

Vertaa ohjelmistotestaus. Tarkoituksella etsitään virheitä!? Normaalisit piilotellaan riskejä. 

Bugien metsästystä!

Kokemukset?
Käytännön läheistä riskienhallintakoulutusta, käytännön elämään liittyvät koulutukset -> työelämään. 

Kyseenalaistavat kysymykset tuovat riskienhallinnan näkökulmasta vastakkainasettelua. 

Riskienhallinnan näkökulmasta (kysymykset) vaikeita käytännössä toteuttaa. 

Päällisen puolin asiat ovat kohdallaan, mutta mikä on sisältö?

Kotona riskienhallinta koko ajan mukana, mutta töissä ei niin intensiivistä. 

Ohjeet on oltava, mutta ne eivät auta - sitoutuminen vaatii työtä!



Riskienhallinta auditoitu 2016. Auditoinnissa 

todettiin, että kaupungin riskienhallinnan 

ohjeistukset ovat ajantasalla ja vastaavat  

lainsäädännön vaatimuksia. 

Sen sijaan todettiin, että toiminta ei kaikilta 

osin vastannut ohjeita. 

Tähän samaan ongelmaan törmätään myös 

muiden kaupungin ohjeistuksien ja 

määräysten osalta. 

Riittävä ryhti ja johdonmukaisuus korjaa 

tilanteen.



Lopuksi

Laissa määritelty toimintaprosessit

Valtuusto määrittelee ja 

seuraa säännöllisesti riskit

Kuntajohtamisen puutteita havaittavissa

Ohjeilla selviää - vai selviääkö?

Montako ohjetta Rovaniemen kaupungilla?



Lähteet

1. Suomen laki

2. Rovaniemen kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2010

3. Turvallisuuspäällikkö Kari Tiermas,  - 6.12.2017

4. Turvallisuuspäällikkö Jani Brännare 1.2.2018 -

5. Tietohallinnon riskienhallintasuunnitelma


