BILAGA 1 FÖRORDNINGAR, BESTÄMMELSER, ANVISNINGAR
Förvaltningslag (434/2003)
Grunderna för god förvaltning, 610 §
Lag om statsbudgeten (423/1988), 24 b §
Ordnande av intern kontroll och ledningens ansvar
 Ämbetsverk och inrättningar ska se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i deras egen verksamhet samt i verksamhet för vilken ämbetsverket eller
inrättningen svarar.
 Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning skall leda ordnandet av den interna kontrollen och svara för att den är ändamålsenlig och tillräcklig.
Förordning om statsbudgeten (1243/1992)
Intern kontroll, innehåll och mål, 69 §
 Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning skall se till att vid ämbetsverket eller inrättningen vidtas sådana med tanke på omfattningen av dess ekonomi och verksamhet och
innehållet i dessa samt därtill anslutna risker ändamålsenliga förfaranden (intern kontroll).
 Genom dessa förfaranden säkerställs lagligheten i och resultatet av ekonomin och
verksamheten, tryggandet av tillgångar och egendom och riktiga och tillräckliga uppgifter om ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet som ledningen och
den externa styrningen av ämbetsverket eller inrättningen förutsätter.
 Förfarandena skall också omfatta förvaltningen av de medel som ämbetsverket eller inrättningen skall svara för eller förmedla samt sådana funktioner och uppgifter som ankommer på ämbetsverket eller inrättningen men som har givits i uppdrag åt något annat
ämbetsverk eller någon annan inrättning, en sammanslutning eller enskilda eller som
ämbetsverket eller inrättningen annars svarar för.
 Servicecentralens ledning svarar för den interna kontrollen till den del som bokföringsenhetens uppgifter genom ett serviceavtal har överförts till servicecentralen.
Hänvisning till allmänna standarder och rekommendationer, 69 a §
 Vid förfarandena inom den interna kontrollen skall de verkningar som Europeiska gemenskapsrätten har med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet beaktas. Dessutom skall de allmänna standarder och rekommendationer som gäller intern
kontroll beaktas.
Ekonomistadgans innehåll (69 b §)
 Av ekonomistadgan framgår noggrannare bestämmelser om intern kontroll och till den
hörande faktorer som inverkar på hanteringen av risker.
Innehållet i verksamhetsberättelsen som ingår i bokföringsenhetens bokslut, 65 §
 Utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen
Innehållet i regeringens årsberättelse, 68 a § och 68 b §
 Riskbesiktningar i regeringens årsberättelse
Delegationen för intern kontroll och riskhantering, 71 §
Statskontorets föreskrift om utarbetande och uppdatering av ekonomistadgan (Dnr
481/03/2010, 23.11.2010)
 förfaranden vid intern kontroll genom vilka ledningen strävar efter att hålla de risker som ansluter till ekonomiförvaltningen på en kontrollerbar nivå
Statskontorets anvisning om upprättande av verksamhetsberättelsen (Dnr VK 510/03/2010,
30.11.2010)
 utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen

Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010)
 de allmänna kraven på informationssäkerhet i fråga om handläggning av dokument
 tillgodoseende av informationssäkerheten inklusive de informationssäkerhetsrisker som
hänför sig till myndighetens verksamhet kartläggs, 5 §
Arbetarskyddslag (738/2002)
 arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt, 8 §
 utredning och bedömning av riskerna i arbetet, 10 §

Övriga förordningar, bestämmelser, riktlinjer och handlingar som ansluter till [ämbetsverkets] riskhantering
[Här nämns eventuella övriga till riskhantering anslutna nationella författningar eller EU:s rättsakter,
bestämmelser baserade på internationella avtal, arbetsordningen, ekonomistadgan, principer för
riskhantering som ansluter till förvaltningen av statens förmögenhet och ansvarsområden (VAHTI:s
anvisningar), arbetarskyddets handböcker om riskhantering, särskilda handlingar om riskhantering
enligt bransch o.dyl.]

