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Finanscontrollerfunktionen

Beredning av statsförvaltningens modell för riskhanteringspolitik
Delegationen för intern kontroll och riskhantering, tillsatt av statsrådet och verkar i anslutning
till finansministeriet, har i uppgift att följa upp och bedöma den interna kontrollen och därigenom status av och förfaranden för ordnande av riskhantering inom statsförvaltningen samt
ge förslag till utveckling. Om delegationen föreskrivs i 71 § i förordning om statsbudgeten
(1243/1992).
Delegationen tog 2005 fram en rekommendation för statsförvaltningen om god praxis vid intern kontroll och riskhantering. Finanskontrollerfunktionen gav en rekommendation att använda delegationens utarbetade dokument för utveckling av intern kontroll och riskhantering
och i den befintliga utvärderingsramen för beredning av utlåtandet om utvärdering och försäkran om intern kontroll.
Riskhanteringen har integrerats i planeringen och kontrollen av statsförvaltningen. Till exempel i planen för den offentliga ekonomin finns en översikt över statens ekonomiska ansvar
och risker, i regeringens årsberättelse ingår ministeriernas bedömning av de viktigaste riskerna inom verksamhetsmiljön och ansvarsområdet och i verksamhetsberättelserna tar ämbetsverken offentligt ställning till riskhanteringens ändamålsenlighet och tillräcklighet (utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen). Riskhantering har
även utvecklats vid många ämbetsverk.
Delegationen har i samband med status och utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen identifierat behovet att i synnerhet utveckla statsförvaltningens gemensamma
riskhanteringspolitik. Delegationen redogjorde genom en enkät till ministerierna våren 2016
riskhanteringens status och behovet av riskhanteringspolitik. Läget varierar från ministerium
till ministerium, men man har saknat bland annat gemensamma metoder och modeller för
utvecklingen av riskhantering.
En modell för riskhanteringspolitik inklusive anvisningar blev färdig hösten 2016 i en arbetsgrupp, som styrdes av delegationen och till vilken hörde
Pasi Ovaska, biträdande controller vid statsrådet, finansministeriet, från 8.9.2016 skatteuppbördschef vid Tullen,
Tapio Palmunen, äldre avdelningsstabsofficer, försvarsministeriet,
Jyrki Pennanen, revisionschef, inrikesministeriet,
Riitta Pirhonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, och
Kaisa Sistonen, revisionschef, justitieministeriet.
I samband med genomförande av riskhantering tillämpas allmänt accepterade internationella
standarder och rekommendationer. Detta material baserar sig på SFS-ISO 31000-standard
”Riskhantering. Principer och riktlinjer” I standarden har de väsentliga elementen i riskhantering beskrivits relativt koncist och tydligt och av det och tillämpningsanvisningen finns Finland Standardiseringsförbuds översättning till finska. Denna standard har vid många ämbetsverk använts som en referensram för riskhantering.
Utlåtanden om modellen för riskhanteringspolitik bads via lausuntopalvelu.fi under perioden
16.12.2016–3.2.2017, och förslag till förbättring som gavs i utlåtandena togs i beaktande i
slutbearbetningen av mallen. Finansministeriets controller-funktion gav sin rekommendation
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till modell för riskhanteringspolitik 3.5.2017. Rekommendationen finns på adressen
vm.fi/sv/riskhantering.

