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1. JOHDANTO 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan, kuva-
taan ja arvioidaan mahdollisuudet hallita riskejä riittävällä sisäisellä valvonnalla. Sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta ovat olennainen osa toiminnan ohjausta ja johtamista.  
 
Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja sekä 
varmistaa, että toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan koko kuntayhtymässä. Ohjeessa määritellään 
myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, tarkoitus ja käsitteet, vastuutahot, menettelyta-
vat ja keinot, joilla voidaan edistää hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä varmentaa sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toimivuutta ja asianmukaisuutta.  
 
Ohje on tarkoitettu valvontavastuussa olevien luottamushenkilöiden, johdon ja esimiesten käyttöön. Tä-
män ohjeen mukaiset käytännöt koskevat kaikkia kuntayhtymän vastuualueita.  
 
 

2. HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaista toimintaa. Hy-
vällä hallinto- ja johtamistavalla (hallintolaki 434/2003) tarkoitetaan toiminnan ja talouden ohjauksen 
tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja palvelutuotannon luotettavuutta, tehok-
kuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä hyvässä hallinto- ja johtamistavassa ovat sellaiset linjaukset, jotka 
varmistavat tuloksellisuuden edellytykset samalla kun toiminta täyttää eettisyyden ja vastuullisuuden 
vaatimukset.  
 

2.1 Johtamisen ja hallinnon järjestäminen 
 
Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. Hallintosäännön li-
säksi organisaation toimintaperiaatteita on tarkennettu erillisohjeissa ja sopimuksissa (mm. hankintaoh-
jeet, muut sisäiset ohjeet ja kuntayhtymän johtajasopimus), joissa määrätään eri viranomaisista sekä 
niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.  
 
Kuntayhtymän strategisen johtamisjärjestelmän pohjana ovat kuntayhtymän strategia ja vuosittain laa-
dittava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa olevat toiminnalliset tavoitteet 
perustuvat kuntayhtymän strategiaan. Toiminnallisilla tavoitteilla ohjataan kuntayhtymän toimintaa ja 
resurssien käyttöä. Samalla ne luovat perustan toiminnan ja sen tuloksellisuuden arvioinnille sekä mah-
dollistavat toimintaan liittyvien riskien (poikkeamien) arvioinnin ja havaitsemisen.  
 
Kuntayhtymän valtuusto päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (kun-
talaki 14 §). Valtuusto myös hyväksyy vuosittain talousarvion, jossa kuntayhtymälle asetetaan taloudel-
liset ja toiminnalliset tavoitteet. Lisäksi valtuusto määrää myös tilivelvolliset.  
 
Kuntayhtymän hallitus vastaa koko kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallituksen vastuulla 
on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja se on osa kuntalain 39 §:ssä hallitukselle sää-
dettyä kuntayhtymän hallinnon ja taloudenhoitoa koskevaa tehtävää.   
 
Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintopäällikkö sekä vastuualueiden esimiehet vastaavat omilla teh-
täväalueillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja toteuttamisesta (hallintosääntö 
73 §). Koko kuntayhtymän tasolla sisäisen valvonnan toteuttamis- ja valvontavastuu on kuntayhtymän 
johtajalla.  
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Kuva 1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän organisaatio 1.1.2018 lähtien.  
 
 

2.2 Valvonnan rakenne kuntayhtymässä 
 
Kolpeneen kuntayhtymän hallintosäännön (luvut 9-10) mukaisesti kuntayhtymän hallinnon ja talouden 
valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajär-
jestelmän.  
 
Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain (luku 14) sekä hallinto-
säännön (luku 9) mukaisesti.  
 
Sisäinen valvonta on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka 
avulla tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan toimintaprosesseja ja riskejä. Sen avulla myös arvioi-
daan asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten toimintojen toteutumista. Sisäisen valvonnan järjestä-
misestä vastaavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja. Sisäisestä valvonnasta vastaavat luot-
tamushenkilöt, esimiehet ja kaikki tilivelvolliset.  
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Kuva 2. Kuntayhtymän ulkoinen ja sisäinen valvonta.  
 
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa ja se tukee johtoa kuntayhtymän tavoitteiden saavuttami-
sessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation johtamis- ja hallintoprosessien tulok-
sellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisellä tarkastuksella tarkoitetaan henkilön suorittamaa tar-
kastusta/ palvelua, jota kuntayhtymä voi tarvitessa hankkia ulkopuolelta. Sisäisen tarkastuksen ensisijai-
sena kohteena ovat kuntayhtymän toimintalinjaukset, -periaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoit-
teiden toteuttaminen.  
 
Sisäinen tarkkailu on jokaisen esimiehen perustehtävä ja se on jatkuvaa toimintaa liittyen työvaiheiden, 
erillisten toimenpiteiden ja päätösten sekä varojen käytön valvontaa.  Tarkkailulla varmistetaan, että 
tehtävät hoidetaan oikea-aikaisesti, ohjeita ja sääntöjä noudattaen sekä kustannustehokkaasti niihin 
osoitetuilla resursseilla. Sisäinen tarkkailu on luonnollinen osa palvelujen järjestämisessä, jossa esimies 
valvoo töiden suorittamista ja hankkii tietoja asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.  
 
Seurantaa suorittavat luottamushenkilöt ja toimielimet. Esimiehet ovat toiminnasta raportointivelvolli-
sia. Luottamushenkilöiden keskeisiä sisäisen valvonnan tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettami-
nen, raportoinnin toteutuksen valvonta, tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu 
ja arviointi.  
 

2.3 Riskienhallinta  
 
Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on tunnistaa ja kuvata kuntayhtymän toimin-
taan ja tavoitteisiin liittyviä mahdollisia riskejä. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa 
häiriötön palvelutuotanto ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Se tukee vision, strategian sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamista.  
 
Kuntayhtymän riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä kuntaliiton ohjeen mukaan neljään ris-
kialueeseen:  

1. Strategiset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät usein ulkoisten tapahtumien muutoksiin, pitkän ai-
kavälin suunnitelmiin, strategisiin tavoitteisiin, sidosryhmäyhteistyöhön, resurssien allokointiin, 



 

5 

johtamisjärjestelmiin ja organisaation kykyyn reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muu-
toksiin.  Strategisia riskejä ovat mm. toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat riskit, palvelu-
jen järjestämistapoihin liittyvät riskit, väestö- ja työpaikkamuutokset ja lainsäädäntömuutokset.  

2. Taloudelliset riskit liittyvät talouteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä, kuten tulorahoituksen riit-
tävyys, toiminta- ja investointimenojen hallinta, seuranta ja niiden luotettava raportointi. Rahoi-
tukseen liittyviä riskejä ovat mm. kassanhallinta ja korkoriskit.  

3. Toiminnalliset riskit liittyvät päivittäiseen toimintaan, prosesseihin tai järjestelmiin.  
4. Omaisuusriskit, jotka kohdistuvat Kolpeneen kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen, kuten raken-

nuksiin, koneisiin ja laitteistoihin. Riskejä voivat aiheuttaa odottamattomat tapahtumat, kuten 
mm. tulipalot, tulvat, vesivahingot ja ilkivalta.  

 
Kolpeneen kuntayhtymällä on vakuutukset taloudellisten, toiminnallisten ja omaisuusriskien varalta. Va-
kuutukset kilpailutetaan säännöllisesti.  
 
 

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutus ja vastuutahot 
 
Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet sekä vastuualueiden johtavat viranhal-
tijat. Valtuutetut eivät valtuuston jäseninä ole tilivelvollisia.  Tilivelvollisuus merkitsee, että kuntayhty-
män  

• toiminta (talous ja hallinto) tulee kuntayhtymän valtuuston arvioitavaksi, 

• viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistutus tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuk-
sessa, 

• viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä vastuuvapaus.  
 
Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden osalta sekä omasta että alaistensa tekemisistä ja tekemättä 
jättämisistä. Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuulu hänelle jo ase-
mansa perusteella esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä viranhalti-
jana.  
 
Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta eikä estä kohdistamasta vahin-
gonkorvausvaatimusta tai rikosseuraamusta myös muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen.  
 
JHTT-tilintarkastaja määrittelee tilivelvolliset ottaessaan tilintarkastuskertomuksessaan kantaa siihen, 
voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.  
 

3.1 Luottamushenkilöiden valvontavastuu 
 
Kuntayhtymän valtuusto (kuntalaki 14 §) 
 
Kuntayhtymän valtuusto päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista ja 
linjauksista sekä edellyttää, että kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja johdettava niin, että vas-
tuualueiden kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.  
 
Kuntayhtymän hallitus (hallintosääntö 70 §)  
 
Kuntayhtymän hallitus vastaa kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
siten, että kuntayhtymän toiminnan yleiset riskit tunnistetaan sekä 

• hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja toimintatavat, 

• valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tu-
loksellisesti, ja 
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• raportoi toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuusteki-
jöistä.  

 
Viranhaltijoiden valvontavastuu (hallintosääntö 71 §)  
 
Sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja valvonnasta koko kuntayhtymän tasolla vastaa kuntayhtymän joh-
taja, joka tarvittaessa antaa määräyksen sisäisen tarkastuksen suorittamisesta.  Kuntayhtymän johtaja 
laatii vuosittain kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä kuntayhtymän hallitukselle osana toimin-
takertomusta.  
 
Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintopäällikkö ja vastuualueiden esimiehet vastaavat omalla tehtä-
väalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja toteuttamisesta, ohjeistavat alai-
siaan vastuualueita sekä raportoivat kuntayhtymän hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Vastuualueiden 
tulee osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaa ilmoittaa vuosittain talousarvioraken-
teen mukaisesti kustannuspaikkojen toiminnasta ja taloudesta vastaavat henkilöt.  
 
Kuntayhtymän johto yhdessä ylilääkärin kanssa vastaavat asiakas- ja lääketurvallisuusriskien käsittelystä 
ja raportoinnista.  
 
Kukin vastuualue huolehtii toimintayksiköittensä toiminnan seuraamisesta. Käytännön toiminnan seu-
rannasta vastaavat vastuualueen sekä kustannuspaikkojen esimiehet, jotka ovat velvollisia puuttumaan 
havaitsemiinsa epäkohtiin ja tarvittaessa viemään asioita eteenpäin kuntayhtymän johtajalle.  
 
Henkilöstön vastuu  
 
Henkilöstö vastaa siitä, että se toimii tehtävämäärittelyjen edellyttämällä tavalla ja noudattaa sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan sekä muita kuntayhtymän ohjeistuksia. Jokainen kuntayhtymän työntekijä 
vastaa omalta osaltaan riskienhallintaa ja turvallisuuteen liittyvien ohjeiden noudattamisesta sekä poik-
keamien tai riskien asianmukaisesta ilmoittamisesta.  
 
 

4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavat 
 

4.1 Päätöksenteko  
 
Kuntayhtymän päätöksen teko perustuu hyvän hallinnon mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuu-
teen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö ja kuntayhtymän hallintosääntö. Kuntien ja kuntalaisten 
asianmukainen kohtelu edellyttää, että kuntayhtymä noudattaa hallinnon oikeusperiaatteita, palvelupe-
riaatteita ja palvelee asianmukaisesti, neuvoo ja tekee viranomaisten kanssa yhteystyötä.  
 
Päätöksentekoprosessi muodostuu seuraavista toiminnoista:  

• asian vireille tulo 

• päätöksen valmistelusta 

• päätöksenteko 

• päätöksestä tiedottaminen 

• päätöksen toimeenpano, sekä 

• toimeenpanon valvonta.  
 
Päätöksenteon tulee perustua oikeisiin ja riittäviin tietoihin ja päätöstekstin tulee olla yksiselitteinen ja 
täsmällinen. Päätöksentekijällä on vastuu päätöksen sisällöstä ja asiasta. Tiedon on säilyttävä muuttu-
mattomana asian kaikissa käsittelyvaiheissa. Viran- ja toimenhaltijalla on vastuu laatimansa asiakirjan 
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muodollisesta ja sisällöllisestä oikeellisuudesta. Päätöksen valmistelussa, päätöksenteossa sekä toi-
meenpanossa on noudatettava lainsäädäntöä, sääntöjä sekä ohjeita.  
 
Kuntayhtymän luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä säädetään kun-
talain 97 §:ssä ja hallintolain 27-30 §:ssä. Asianomainen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on 
itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisessa ja sen ilmoittamisesta. Myös muu asian käsittelyyn osal-
listuva voi osallistua ja vedota esteellisyyteen.  
 
Kuntayhtymän toimielinten jäsenten ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin.  
 
Viranhaltijatoiminnassa on esimiehen valvottava, että esteelliset henkilöt eivät osallistu valmisteluun tai 
päätöksentekoon.  
 
Otto-oikeus on ylemmän viranomaisen keino valvoa alempien viranomaisten päätöksenteon laillisuutta 
ja tarkoituksenmukaisuutta. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä. Esimiesten tulee myös seu-
rata alaistensa päätöksentekoa.  
 
Jos päätöksentekoprosessissa tapahtuu riskienhallinnan menettelystä huolimatta virhe, on lainsäädän-
nön nojalla käytettävissä seuraavat toimenpiteet:  

• päätöksen korjaaminen (hallintolaki 50-53 §), 

• oikaisuvaatimusmenettely (kuntalaki 134 §) 

• otto-oikeuden käyttäminen (kuntalaki 92 §) ja  

• kuntayhtymän hallituksen laillisuusvalvonta kuntayhtymän valtuuston päätöksiin (kuntalaki 96 
§)  

 

4.2 Henkilöstö 
 
Johtaminen 
Kuntayhtymän valtuuston hyväksymä strategia ja henkilöstösuunnitelma luovat perustan kuntayhtymän 
henkilöstöpolitiikalle. Hyvä johtaminen ja esimiestyö mahdollistavat asetettujen tavoitteiden saavutta-
misen ja muodostavat perustan henkilöstöasioiden riskienhallinnalle.  Henkilöstösuunnitelma on henki-
löstöjohtamisen väline. Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja henkilöstön määrä ja rakenne tulee mi-
toittaa vastaamaan asetettuja toiminnallisia tavoitteita.  
 
Vastuualueen esimies vastaa, että hänen alueensa tavoitteet tukevat kuntayhtymän strategian tavoit-
teita sekä siitä, että hänen alaisuudessaan olevien yksiköiden tavoitteet ovat linjassa koko vastuualueen 
tavoitteiden kanssa. Vastuualueen esimies on vastuussa myös tiedonkulusta ja raportoinnista.  
 
Henkilöstöresurssien tehokas käyttö edellyttää hyvää rekrytointia, perehdyttämistä, osaamisen kehittä-
mistä ja henkilöstön liikkuvuuden varmistamista kuntayhtymän sisällä.  
 
Seuranta ja raportointi  
Henkilöstön määrää ja vaihtuvuutta seurataan osavuotiskatsauksissa osana normaalia toiminnan ja ta-
louden seurantaa. Tilinpäätökseen laaditaan vuosittain henkilöstöraportti, jossa seurataan kokonaisuu-
tena henkilöstön tilaa määrän ja hyvinvoinnin osalta riskienhallinnan näkökulmasta. Henkilöstöhallinnon 
raporttien tuottamisesta vastaa kuntayhtymän palkka-asiamies ja Sarastia Oy.  
 
Työhyvinvointi ja -turvallisuus 
Kuntayhtymän johdon, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyöllä tunnistetaan henkilöstön hyvin-
vointiin liittyvät riskit, joita ovat esimerkiksi työn organisointi, kuormittavuus, sairaspoissaolot ja työta-
paturmat. Yhteistyöllä tehdyn työhyvinvoinnin arvioinnin pohjalta käynnistetään varhaisen tuen toi-
minta, jossa laaditaan työyhteisökohtainen toimintasuunnitelma. Työturvallisuusriskien tunnistamisessa 
ja toimenpiteissä noudatetaan yhteistyötoimikunnan hyväksymiä ohjeistuksia.  
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Esimiesten tulee ohjata ja valvoa alaistensa toimintaa. Esimiehen on ryhdyttävä toimenpiteisiin havai-
tessaan toimintaa, joka on tehotonta, epätarkoituksenmukaista tai lain, sääntöjen, ohjeiden ja päätös-
ten vastaisia. Esiin tulleet ongelmat tulee käsitellä heti ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Henki-
löstön työhyvinvointia edistävät toimivat ja vuorovaikutukselliset työyhteisöt, joissa mahdollistuu tu-
loksellinen ja motivoiva työnteko sekä työnilo.  
 
Rekrytointi 
Ennen henkilöstön rekrytointia, on selvitettävä kaikki muut vaihtoehdot työvoimavajeen hoitamiseksi. 
Talousarviossa- ja suunnitelmassa on oltava tehtävää varten varattuna määräraha ja määrittely toi-
men/viran pääasiallisesta tarkoituksesta ja paikasta organisaatiossa.  
 
Vakituisiin tehtäviin ja virkoihin palkataan henkilöstö toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. 
Määräaikaisessa palvelussuhteessa on aina mainittava lainsäädännön mukainen perusteltu syy (esim. 
sijaisuus). Määräaikaisuuden syy on aina mainittavat työsopimuksessa tai viranhoitomääräyksessä. Koe-
aikaa käytetään uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. Hallitus voi päättää, että virkojen ja toimien täyttä-
minen toistaiseksi on luvanvaraista ns. täyttölupamenettely.  
 
Henkilöstöriskejä voidaan pienentää henkilöstövalinnoilla, tehtävien määrittelyllä, perehdyttämisellä 
sekä päivittäisellä valvonnalla. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota henkilöstön am-
matillisiin ja sosiaalisiin kykyihin, työhistoriaan ja pätevyyteen. Tarvittaessa suoritetaan työtehtävän vaa-
timat lakisääteiset henkilöstötaustojen selvittämiset.  
 
Palkkauksen ja palkitsemisen perusteet määräytyvät virka- ja työehtosopimusten, kuntayhtymän hallin-
tosäännön, paikallisten sopimusten ja palkkausta koskevien kuntayhtymän ohjeistusten perusteella. 
Palkkaa määriteltäessä kiinnitetään huomiota palkkauksen oikeellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. 
Samoin menetellään, kun myönnetään virka- ja työehtosopimuksen mukaisia harkinnanvaraisia etuuk-
sia.  
Vastuualueilla esimiehet toteuttavat ohjeistuksen mukaista palkkausta ja palkitsemista. Henkilökohtai-
set tehtävänkuvaukset valmistelee lähin esimies yhteistyössä työntekijän kanssa. Tehtävänkuvauksessa 
määritellään työntekijän asema ja tehtävä vastuualueella sekä tehtävän tavoitteet.  
 
Perehdytys  
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin, työ-
välineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Perehdytys antaa työntekijälle valmiudet työs-
kennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla. Erityisen tärkeää perehdytys on 
työuraansa aloittaville nuorille työntekijöille. Perehdyttämisen avulla saadaan työntekijä nopeasti osaksi 
kuntayhtymän toimintaa. Hyvin hoidettu perehdytys luo kestävän pohjan työsuhteelle ja ennaltaehkäi-
see ongelmia työpaikalla. Perehdyttäminen on myös tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Se voidaan 
nähdä hyvänä investointina, jolla lisätään henkilöstön osaamista, parannetaan työn laatua ja tuetaan 
työssä jaksamista.  
 

4.3 Tuloksellisuuden valvonta 
 
Taloushallinto, kirjanpito ja tilinpäätös 
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän perustana on kuntayhtymän valtuuston vuosittain hyväksymä ta-
lousarvio ja –suunnitelma. Tuloksellisuuden valvonnalla tarkoitetaan talousarviossa ja –suunnitelmissa 
asetettujen toimintatavoitteiden ja määrärahojen toteuttamisen seurantaa. Talousarvioon sisällytettä-
vät sitovat tavoitteet tulee olla konkreettisia, mitattavia, laatua arvioitavia sekä niiden toteutukselle tu-
lee asettaa aikataulu.  
 
Vastuualueiden tulee noudattaa talouden ja toiminnan suunnittelussa valtuuston tekemiä linjauksia sekä 
kuntayhtymän hallituksen ja hallinnon antamia talousarvion laadintaohjeita. Vastuualueiden esimiehet 
vastaavat tuloksellisuuden valvonnasta.  
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Kuntayhtymä ja Sarastia Oy hoitavat yhteistyössä ja laaditun puitesopimuksen mukaisesti taloushallin-
non tehtäviä. 
 
Investointisuunnitelma  
Valtuusto hyväksyy talousarviossa investointiosan suunnitelmat taloussuunnittelukaudelle. Vastuualuei-
den tulee suunnittelunsa yhteydessä selvittää investointien vaikutukset toiminnan volyymiin, kokonais-
kustannuksiin sekä käyttötalouteen. Ennen investointiesityksen tekemistä tulee myös selvittää vaihto-
ehtoisten toimintatapojen ja ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuus.  
 
Talousarviomuutokset  
Talousarvioon sisältyvää määrärahaa ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Mikäli vastuualue ei kykene 
talousarviovuoden aikana toimimaan päätetyn määrärahansa puitteissa, tulee sen tehdä kuntayhtymän 
hallitukselle ja valtuustolle talousarvion muutosesitys. Esitykseen tulee liittää perustelut ja selvitys niistä 
toimenpiteistä ja keinoista, joita on käytetty toiminnan sopeuttamiseksi annettuihin resursseihin. Esityk-
set tulee tehdä talousarviovuoden aikana.  
 
Seuranta ja raportointi  
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle sen kokousten yhteydessä. Hallitukselle raportoi-
daan talousarvion toteutumisesta kokousten yhteydessä ja osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa. 
Maksuvalmiudesta ja saatavista raportoidaan tarvittaessa. Talousarvion toteutumisvertailujen tulee si-
sältää määräahojen toteutumisen lisäksi arviot toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta joko kirjalli-
sina tai kokouksessa suullisesti annettavina tietoina. Viranhaltijapäätökset saatetaan hallitukselle tie-
doksi säännöllisesti.   
 
Maksuliikenne 
Kuntayhtymän taloushallinto vastaa siitä, että kuntayhtymän sisäinen taloushallinnon ohjeistus vastaa 
voimassaolevan lainsäädännön määräyksiä. Kaikki kuntayhtymän nimissä tapahtuva maksuliikenne tulee 
sisältyä kuntayhtymän kirjanpitoon.  
 
Kirjanpidon tuottamaa informaatiota käytetään sisäisen valvonnan apuna. Kirjanpito hoidetaan niin, että 
raportit ovat riittävän nopeasti ja ajantasaisesti saatavilla järjestelmästä. Kirjanpitoon ja maksuliikentee-
seen liittyvät tarkistukset ja täsmäytykset on tehtävä säännöllisesti. Kuntayhtymän maksuliikenteen hoi-
taa Sarastia Oy.  
 
Ostolaskut ja maksuliikenne  
Kuntayhtymän hallitus hyväksyy vuosittain henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä ostolaskutositteet. Tava-
ran, työsuorituksen tai muun palvelun perusteena oleva ostotosite hyväksytään pääosin sähköisessä jär-
jestelmässä.  
 
Tositteen hyväksyjän tulee tarkastaa, että tosite on muodollisesti oikein ja asiallisesti oikein, tavara, työ-
suoritus tai palvelu on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tiliöinti, oikea toimittajatieto sekä 
oikea arvonlisäverokoodi. Tositteiden hyväksyjä vastaa myös siitä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa 
ylitetä.  
 
Ostolaskujen käsittelijöiden tulee toimia niin, ettei kuntayhtymälle aiheudu turhia viivästyskorkoja las-
kujen käsittelyn takia. Laskut tulee käsitellä viipymättä ja asiantarkastajien sekä hyväksyjien tulee tehdä 
laskujen kierrätysjärjestelmään poissaolo- ja sijaisuusmerkinnät lomiensa ajaksi. Varahenkilöjärjestelyt 
tulee hoitaa niin, että laskut käsitellään loma-aikanakin eräpäivään mennessä.  
 
Myyntilaskut, tulot ja perintä  
Kuntayhtymän saatavat laskutetaan ja peritään yhteistyössä Sarasti Oy:n kanssa noudattaen lainsäädän-
töä ja kuntayhtymän omaa ohjeistusta. Laskutuksen tulee perustua tehtyihin päätöksiin ja sopimuksiin.  
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Pankkitilit ja rahavarat  
Pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää kuntayhtymän johtaja kuntayhtymän hallituksen oh-
jeistuksen mukaisesti.  
 
Rahavaroja hallitaan ennakoimalla kuntayhtymän rahavirtojen toteutumista. Kassa- ja lainatilanteista ra-
portoidaan osavuosiraportoinnin yhteydessä. Rahavarat säilytetään rahalaitoksissa hallituksen määrää-
millä tileillä. Arvopapereista pidetään luetteloa hallinnossa. 
 
Hallitus päättää käteiskassojen perustamisesta. Perustamispäätöksessä määrätään vastuunalainen kas-
sanhoitaja/ -hoitajat. Kassanhoitajan ottaessa vastaan kuntayhtymälle tulevia maksuja, maksajalle on 
annettava juoksevilla numeroilla ja päiväyksellä varustettu kuitti tai kassakonekuitti. Ellei maksua ole 
kuitattu vastaanotetuksi kassakoneella, on tulotositteeksi jäävään kappaleeseen otettava maksajan alle-
kirjoitus.  
 
Sisäinen laskenta 
Talousarviossa valtuustolle vahvistettavaksi esitettäviin käyttötalousosan määrärahoihin ja tuloarvioihin 
sisällytetään sisäisiä menoja ja tuloja. Talousarviovuoden aikana sisäisten erien kohdistaminen tapahtuu 
todellisten kustannusten mukaisesti. Tukipalveluiden kustannuksia jaetaan sisäisesti vyörytysmenette-
lyllä. Sisäiset hinnat ovat omakustannushintoja, jotka sisältävät toiminnan välittömät kustannukset, vä-
lilliset kustannukset ja pääomakustannukset. Pääomakustannukset käsittävät suunnitelman mukaiset 
poistot.  
 
Tehtävien jakaminen  
Tehtäviä jaettaessa ja vaihdettaessa esimiesten tulee huolehtia siitä, että ei pääse muodostumaan niin 
sanottuja vaarallisia tehtäväyhdistelmiä, jolloin tehtävän tekijä ja valvoja ovat sama henkilö. Ulkopuo-
lelta ostopalveluina hankittujen palveluiden osalta on pyydettävä tarvittaessa palvelun tuottajalta var-
mennus siitä, että palveluntuottaja noudattaa samaa periaatetta omassa palvelutuotannossaan.  
 

4.4 Omaisuuden hallinta, valvonta ja seuranta 
 
Kuntayhtymä hankkii pääsääntöisesti suoraan omistukseensa sellaiset omaisuuslajit, joilla on pitkällä ai-
kavälillä merkitystä kuntayhtymän palvelutuotannon turvaamisen kannalta tai joiden omistaminen ei ole 
mahdollista toteuttaa muulla tavoin. Omistajapolitiikka tukee kuntayhtymän palvelutuotannon ja mui-
den tehtävien laadukasta ja taloudellista toteuttamista.  
 
Kuntayhtymä käyttää mahdollisuutta luopua omistuksistaan osana omistajapolitiikan toteutusta. Omis-
tuksesta luopumisessa otetaan huomioon, onko kyseiseen investointiin saatu valtionapua ja millaisia ra-
joitteita se asettaa luopumiselle. Kuntayhtymä noudattaa omistuksesta luopumisen kohdalla seuraavia 
periaatteita:  

• omistuksesta luopumisen perusteena ovat pääsääntöisesti toiminnalliset syyt. Omistus ei pal-
vele kuntayhtymän perustehtävää eli palvelujen järjestämistä kunnille tai omaisuudesta luopu-
minen vähentää kuntayhtymän käyttömenoja tai järkeistää toimintaa, 

• omaisuudesta luovuttaessa lähtökohtana on pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Omaisuuden 
realisointi tapahtuu markkinaehtoisesti ja markkinahinnoin, 

• kiinteän omaisuuden tai osakkeiden myynnistä saatavat varat käytetään investointeihin tai ra-
hoituskustannusten alentamiseen.  

 
Kuntayhtymän omistajaohjauksesta vastaa kuntayhtymän hallitus.  
 
Rahatoimen hoito  
Rahatoimen hoidosta vastaa hallitus valtuuston antamien ohjeiden ja valtuuksien pohjalta. Rahatoi-
mesta huolehtii ostopalveluna Sarastia Oy.   
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Kuntayhtymän rahatoimi on hoidettava tuottavasti ja taloudellisesti. Sijoittamisessa ei saa ottaa riskiä, 
joka vaarantaa sijoitettavan pääoman. Sijoituspäätös ei saa vaarantaa maksuvalmiutta. Tilapäisrahoi-
tusta voidaan käyttää, jos sen aiheuttamat kulut ovat sijoituksen tuottoja pienemmät.  
 
Vieraan pääoman hankinnan on oltava toiminnallisesti ja taloudellisesti peruteltua. Pitkäaikaisten laino-
jen käyttö suurimmissa hankkeissa vahvistetaan talousarviossa. Lainan ottaminen tapahtuu eri rahoitta-
jien kilpailuttamisen jälkeen. Lainaehdot ja lainanantaja on tunnettava ennen lainapäätöksen tekoa.  
 
Kuntayhtymän lainasalkussa on oltava korkosidonnaisuuksiltaan ja takaisinmaksuajoiltaan erilaisia lai-
noja, joiden tasapainoa valvoo hallitus.  
 

4.5 Hankinnat 
 
Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toi-
mintaa sekä uralla teettämistä.  
 
Sen lisäksi mitä tässä ohjeessa määrätään, noudatetaan hankinnoissa julkisista hankinnoista annettua 
lainsäädäntöä, Suomen Kuntaliiton yleisiä hankintaohjeita sekä hankintarenkaan sopimusta.  
 
Kuntayhtymän hallitus johtaa ja valvoo kuntayhtymän hankintoja ja huolehtii hankintojen yleisestä oh-
jeistuksesta. Vastuualueiden ja kuntayhtymän johdon tulee asianmukaisesti huolehtia siitä, että sen han-
kintatoimi on mukana sisäisen valvonnan prosesseissa ja että hankintoja toteutetaan taloudellisesti ja 
tehokkaasti.  
 
Hankinnoissa on huomioitava mm. seuraavat asiat:  

• varmistetaan riittävä hankintaosaaminen, 

• hankinnat suunnitellaan ja kilpailutetaan hankintoja koskevan lainsäädännön ja kuntayhtymän 
sisäisten hankintaohjeiden mukaisesti, 

• hankintatoiminta on vastuutettu nimetyille henkilöille, 

• hankinnat perustuvat investointisuunnitelmiin, 

• tehdyt kilpailutukset ja sopimukset on asianmukaisesti dokumentoitu kuntayhtymän sopimus- 
ja asianhallintajärjestelmiin ja sopimuksia seurataan ja noudatetaan, 

• tilaukset, tavaran ja palvelun vastaanotto sekä laskujen käsittely tehdään asianmukaisesti.  
 
Hankintojen yhteydessä ei saa antaa tai eikä vastaanottaa lahjoja, palvelusuorituksia tai muita palveluk-
sia toimittajilta. Henkilökohtaisia hankintoja ei saa tehdä kuntayhtymän hankintojen yhteydessä eikä 
käyttää kuntayhtymän hankitasopimusta omaksi edukseen. Esteellinen henkilö ei saa osallistua hankin-
tapäätöksen valmisteluun ja tekoon.  
 
Hankintaa koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittaa se kunnan viranomainen, jolle kuuluu 
ratkaisuvalta hankinta-asioissa. Kuntayhtymän hankintaohjeissa annetaan tarkemmat ohjeet hankinta-
käytänteistä.  
 
Kilpailutettujen tavara- ja palveluhankintojen lisäksi myös kilpailuttamattomista hankinnoista tulee 
tehdä päätös. Pienistä kertaostoista ei tarvitse tehdä erillistä päätöstä, vaan laskun hyväksyntä on sa-
malla päätös. Kuntayhtymän pienhankintaohjeessa on määritelty euromääräiset rajat.  
 
Keskitettyjä hankintoja suoritetaan hankintarenkaan sopimuksen mukaisesti. Yksittäisen tarvikkeen, lait-
teen ja irtaimen kaluston hankinnoista sekä palveluiden ostoista voidaan päättää määrärahojen ja han-
kintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu. Vuosikuluiksi kirjataan 
myös hallituksen määräämän pienhankintarajan mukaiset laite- ja kalustohankinnat ja ne sisältyvät käyt-
tötalousosan määrärahoihin.  
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Investoinneista hallitus päättä rakennustöiden pääpiirustuksista, lopullisista kustannusarvioista ja 
työselityksistä. Hallitus päättää myös kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennutta-
misen osalta urakoitsijan valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vas-
taanottamisesta sekä urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa 
edelleen alaisilleen viranhaltijoille.  
 
Kuntayhtymällä ei ole varsinaisia varastoja ja vähäisistä varastoista (esim. toimistotarvikkeet) ei pidetä 
varastokirjanpitoa.  
 

4.6 Sopimusten hallinnointi 
 
Kuntayhtymän hallintosääntö sekä sen perusteella tehdyt delegointipäätökset määrittävät sopimusten 
hyväksyntäoikeudet. Sopimusten laatiminen edellyttää yleensä joko viranhaltija- tai toimielinpäätöksen 
tekemistä. Suurin osa sopimuksista liittyy hankintapäätöksiin, jolloin sopimusten hyväksyminen on osa 
hankintaprosessia. Sopimukset on laadittava kuntayhtymän edun mukaisina ja niiden tulee noudattaa 
ko. alan yleisiä sopimusehtoja silloin, kun sopimustyyppi sen sallii. Sopimuksen rakenteen ja tekstin on 
oltava sellainen, että sopimuksen tulkinta voidaan tehdä mahdollisimman yksiselitteisesti.  
 
Sopimusten valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Kuntayhtymän halli-
tuksen hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on kuntayhtymän johtajalla tai hänen määrää-
mällään viranhaltijalla. Tehdyistä sopimuksista pidetään keskitettyä luetteloa asianhallintajärjestelmässä 
vastuualueittain/ tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltynä. Alkuperäiset sopimukset arkistoidaan arkiston-
muodostussuunnitelman mukaisesti.  
 
Sopimushallinnan tavoitteena on varmistua siitä, että 

• sopimuksista on yhteinen rekisteri ja arkistointi, 

• sopimusten teolle on selkeä prosessi ja valtuudet, 

• sopimuksia allekirjoittavat ne henkilöt, joilla on siihen valtuudet, 

• sopimuksilla on omistaja, joka seuraa sopimustensa irtisanomista, voimassaoloa, maksujen ai-
heellisuutta ja oikeellisuutta sekä  

• sopimukset sanotaan irti, kun ne eivät ole enää tarpeen.  
 
Kuntayhtymä hankkii palveluita myös ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Useimmiten palvelujen toteutu-
misen varmistaminen (mm. kustannukset ja laatu) on kuntayhtymän eli palvelunjärjestäjän vastuulla. 
Palvelusopimuksissa tai niiden tekemisen yhteydessä on kuvattava, miten palvelujen toteutuminen var-
mistetaan. Lisäksi sopimukseen tulisi kirjata lauseke, joka turvaa kuntayhtymän oikeuden saada valvon-
nan edellyttämät tiedot tai antaa kuntayhtymälle tarkastusoikeudet.  
 

4.7 Valtionosuudet ja muut avustukset 
 
Vastuualueen esimies vastaa toimialansa valtionosuuksien ja –avustusten sekä muiden avustusten ha-
kemisesta sekä tilityksistä. Valtionosuuksien kertymistä seurataan osana talousarvion normaalia toteu-
tumisseurantaa.  
 

4.8 Hanke- ja projektitoiminta 
 
Kuntayhtymä voi itse hallinnoida hankkeita tai olla mukana muiden hallinnoimissa hankkeissa osatoteut-
tajana, kumppanina tai rahoittajana. Kuntayhtymän ohjeiden lisäksi hankkeissa mukana olevien osapuol-
ten tulee noudattaa ja perehtyä rajoittajaviranomaisen erillisohjeisiin, jotka voivat olla kaupungin ohjeis-
tusta tiukempia (esim. hankinnat, arkistointi, viestintä).  
 
Projektit ja hankkeet perustuvat valtuuston vahvistamaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Mää-
rärahat projekteihin/hankkeisiin otetaan bruttoperiaatteella. Kuntayhtymän hallitus määrää jokaiselle 
projektille/hankkeelle projektivastaavan ja hyväksyy hankesuunnitelmat. Kaikilla projekteilla/hankkeilla 
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tulee olla laadittuna hankesuunnitelma, josta käy ilmi mm. hankkeen tarve, osapuolet, tavoitteet, toi-
menpiteet, odotettavissa olevat tulokset, aikataulut, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Projektei-
hin/hankkeisiin liittyvien hakemusten ja sopimusten allekirjoittamisesta on määrätty hallintosäännössä.  
 
Projektin/ hankkeen toiminnan, talouden ja asiakirjahallinnon järjestämis-, seuranta- ja raportointivas-
tuu on hankkeen projektipäälliköllä sekä hanketta hallinnoivan vastuualueen esimiehellä, jonka on han-
ketta käynnistettäessä otettava yhteys kuntayhtymän taloushallintoon tarvittavien seurantatunnistei-
den perustamiseksi kuntayhtymän kirjanpitoon. Lisäksi hankkeen vastuutahon on sovittava muista käy-
tänteistä liittyen mm. talouden seurantaan ja raportointiin (esim. maksatushakemukset), tilatarpeisiin, 
tietohallintoon ja tietoliikenneyhteyksiin, henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen sekä hankintoi-
hin ja arkistointiin.  
 
Hankkeessa ilmenevistä riskeistä tai muista poikkeamista toiminnassa ja taloudessa tulee raportoida vä-
littömästi eteenpäin lähiesimiehelle, joka tekee päätöksen tarvittavista jatkotoimienpiteistä. Kuntayhty-
män hallitukselle annetaan vähintään puolivuosittain tiedoksi meneillään olevien projektien tilanne. 
Hankkeen päättämäinen tulee hoitaa siten, että hankkeeseen liittyvät asiakirjat (mm. loppuraportti ja 
loppumaksatus) ja arkistointi on toteutettu annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 

4.9 Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva 
 
Tavoitteena on, että kuntayhtymän toiminnassa:  

• käytetään kunkin toiminnan edellyttämiä tarkoituksenmukaisia, tietoteknisiä työvälineitä, joita 
ovat mm. ohjelmistot, palvelin-, työasema- ja oheislaitteet, tietoliikenneyhteydet ja tietovaras-
tot. Kaikkia käytettävissä olevia tietoja hyödynnetään kokonaisarkkitehtuuriajattelun mukai-
sesti, toiminnan vaatimalla teknisellä tasolla ja tietoturvalla, oikealla hinta-/laatusuhteella sekä 
huomioiden helppokäyttöisyys. 

• Tietotekniset työvälineet ja tietoresurssit valitaan ja käytetään niin, että ne edistävät toiminnan 
kehittymistä, toimijoiden välistä yhteistyötä, toimintojen tehostamista ja kustannussäästöjen 
saamista sekä verkostoitumista valtakunnallisten toimijoiden kanssa.  

• Työvälineiden tulee olla häiriöttömiä ja toimintakunnossa, mikä edellyttää, että oikeilla työväli-
neiden valinnoilla, käytön seurannalla ja ylläpitotoiminnalla ennakoidaan mahdolliset häiriöti-
lanteet ja estetään ongelmien syntymiset. Käyttökatkoksiin johtavat ongelmat ratkaistaan mah-
dollisimman nopeasti.  

• Työntekijät osaavat hyödyntää työvälineitä tehtävissään tehokkaasti ja monipuolisesti käytön 
aiheuttamatta lisärasitusta käyttäjille.  

• Sähköisen asioinnin avulla asiakkaille kohdistetut palvelut ovat tarjolla mahdollisuudet huomi-
oon ottavien vaihtoehtoisten ja parhaalla tavalla palvelujen tuottajien järjestelmiin sopivien rat-
kaisujen kautta.  

 
Tietohallintotoiminnasta ja tietohallinnon organisoinnista sekä kehittämisestä vastaa kuntayhtymän 
johto sekä tietohallintokoordinaattori yhteistyössä LapIT Oy:n kanssa. Tärkein yksittäinen tehtävä on 
huolehtia siitä, että kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä vastaavilla on jatkuvasti käytettävissään 
tarvittava tietohallinnon asiantuntemus niin, että tietohallinnon tavoitteet saavutetaan.  
 
Tietoturvaan sisältyy myös tietosuoja, joka tarkoittaa sitä, että tietojenkäsittelyssä noudatetaan henki-
lötietolakia ja muita henkilötietojen tallentamiseen ja käyttöön kohdistuvia säädöksiä, erityislakeja ja 
ohjeistuksia, jotka vaikuttavat henkilötietojen käsittelyyn.  
 
Tietoturvan tavoitteena on turvata kuntayhtymän tietoverkkojen ja tietojärjestelmien keskeytymätön 
toiminta ja täten tietoresurssien jatkuva saatavuus sekä estää verkkojen, järjestelmien ja tietoresurssien 
valtuudeton ja perusteeton käyttö. Lisäksi varmistetaan tietojärjestelmien luotettavuus niin, että tieto-
jen eheys ja käytettävyys säilyvät. 
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Tässä tarkoitettu tietoturva kohdistuu kaikkeen siihen kuntayhtymän toimintaan, jossa käytetään tieto-
tekniikkaan. Kuntayhtymän johdon ja vastuualueiden esimiesten on varmistettava tietoturvapolitiikan ja 
tietoturvaan liittyvän ohjeistuksen noudattaminen.  
 
Tietohallintoon liittyvä riskienhallinta ja valvonta 
Kuntayhtymässä tulee tunnistaa ja arvioida mitkä uhat luovat merkittäviä tietoturvariskejä. Riskien hal-
litsemiseksi tulee järjestää riittävät riskienhallintatoimenpiteet. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki toi-
minnan kannalta olennaiset tietoturvariskit.  
 
Viranomaistehtävät, kunnille tarjottavat palvelut, kuntalaisten oikeusturva ja pysyvästi säilytettävät tie-
dot edellyttävät tietojen ja tietojärjestelmien suojausta ja häiriötöntä toimintaa sekä tietoaineistojen 
tietojen oikeellisuutta ja käytettävyyttä. Puutteellinen tietoturvallisuus ja sen osana puutteellinen tieto-
suoja voi vaarantaa sekä kuntayhtymän että kuntalaisten turvallisuutta ja aiheuttaa taloudellisia mene-
tyksiä sekä heikentää viranomaisten uskottavuutta.  
 
Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoteknisiin riskeihin varau-
tuminen edellyttää toiminnan jatkuvuussuunnittelua, jonka yhtenä osa-alueena on varautuminen erityi-
sesti tietojenkäsittelyyn ja tietoturvaan liittyviin poikkeustilanteisiin.  
 
 
 

5. ERITYISTÄ HUOMIOTA VAATIVAT ASIAT 
 

5.1 Sivutoimet 
 
Viranhaltijan sivutoimen harjoittamista koskevista rajoituksista säädetään kunnallisessa viranhaltijasta 
annetun lain 18 §:ssä. Viranhaltijan sivutoimiin liittyvien rajoitusten tarkoituksena on osaltaan turvata 
hyvän hallinnon toteutumista.  
 
Viran- ja toimenhaltijan tulee tehdä sivutoimestaan ilmoitus vastuualueen esimiehelle ja se toimitetaan 
tiedoksi kuntayhtymän johtajalle.  
 
Mikäli sivutoimi voi haitata varsinaisen työtehtävän hoitamista tai on kilpailevaa toimintaa, sivutoimilu-
van myöntämisestä tai kieltämisestä päättää kuntayhtymän hallitus alaiselleen viranhaltijalle. Kuntayh-
tymän johtaja puolestaan päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai kieltämisestä kuntayhtymän työn-
tekijöille (hallintosääntö 39 §).  
 

5.2 Ulkopuolisten kustantamien matkojen ja taloudellisten etuuksien vastaanottami-
nen 
 
Tasapuolisuus ja virkamiehen puolueettomuus luvat perustan viranomaistoiminnalle. Toiminnan tulee 
olla puolueetonta ja sen on näytettävä puolueettomalta myös sidosryhmien ja kuntalaisten näkökul-
masta. Kuntaliitto on laatinut kunnille ohjeen ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamus-
henkilöille kustantamista taloudellisista etuuksista (21.6.2017 Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lah-
joista).  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n ja rikoslain 40 luvun 12 §:n säännösten mukaan viran-
haltija tai julkisyhteisön työntekijä ei saa vaatia tai hyväksyjä lahjaa tai muuta etua, jolla vaikutetaan tai 
pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa. Ta-
loudellisen tai muun edun vastaanottaminen voi tulla rangaistavaksi myös virkavelvollisuuksien rikko-
mista koskevien säännösten perustella.  
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Rikoslaissa lahjan tai edun luonnetta tai arvo ei ole määritelty. Edun taloudellisesta arvosta yksinään ei 
voi päätellä, onko kyse luottamusta vaarantavasta edusta. Arviointikriteerinä on se, voiko edun vaatimi-
nen, hyväksyminen tai vastaanottaminen vaarantaa luottamusta viranhaltijaan, työntekijään, viranomai-
seen tai luottamushenkilöön.  
 

5.3 Väärinkäytösten ehkäisy, tunnistaminen ja tutkinta 
 
Toimiva sisäinen valvonta ehkäisee väärinkäytöksiä ja on paras menetelmä väärinkäytöksien paljastami-
sessa. Johdon velvollisuutena on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havait-
semiseksi. Väärinkäytöksinä pidetään lain tai kuntayhtymän ohjeiden vastaisia tekoja tai muuten epäre-
hellisiä tai epäeettisiä tekoja.  
 
Väärinkäytösten tunnusmerkkejä ovat muun muassa:  

• päätösvaltaa käytetään ohjeistuksen tai delegoidun toimivallan vastaisesti, 

• työnjohtovaltaa käytetään väärin, 

• asiakirjat ovat vääriä tai niitä epäillään väärennetyiksi, 

• omaisuutta on hävitetty tai sen epäillään hävinneen, 

• epäillään, että jotakuta erehdyttämällä on aiheutettu kuntayhtymälle vahinkoa.  
 
Epäilyt väärinkäytöksistä tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään vaadittaviin oikeustoimiin. Henkilöstön on 
raportoitava epäilyttävät väärinkäytökset tai rikkomukset esimiehelleen, joiden tehtävänä on selvittää 
väärinkäytökset. Vastuualueen päälliköt käyvät väärinkäytösepäilyn kuntayhtymän johtajan kanssa. Mi-
käli on perusteltua syytä epäillä rikoksen tapahtuneen ja sen tueksi on esittää tosiseikkoja, kuntayhty-
män johtaja laatii tutkintapyynnön ja esittää sen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle, jonka jäl-
keen tutkintapyyntö annetaan poliisille tutkittavaksi.  
 

5.4 Luottamuksellisuus ja salassapito tiedon käsittelyssä 
 
Julkisuuslaki (laki viranomaisten julkisuudesta 621/1999) määrittelee viranomaisen asiakirjan käsitteen 
ja sen oikeusvaikutukset. Julkisuuslain mukaisesti viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, 
ellei julkisuuslain 24 §:ssä tai muussa lainkohdassa toisin säädetä. Julkisuusluokaltaan salaiset asiakirjat 
on lueteltu julkisuuslain 24 §:ssä. Lisäksi erityislainsäädännössä on määräyksiä tietojen käsittelyssä ja 
luovuttamisessa. Lakia tulee tulkita julkisuusmyönteisesti ja avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti 
kuntayhtymän tulee toiminnassaan edistää avoimuutta ja tiedon saatavuutta.  
 
Ei vielä julkisia asiakirjoja ovat esimerkiksi valmistelussa olevat asiakirjat, jotka sisältävät määräajan sa-
lassa pidettävää tietoa. Ei vielä julkisen asiakirjan julkistaminen tai muu luovuttaminen on mahdollista 
esimerkiksi asianosaisille (esim. hankintapäätös annetaan asianosaisille, vaikka hankintasopimusta ei 
vielä ole tehty).  
 
Julkisuuslain 25 §:n mukaan viranomaisen on tehtävä salassapitomerkintä asiakirjaan, jonka se antaa 
asianosaiselle ja joka on salassa pidettävä toisen tai yleisen edun vuoksi. Merkinnästä on käytävä ilmi, 
miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin lainkohtaan salassapito perustuu. Siten esimerkiksi asia-
kirja, joka sisältää salassa pidettäviä tietoja, ei muuta asiakirjaa kokonaan salaiseksi. Osittain salaisesta 
asiakirjasta, sen laatijan tulee huomioida julkisuusluokittelu asiakirjan rakenteessa siten, että salaiset 
osiot on erotettu muusta sisällöstä.  
 
Viran- tai toimenhaltija vastaa hallussaan olevasta asiakirjasta ja sitoutuu noudattamaan työnantajan 
ohjeita sekä käsittelysääntöjä. Asiakirjan laatijan vastuulla on tehdä asiakirjaan tarvittavat julkisuusluok-
kamerkinnät.  
 
 
 



 

16 

5.5 Esteellisyys 
 
Kuntayhtymän luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä asian valmiste-
luun ja päätöksentekoon säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 85,91 ja 133 §:ssä. Esteellisyyssään-
nöksillä turvataan asioiden käsittelyn puolueettomuus ja luottamusta hallintoon. Esteellinen henkilö ei 
saa osallistua asian käsittelyyn, mikä tarkoittaa asian käsittelyn kaikkia vaiheita valmistelusta täytäntöön-
panoon saakka. Jokainen henkilö on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, ettei osallistu esteellisenä asian 
käsittelyyn. Esteellisenä osallistuminen päätöksentekoon, on menettelyvirhe, joka voi aiheuttaa valitus-
prosessissa päätöksen kumoutumisen ja joissakin tapauksissa jopa johtaa myös rikosoikeudelliseen vas-
tuuseen.  
 
 

6. SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI 
 
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan lausunto mm. sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdolli-
sesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2017 
antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta. Yleisohjeessa on ohjeet selon-
teon antamisesta kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä.  
 
Kuntayhtymä hallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa selvitys siitä miten sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä 
valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla suunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan toimivuutta 
tulee seurata toiminnassa jatkuvasti. Johdon sekä esimiesten tulee varmistua sen toimivuudesta ja riit-
tävyydestä osana päivittäistä johtamista (talouden ja toiminnan raportointi, erilliset selvitykset ja rapor-
tointi, ulkopuoliset arvioinnit, asiakaspalautteet, tietojärjestelmät jne.).  
 
Jokainen työntekijä raportoi tehtävissään esiintyvistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista olemassa ole-
van toimintamallin mukaisesti. Edellisissä luvuissa kuvatut vastuutahot ja –henkilöt huolehtivat merkit-
tävimpien riskien, riskienhallintakeinojen ja –suunnitelmien raportoinnista riskienhallintatyöryhmälle. 
Kuntayhtymän johtoryhmä yhdessä työsuojelupäällikön kanssa muodostavat riskienhallintaryhmän, joka 
koostaa ja yhdenmukaistaa raportoidun riskienhallintamateriaalin.   
 
Sisäisen valvontajärjestelmän katsotaan organisaatiossa toimivan silloin, kun jatkuvien seurantatoimen-
piteiden avulla kyetään toiminnasta löytämään puutteita ja kehittämiskohteita sekä havaintojen pohjalta 
kyetään toimintaa kehittämään ja ohjaamaan haluttuun suuntaan.  
 
 

7. OHJEEN VOIMAANTULO 
 
Tämä ohje tulee voimaan 1.1.2022 alkaen ohjeellisena noudatettavaksi.   
Kuntayhtymän hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hyväksymään ohjeeseen sellaiset muutokset, 
jotka ovat tarpeellisia ohjeen ajan tasalla pitämiseksi.   


