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HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA 
RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 
Kaupunginvaltuuston hyväksymät joulukuun 11 p:nä 2013 
 
 
1 Soveltamisala, tarkoitus ja tavoitteet 
 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat Helsin-
gin kaupunkikonsernia. 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on 
vahvistaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa Helsingin kaupunkikon-
sernissa. 

 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintata-
poja, joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tu-
loksellisuuden. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja enna-
koivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uh-
kia ja mahdollisuuksia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa 
kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupunginjohdon ja hallinnon 
työvälineitä, joiden avulla tuetaan ja arvioidaan tavoitteiden aset-
tamista, niiden toteutumista ja toimintaprosesseja. Sisäinen valvon-
ta ja riskienhallinta eivät ole erillisiä prosesseja tai toimenpideko-
konaisuuksia, vaan osa kaikkia kaupunkikonsernin toimintoja, pro-
sesseja ja projekteja. 

 
Kaupunkikonsernin tehtävät on järjestettävä siten, että kaupunki-
konsernin kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäi-
nen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan on katettava kaupunkikonsernin oman toiminnan lisäksi myös 
muu toiminta, josta kaupunkikonserni vastaa lainsäädännön, omis-
tuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai 
sopimusten nojalla. 

 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää huomioiden toi-
minnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus. Sisäisen valvonnan on 
oltava riittävää ja oikeassa suhteessa toimintaan ja sen sisältämiin 
riskeihin. Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan on kiinnitettävä 
erityistä huomiota yksikön toiminnan ja sen toimintaympäristön 
muuttuessa. 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta tulee seurata ja 
arvioida jatkuvasti, jotta niiden riittävyydestä ja toimivuudesta voi-
daan varmistua. 
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2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut 
 

Kaupunginvaltuusto päättää Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 

 
Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kaupunginhalli-
tus antaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja 
valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon tulok-
sellisuutta. Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessaan se-
lonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä 
konsernivalvonnan järjestämisestä. 

 
Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja tytäryhteisöjen hallituk-
set vastaavat omilla tehtäväalueillaan sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon tu-
loksellisuuden valvonnasta sekä riskien raportoinnista kaupungin-
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lauta- ja johtokunnat 
sekä tytäryhteisöjen hallitukset hyväksyvät kuvaukset sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnasta. 

 
Kaupunginjohtajisto, tytäryhteisöjen toimitusjohtajat tai vastaavat ja 
johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. He ra-
portoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. 
Esimiehet toteuttavat vastuualueillaan sisäistä valvontaa ja riskien-
hallintaa sekä seuraavat valvonta- ja riskienhallintatoimenpiteiden 
tehokkuutta ja riittävyyttä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallin-
nasta vastaavat täten kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. 

 
Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt laativat kuvaukset sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnasta, joissa on esitetty sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan keskeisimmät tavoitteet, toimintaperiaat-
teet ja menettelyt. 

 
Virastot ja liikelaitokset tunnistavat talousarvion valmistelussa ja 
selvittävät talousarvioehdotuksen perusteluissa tavoitteisiin liittyviä 
riskejä, arvioivat niiden vaikutuksia sekä laativat ja päivittävät tarvit-
tavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Tytäryh-
teisöt soveltavat samoja periaatteita omassa talouden ja toiminnan 
suunnittelussa.  Riskien hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyt-
tää riskien todennäköisyyden ja vaikutusten vakavuuden, riskirajo-
jen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä. 
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Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat osana normaalia 
talouden ja toiminnan raportointia merkittävimmistä riskeistään, nii-
den hallinnasta ja hallintatoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Nope-
asti kehittyvistä ja toteutuneista riskeistä sekä niiden vaikutuksista 
raportoidaan johtamisjärjestelmän mukaisesti. 

 
Jokainen kaupunkikonsernin tilivelvollinen toimielin antaa osana 
toimintakertomustaan selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toi-
menpiteistä niiden korjaamiseksi. Selontekojen tulee perustua do-
kumentoituun itsearviointiin. 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmä ja kau-
punginkanslia ohjaavat ja tukevat virastoja, liikelaitoksia ja tytäryh-
teisöjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä ja an-
tavat tarvittaessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutta-
mista koskevia täydentäviä ohjeita sekä avustavat kaupunkikon-
sernin johtoa kokoamalla ja arvioimalla kaupunkikonsernin merkit-
tävimpiä riskejä sekä niiden hallintakeinoja. 

 
Sisäinen tarkastus edistää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tar-
kastus- ja konsultointitoiminnalla. Sisäinen tarkastus tuottaa johdol-
le arviointitietoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydes-
tä ja tehokkuudesta kaupunginjohtajan hyväksymän toimintaohjeen 
ja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäisellä tarkastuksella on 
oikeus saada kaikki tarkastusten suorittamiseksi tarvitsemansa tie-
dot. 

 
Sisäinen tarkastus noudattaa toiminnassaan sisäisen tarkastuksen 
kansainvälisiä ammattistandardeja. 

 
      
 
 

Tämä sääntö on voimassa 1.1.2014 lukien. 
 
    


