
  
  

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Kauppakorkeakoulu 

Laskentatoimi 

 

  

 

 

 

 

Matleena Liutta 

Sisäisen valvonnan kehittäminen ammatillisen 

koulutuksen järjestäjien näkökulmasta  

 

 

 

     

 

 

 

Työn ohjaaja/ 1. tarkastaja:  professori Satu Pätäri 

2. tarkastaja:  professori Jaana Sandström 



  
  

TIIVISTELMÄ 

Tekijä:  Matleena Liutta 

Tutkielman nimi: Sisäisen valvonnan kehittäminen ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien näkökulmasta 

Tiedekunta:  Kauppakorkeakoulu 

Pääaine:  Laskentatoimi 

Vuosi:  2015 

Pro gradu -tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
  128 sivua, 7 kuvaa, 5 taulukkoa ja 4 liitettä 

Tarkastajat:  prof. Satu Pätäri 
  prof. Jaana Sandström 

Hakusanat: Sisäinen valvonta, sisäisen valvonnan kehittäminen, 
kuntasektori, ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

Keywords:  Internal control, improving internal controls, public sector, 
vocational education providers  

 

Tutkimus pyrkii selvittämään, miten kunnallisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
sisäistä valvontaa voitaisiin kehittää. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota kehitystyötä 
tekeville hyödyllistä tietoa sisäisestä valvonnasta sekä löytää ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien sisäisen valvonnan kehityskohteita.  
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This research examines how vocational education providers can improve their internal 
controls. The aim of this study is to provide internal control developers with useful 
information about the subject and to find targets for development of vocational education 
providers’ internal controls. 

The research is conducted as a qualitative interview study. Theoretical ground of the 
study is built up with existing literature such as previous studies and public sector’s 
statutes. The theoretical part of the study investigates the internal control statutes, 
characteristics of public sector, results of previous studies and developing tools as well as 
models. The empirical part of the study consists of four finance director interviews made 
for this study. The interviews sum up the vocational education providers’ current internal 
controls practices and target for developing at the moment.  

Developers confront a complex and challenging wholeness of internal control. The results 
of the study show that by enhancing monitoring, vocational education providers can 
improve their internal controls. Furthermore, there is a call and need for a model, which is 
designed for public sector entity. The study did not detect a complete internal control 
model for vocational education provider. It is also noteworthy that internal control 
improvements has been speeded up with increased legislation in Finnish public sector. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Viime vuosikymmenten aikana useiden maiden julkinen sektori on käynyt läpi 

reformin, jonka pyrkimyksenä on ollut parantaa toimintaa tekemällä julkisesta 

sektorista enemmän yritysten kaltainen. Reformin takana oleva New Public 

Management (NPM) ehdottaa julkisen sektorin organisaatioille malleja ja työkaluja, 

joita on perinteisesti käytetty yrityksissä. (Hood, 1991; Box, 1999) Murros 

valvonnassa ja tilivelvollisuudessa on ollut osa reformin avainominaisuuksia. 

Reformin myötä palveluiden suoran tuottamisen rinnalle tuli uusia 

organisointimuotoja, jotka vaativat olennaisia muutoksia myös johtamismalleissa ja 

valvonnan välineissä. (Cristofoli et al., 2010) 

Sisäinen valvonta onkin viime aikoina nostanut kiinnostavuuttaan julkisella 

sektorilla. Kunnallisella puolella toimintaan on aina liittynyt valvontaa, mutta 

sisäisen valvonnan käsite on kuitenkin suhteellisen uusi kunnallisten toimijoiden 

keskuudessa. Sisäisen valvonnan käsite ja sen määritelmä ovat myös olleet 

muutoksessa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Sisäistä valvontaa ei 

enää mielletä pelkästään kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyvänä 

asiana, vaan tänä päivänä sen käsitetään ulottuvan paljon laajemmalle. (Ahokas, 

2012, 8) Nykyisin sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamis- ja 

hallintojärjestelmästä, jonka avulla johto pyrkii varmistamaan organisaation 

toiminnan haluamallaan tavalla. Johto saa sisäisen valvonnan avulla tietoa 

organisaation tilasta ja tuloksista sekä auttaa organisaatiota pääsemään 

asetettuihin tavoitteisiin ja päämääriin. (Säilä et al. 2008, 65 - 67) Kunnollinen 

julkisen sektorin johtaminen ei ole mahdollista ilman sisäisen valvonnan 

mekanismeja, sillä ne varmistavat päätöksentekoon käytettävän tiedon 

luotettavuuden (Rosa et al. 2013). 

Suomen kuntasektorilla valvonnan tärkeyteen on herätty viimeisten vuosien 

aikana, mistä kertoo keväällä 2012 hyväksytty kuntalain muutos, jossa lakiin 

lisättiin säädöksiä sisäisestä valvonnasta. Lakimuutos viestii siitä, että myös 
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valtiovalta haluaa kuntien panostavan paremmin sisäiseen valvontaan ja sen 

osana olevaan riskienhallintaan. Lakimuutoksen myötä kunnan 

päätöksentekijöiden toivotaan saavan päätöstensä pohjaksi kunnan taloudellisesta 

tilanteesta kattavamman kuvan. Myös kuntien muuttuneella toimintaympäristöllä 

on ollut vaikutuksensa siihen, että kuntalakia on ollut tarpeellista tarkastella 

uudestaan. Kuntien sisäinen valvonta ja etenkin sen osana oleva riskienhallinta 

ovat nykyisin korostuneemmassa asemassa, sillä kuntien tehtävien 

organisointitavat ovat monimuotoistuneet, ja näin riskejä ja valvontaa ei voida 

tarkastella vain peruskunnan näkökulmasta. (HE 24/2012) 

Suomalaisella kuntasektorilla sisäisen valvonnan käytännöt ovat kuitenkin vielä 

kehitteillä, ainakin jos on uskominen kuntalain muutokseen liittyvään hallituksen 

esitysluonnokseen (HE 24/2012). Luonnoksen perusteluista ilmenee se, että 

kuntasektorilla hyvin hoidettu ja kattava sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat 

enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Niinpä kuntasektorilla sisäisen valvonnan 

kehittäminen on välttämätöntä, ja myös kehittämiseen liittyvää tutkimusta 

tarvitaan.  

Vaikka sisäisen valvonnan järjestelmä olisi hyvin suunniteltu ja implementoitu, 

tulee valvontajärjestelmää silti kehittää, koska olosuhteet voivat muuttua nykyisin 

hyvinkin nopeasti ja valvontajärjestelmän tulee pysyä muutoksessa mukana. 

Organisaatiot kohtaavat niin sisäisistä kuin ulkoisistakin syistä monenlaisia 

muutoksia, joiden vuoksi järjestelmän toimivuutta tulee tarkkailla ja tarvittaessa 

muokata. Mikäli organisaatio epäonnistuu muutosten havaitsemisessa ja 

järjestelmän kehittämisessä, voi syntyä sisäisen valvonnan suojan illuusio ja 

samalla järjestelmä voi altistua väärinkäytöksille. (Atwood et al., 2012)    

Useat tutkijat ovat havainneet, ettei sisäistä valvontaa sen laajassa merkityksessä 

ole tutkittu tieteellisin keinoin juuri lainkaan, ja olemassa oleva kirjallisuus on 

pitkälti ammattikirjallisuustyyppistä (Jokipii, 2009; Kinney, 2000; Pfister, 2009). 

Julkiselle sektorille sijoittuvaa sisäisen valvonnan tutkimusta onkin hyvin 

harvakseltaan tarjolla, mutta vielä vähäisemmälle huomiolle on jäänyt sisäisen 

valvonnan kehittämiseen liittyvä tutkimus. Sisäisen valvonnan ja sen kehittämisen 

tutkimus on kuitenkin tärkeää, sillä sisäisen valvonnan avulla voidaan 

parhaimmillaan auttaa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa. Kehittämisen 
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avuksi tarvitaan tieteellisin keinoin tuettua tietoa siitä, miten ja mitä kannattaa 

kehittää, jotta järjestelmä saataisiin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tämän pro gradu -tutkielman pyrkimyksenä onkin koota jo olemassa olevia 

tutkimuksia sisäisestä valvonnasta ja sen kehittämisestä sekä tuoda mahdollisesti 

myös uuttaa tietoa empiiristen havaintojen avulla. Tavoitteena on tarjota 

kehitystyötä tekeville hyödyllistä tietoa sisäisen valvonnan kehittämisen avuksi.  

Sisäinen valvonta vaikuttaa muutoinkin mielenkiintoiselta tutkimusaiheelta sen 

ajankohtaisuuden ja tärkeyden takia. Sisäisen valvonnan kiinnostavuutta lisää 

myös se, että sisäinen valvonta on uudenlaisten haasteiden edessä 

organisaatioiden toimintaympäristöjen muutosten takia. Toimintaympäristön 

muutokset vaikuttavat myös siihen, että sisäisen valvonnan arvioinnin ja 

kehittämisen merkitys korostuu organisaatioissa. Edellä mainitut syyt ovat 

vaikuttaneet siihen, että tutkielman fokus kohdistuukin sisäisen valvonnan 

kehittämiseen. Hiljattain muuttunut kuntalaki tekee puolestaan kunnallisten 

organisaatioiden sisäisen valvonnan tutkimisen erittäin ajankohtaiseksi. Tämän 

tutkielman empiirisessä osassa keskitytään kunnallisten ammatillisen koulutuksen 

järjestäjien sisäiseen valvontaan. Tehty esihaastattelu antoi viitteitä siitä, että 

monen ammatillisen koulutuksen järjestäjän sisäinen valvonta oli 

haastatteluhetkellä kehitysvaiheessa, ja sen vuoksi tutkielmaan on perusteltua 

ottaa mukaan tämän alan organisaatioita.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen kohteena on kunnallisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

sisäinen valvonta. Työn painopisteenä on sisäisen valvonnan kehittäminen, ja 

niinpä tutkimusongelmana on tiivistetysti: 

Miten kunnallisten ammatillisen koulutuksen järjest äjien sisäistä valvontaa 

voitaisiin kehittää?  
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Alaongelmiksi hahmottuivat puolestaan seuraavat kysymykset: 

• Miten sisäistä valvontaa tulisi hoitaa ja kuinka sitä säädellään 

kuntasektorilla?  

• Mitkä tekijät vaikuttavat kunnallisen organisaation onnistumiseen sisäisessä 

valvonnassa ja sen kehittämisessä?  

• Mitkä ovat keskeiset työkalut sisäisen valvonnan kehittämisessä? 

 

Sisäisen valvonnan -aihekokonaisuudesta valikoitui tutkimusongelmaksi 

nimenomaan sisäisen valvonnan kehittämiseen keskittyvä näkökulma. Valintaan 

vaikutti ensinnäkin se, että muuttuvat toimintaympäristöt pakottavat organisaatioita 

entistä enemmän arvioimaan sisäistä valvontajärjestelmäänsä ja kehittämään sitä, 

jotta järjestelmästä voidaan saada mahdollisimman suuri hyöty. Lisäksi 

kehittämisnäkökulman valintaa puolsi mahdollisuus hyödyttää käytäntöä. Tehdyn 

esihaastattelun pohjalta vahvistui käsitys siitä, että ammatillisen koulutuksen 

organisaatiot voisivat hyötyä tällaisesta tutkimuksesta. 

Paneutumisella ensimmäiseen alaongelmaan pyritään luomaan ymmärrystä siitä, 

mitä vaatimuksia sisäiselle valvonnalle asetetaan suomalaisella kuntasektorilla. 

Tällä pohdinnalla halutaan luoda ikään kuin suuntaviivoja sisäisen valvonnan 

kehittämiselle kyseisellä sektorilla. Toinen alaongelma johdattaa selvittämään niitä 

tekijöitä, jotka ovat tärkeitä sisäisessä valvonnassa sekä järjestelmän 

kehittämisessä, ja jotka tämän vuoksi on myös syytä ottaa huomioon 

kehitystyössä.  Kolmas alaongelma suuntaa huomion sisäisen valvonnan 

käytännön kehittämiseen. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen ensimmäisenä rajauksena voidaan pitää keskittymistä kuntasektoriin. 

Kunnallinen toimija valikoitui työhön erityisesti sen ajankohtaisuuden vuoksi. 

Kuntatalouden merkitys ja ylipäätään kuntien tulevaisuus ovat puhuttaneet paljon 

viimeaikoina. Tutkimuksen empiirinen osa rajautuu edelleen koskemaan 

kunnallisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Monella ammatillisen koulutuksen 
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järjestäjällä sisäinen valvonta on ollut vielä kehitteillä, mikä lisää tutkimuksen 

mielekkyyttä.   

Kunnan valvonta voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Tämä tutkimus 

rajautuu koskemaan kunnan sisäistä valvontaa, vaikkakin työn alussa esitellään 

myös ulkoisen valvonnan osuus. Tutkimuksen rajautuminen pelkästään sisäiseen 

valvontaan on perusteltua, koska kuntasektorilla on pyritty viimeaikoina 

pääsemään eteenpäin juuri tällä alueella. Asian tärkeydestä kertoo myös hiljattain 

voimaan tullut kuntalain muutos. Sisäisen valvonnan valikoituminen 

tutkimuskohteeksi johtuu myös siitä, että sisäisen valvonnan toiminnot ovat 

tärkeitä organisaation tavoitteiden saavuttamisessa, ja ne heijastuvat koko 

organisaation toimintaan.  

Huomionarvoista on myös sisäisen valvonnan käsitteen rajautuminen COSO -

raportin mukaiseen laajaan käsitykseen sisäisestä valvonnasta. Kyseisen raportin 

mukaisen sisäisen valvonnan käsitteen mukaan ottamista voidaan perustella sillä, 

että se on maailmanlaajuisesti tunnetuin ja yleisesti hyväksytty sisäisen valvonnan 

viitekehys. Lisäksi julkishallinnon erityispiirteen huomioiva INTOSAI-viitekehys 

pohjautuu COSO -raporttiin.  

Tässä tutkimuksessa sisäistä valvontaa tarkastellaan kehittämisnäkökulmasta. 

Kuten on jo mainittu, tämä rajaus on perusteltua, koska sisäisen valvonnan 

kokonaisuutta on jatkuvasti arvioitava ja kehitettävä alati muuttuvan 

toimintaympäristön vuoksi. Lisäksi kuntasektorilla sisäinen valvonta on usein vielä 

kehitysasteella, joten kehittämisnäkökulmasta voidaan pyrkiä luomaan hyödyllistä 

tietoa kehitystyötä tekeville.   

Tutkielman empiirinen osuus rajautuu lisäksi talousjohtajien näkemyksiin 

sisäisestä valvonnasta, koska heiltä voidaan odottaa oikeanlaista tietämystä ja 

kokemuksia, jotta sisäisen valvonnan käytänteitä on mahdollista analysoida 

syvällisemmin. Talousjohtajat valikoituivat työhön myös siitä syystä, että 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien organisaatioissa erityisesti talousjohtajien 

työnkuvaan kuuluu kaiken muun ohella sisäisen valvonnan kehitys. Tähän asti 

sisäistä valvontaa ei ole juurikaan tutkittu johtajien näkökulmasta. 
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Lopuksi on hyvä mainita, ettei tämän tutkielman tarkoituksena ole luoda 

yksityiskohtaista ja yleispätevää mallia sisäisen valvonnan kehittämiseen. Sisäisen 

valvonnan ollessa tutkimuskohteena tulee huomioida, että organisaatiot ovat 

erilaisia, ja tämän myötä myös niiden sisäinen valvonta varioi. Se, mikä toimii 

yhdessä organisaatiossa, ei välttämättä ole siirrettävissä toiseen organisaatioon. 

Tutkielman tavoitteena onkin luoda väljät suuntaviivat sille, miten sisäistä 

valvontaa voitaisiin lähteä kehittämään kunnallisten ammatillisten koulutuksen 

järjestäjien organisaatioissa.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimusotteena tässä tutkielmassa on kvalitatiivinen haastattelututkimus. 

Laadullinen tutkimus on yksittäisten tapausten erittelemistä, ja oleellista tässä 

tutkimussuuntauksessa on tutkijan vuorovaikutus yksittäisten havaintojen kanssa. 

Lisäksi laadullinen tutkimus erittelee valittuja tapauksia niihin osallistuvien ihmisten 

näkökulmasta tai kyseisten henkilöiden niille antamien merkitysten kautta. 

(Koskinen et al. 2005. 31) Yksi yleisimpiä tapoja kerätä kvalitatiivista aineistoa on 

haastattelu. Haastattelu on aina vuorovaikutteinen tilanne, jossa haastattelija 

esittää haastateltavalle kysymyksiä ja herättää keskustelua saadakseen tietoa 

jostain aihealueesta. Haastattelumuodot voidaan jakaa neljään eri tyyppiin: 

strukturoituun, puolistrukturoituun, teema- ja avoimeen haastatteluun. (Eskola & 

Suoranta 1996, 64 - 65)   

Laadullinen lähestymistapa valikoitui tähän tutkielmaan useasta syystä. 

Talousjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia sisäisestä valvonnasta voidaan 

parhaiten tutkia laadullista tutkimusotetta käyttäen, sillä laadullisessa 

tutkimuksessa keskeistä ovat juuri tutkittavien kokemukset. Laadullisessa 

tutkimuksessa keskitytään yleensäkin tutkimaan ihmisten käsityksiä, tuntoja, 

ajatuksia ja tulkintoja tietystä aiheesta.  Lisäksi osa laadullisen tutkimuksen 

tavoitteista sopii yhteen tämän tutkimuksen tavoitteiden kanssa: tavoitteena on 

hankkia uutta tietoa sekä syventää ymmärtämystä aiheesta.   (Puusa & Juuti 

2011. 47 - 48, 52)   
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Tutkimuksessa käytetään sekä valmiita että itse kerättyjä aineistoja. Teorialla on 

keskeinen merkitys laadullisessa tutkimuksessa, joten työn teoria pohjautuu 

aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Empiriaosuuden tärkeimmän 

tutkimusaineiston muodostavat haastattelut, joita tehtiin neljälle talousjohtajalle. 

Haastattelumenetelmä on joustava ja tuo haastateltavien subjektiiviset 

näkemykset esille, minkä vuoksi se sopii hyvin tutkimuksen tavoitteisiin. 

Tutkimusaineiston keräämiseen käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Tämä 

haastattelutyyppi valikoitui tutkimukseen siitä syystä, että näin haastateltaville 

sallitaan enemmän vapauksia, jolloin kysymyksistä voidaan saada enemmän 

informaatiota. Puolistrukturoitujen haastattelujen löyhän kontrollin takia aiheesta 

saattaa jopa nousta esille uusia ja kiinnostavia näkemyksiä. (Koskinen et al. 2005. 

104 - 106) Kerättyä empiiristä tutkimusaineistoa analysoidaan teemoittelua 

hyväksikäyttäen. 

 

1.5 Aiempaa tutkimusta aiheesta 

Viime vuosikymmenten aikana monien maiden julkinen sektori on käynyt läpi 

reformin, jonka pyrkimyksenä on ollut parantaa toimintaa tekemällä julkisesta 

sektorista enemmän yritysten kaltainen. Tavoitteena on esimerkiksi ollut parantaa 

julkisten palveluiden laatua, vähentää julkisia menoja, lisätä toimintojen 

tehokkuutta sekä parantaa päätöksien jalkauttamisen vaikuttavuutta. (Barretta & 

Busco, 2011, 212) Reformin takana oleva New Public Management (NPM) 

ehdottaa julkisen sektorin organisaatioille malleja ja työkaluja, joita on perinteisesti 

käytetty yrityksissä. (Hood, 1991; Box, 1999) Murros valvonnassa ja 

tilivelvollisuudessa on ollut osa reformin avainominaisuuksia. Murros oli tarpeen, 

sillä reformin myötä palveluiden suoran tuottamisen rinnalle tuli uusia muotoja, 

kuten palveluiden ulkoistamista ja yhtiöittämistä. Tämän tyyppinen muutos 

toiminnan organisoinnissa vaatii olennaisia muutoksia myös johtamismalleissa ja 

valvonnan välineissä. (Cristofoli et al., 2010) 

New Public Managementin ideoilla on ollut suuri vaikutus myös suomalaisen 

julkishallinnon uudistamisessa 1980- ja 1990 -luvuilla. Suomalaisella julkisella 

sektorilla NPM:n ideat ovat edelleen elossa, vaikkakin uusia painotuksia on tullut 
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mukaan. Esimerkiksi eettisyyden nostaminen perinteisten NPM:n ideoiden vierelle 

on korostunut viimeaikoina. (Lähdesmäki, 2011, 75, 79 - 81)    

New Public Management yleensäkin ja myös sen sopivuus julkiselle sektorille ovat 

olleet aktiivisen akateemisen keskustelun kohteena jo pitkään. Osa tutkijoista ei 

ole löytänyt perusteita sille, miksi NPM:n keinoja ei voisi käyttää julkisella 

sektorilla. Boyne (2002) tutki julkisen ja yksityisen sektorin eroja olemassa olevien 

tutkimuksien perusteella saadakseen tietoa siitä, ovatko yksityinen ja julkinen 

sektori todella niin erilaisia, etteivät yritysmaailman keinot sovi julkiselle puolelle. 

Tutkimus päätyi siihen, että olemassa olevan tutkimustiedon perusteella ei voida 

tukea näkemystä siitä, etteikö yksityisten organisaatioiden toimintatapoja voida 

tuoda menestyksekkäästi julkishallinnon puolelle. Julkinen sektori on tehdyn 

tutkimuksen mukaan byrokraattisempi, sen organisaationaalinen sitoutuminen on 

heikompaa, ja johtajat vähemmän materialisteja kuin yritysmaailmassa, mutta 

pelkästään näiden ominaisuuksien perusteella ei voida tehdä vielä päätelmää 

NPM:n sopimattomuudesta julkishallintoon. 

Toisaalta, osa tutkijoista on esittänyt kritiikkiä NPM:n ideoiden sopivuudesta 

kuntasektorille, ja jotkut ovat jopa päätyneet siihen, että NPM on menneen talven 

lumia. Esimerkiksi Parker ja Bradley (2000) huomasivat tutkiessaan julkisen 

sektorin organisaatiokulttuuria, että NPM:n ideat eivät juurtuneet organisaatioihin 

ja esittivät mahdolliseksi syyksi sen, että julkinen sektorin ja yritysmaailma ovat 

perimmäiseltä olemukseltaan erilaisia. Drechslerin (2005) on puolestaan sitä 

mieltä, että vuonna 1995 NPM:iin voitiin vielä uskoa, mutta vuonna 2000 empiiriset 

löydöt olivat ideologiaa vastaan, ja vuonna 2005 NPM ei ollut enää 

toimintakykyinen idea. Olsen (2006) taas pohtii artikkelissaan, pitäisikö aikoinaan 

voimissa ollut byrokratia löytää uudelleen. 

De Vriesin ja Nemecin (2013) tuore tutkimus New Public Managementin 

nykyisestä tilasta päätyi siihen, että ideologian aika on ohi ainakin osittain, tai 

vaihtoehtoisesti on siirrytty kauemmaksi NPM:n perusperiaatteista, sillä ideologiat 

ulkoistamisesta ja valtion minimoisesta näyttävät tulleen tiensä päähän. 

Tutkimuksessa havaittiin trendi, jossa valtion minimoimisesta siirrytään 

enemmänkin hyvään hallintoon. New Public Management ei myöskään hallitse 
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enää täysin julkisen hallinnon nykyideologiota, vaan sen rinnalle on tullut uusia 

ajatuksia. Tutkijat toteavat artikkelissaan kuitenkin, että monet NPM:n työkalut 

ovat edelleen käytössä ja optimoituja, jotta prosessien parannuksia saavutettaisiin. 

Vaikka New Public Management loi uudenlaista huomiota kuntien valvontaan, ei 

sisäistä valvontaa ole tutkittu juuri lainkaan kuntasektorilla. Monet kunnan 

valvonnan tutkimukset ovat lisäksi keskittyneet enemmänkin yksittäisiin valvonnan 

elementteihin, kuten johdon valvontaan, kuin sisäisen valvonnan tutkimiseen sen 

laajassa merkityksessä. Esimerkiksi Cristofoli et al. (2010) tutkivat ulkoistettujen 

palveluiden tuottamisen valvontaa kolmessa italialaisessa kaupungissa lähinnä 

johdon valvonnan keinojen kautta. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että johdon 

valvonnan tunnistamat tekijät eivät kuitenkaan olleet tyhjentäviä julkisen sektorin 

valvonnan kokonaisuudessa. Kunnissa käytetty valvonnan keinojen joukko on 

paljon monimuotoisempi, kuin mitä kirjallisuudessa on esitetty, eivätkä yksityisen 

sektorin kirjallisuudessa esitetyt piirteet selitä tyhjentävästi sisäisen valvonnan 

kokonaisuutta julkisella sektorilla.  

Sisäisen valvonnan laajan näkemyksen ottaneita tutkimuksia on siis vielä 

vähemmän kuin tutkimuksia, jotka koskevat jotain tiettyä valvonnan osuutta. 

Kuntasektorilta löytyy joitakin sisäisen valvonnan tutkimuksia, jotka ottavat 

laajempaa näkemystä valvontaan. Esimerkkejä ovat Reginato et al. (2011) ja Rosa 

et al. (2013) tutkimukset. Reginaton, Pagliettin ja Faddan (2011) tutkimus keskittyi 

valvontajärjestelmän lopputuloksen arviointiin. Tutkimus liittyi NPM:n sisällä olevaa 

New Public Financial Managementiin (NPFM), joka keskittyy organisaatioiden 

tietojärjestelmiin. Tutkimuksessa analysoitiin Italian paikallishallintojen NPFM- 

reformin käyttöönottoa keskittyen sisäiseen valvontajärjestelmään ja etenkin 

keskeisimpiin työkaluihin, joilla tuetaan sisäistä valvontajärjestelmää. Tutkijat 

päätyivät siihen, että reformin jalkauttamisessa on epäonnistuttu, sillä vain harva 

kunta toimii säännösten mukaisesti.  

Rosan, Moroten ja Colominan (2013) tutkimus sosiaalipalveluiden sisäisestä 

valvonnasta espanjalaisella julkisella sektorilla on puolestaan yksi harvoista 

tutkimuksista, jotka ottavat myös kehittämisnäkökulman mukaan tutkimukseen. 

Tutkijat päätyivät siihen, että julkisella sektorilla valvonnasta vastuussa olevien 
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keskuudessa vallitsee yhteinen näkemys siitä, että tarvitaan mallia ja sisäisen 

valvonnan mekanismien kehittämistä, jotta saataisiin luotettavaa ja käyttökelpoista 

tietoa toiminnasta ja tuloksista. Tutkijat esittävätkin artikkelissaan mallin, jonka 

avulla sisäistä valvontaa voitaisiin parantaa julkisorganisaatioissa.   

Sisäisen valvonnan tutkimusta löytyy enemmän yksityiseltä sektorilta, vaikka 

sielläkin tutkimusta on tehty vielä suhteellisen vähän. Pfister (2009, 4) jakaa 

sisäisen valvonnan tutkimuksen perinteiseen laskentaan liittyvään näkemykseen 

sekä kokonaisvaltaiseen liiketoiminnalliseen näkemykseen sisäisestä valvonnasta. 

Perinteisiä laskentaan liittyviä kontrolleja on tutkittu laajasti, mutta laajan käsitteen 

mukainen sisäisen valvonta on jäänyt tutkimuksissa vähälle huomiolle. Johdon 

laskentatoimen tutkimuksen kohteena on ollut esimerkiksi johdon valvonta ja 

yritysten valvontajärjestelmät yleisesti, mutta näkemys valvonnasta ei ole 

saavuttanut laajaa liiketoiminnallista nykypäivän näkemystä sisäisestä 

valvonnasta. Useat tutkijat ovat lisäksi kiinnittäneet huomiota siihen, että sisäistä 

valvontaa ei ole juurikaan tutkittu tieteellisin keinoin. Ammattikirjallisuutta aiheesta 

löytyy, mutta tieteellisiä tutkimuksia on tehty vain vähän. Monen tutkimuksen 

motivaatio piileekin tämän tutkimusaukon täyttämisessä. (Jokipii, 2009; Kinney, 

2000; Pfister, 2009) 

Kinneyn (2000) artikkeli sisäisen valvonnan laadun ja laadunvarmistuksen 

tutkimusmahdollisuuksista esittää mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, miksi sisäisen 

valvonnan laatua ja laadunvarmistusta ei ole tutkittu paljoakaan. Syynä voidaan 

pitää sekä käytäntöön liittyviä että tutkimuksellisia esteitä. Käytännön esteinä ovat 

1) sisäisen valvonnan laadun mittaamisen validien kriteerien puuttuminen, 2) 

pätevien tarkastusprosessien puute sekä 3) raportointijärjestelmän mukauttaminen 

niin, että erotellaan käyttäjät ja käytöt samanaikaisesti, kun suojataan johdon etu, 

yksikkö kokonaisuutena sekä tarkastajat. Esteitä, joita tutkijat kohtaavat sisäisen 

valvonnan laadun tutkimuksessa ja julkaisemisessa on puolestaan useita.   

Kinney (2000) pitää suurimpana esteenä sitä, että tarkastuksen tutkijoilla on 

rajoittunut tietämys liiketoimintastrategioista, organisaatiorakenteista, 

johtamisprosessista, riskistä ja riskien arvioinneista. Sisäisen valvonnan käsite on 

erittäin laaja, ja sen toiminta on monimutkaista varioiden eri ajoissa, eri 
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organisaatioissa ja eri kulttuureissa. Monimutkaisuudesta seuraa se, että sisäisen 

valvonnan prosessin laatua on hankala tallentaa ja mitata tutkimuksissa. 

Ongelmana on myös vaikeus päästä käsiksi aineistoihin, organisaatioihin ja 

henkilökuntaan. Vaikka yhteiskunnallisen edun mukaista on tutkia aihetta, voi olla 

vaikeaa motivoida yksittäisen organisaation johto antamaan tutkijoille tarvittavat 

tiedot, jotka myöhemmin vielä julkaistaan. Tutkimusesteenä voidaan lisäksi pitää 

tutkimuksien yleistettävyyden ongelmaa - tutkijat voivat kohdata ennakkoluuloja 

tehdessään tapaustutkimuksia eikä laajan aineiston tutkimuksia. Myös tutkimusten 

julkaisemisessa voi olla vaikeuksia, sillä lukijoiden kiinnostus joitakin sisäisen 

valvonnan aiheita kohtaan on rajoittunutta. 

Mitä sitten tulee laajan näkemyksen mukaiseen sisäisen valvonnan 

tutkimuskenttään, on tutkimusta tehty muutamistakin näkökulmista. COSO -

raportin mukainen sisäisen valvonnan määritelmä on läsnä useassa sisäisen 

valvonnan tutkimuksessa. COSO -mallin vaikutus tutkimuksiin ei rajoitu pelkästään 

käsitteelliselle tasolle, vaan malli antaa viitekehyksen, jota voidaan käyttää apuna 

tutkimuksessa. Tutkimuksia onkin julkaistu sekä yleisesti COSO -mallista että 

liittyen yhteen tai useampaan COSO -mallin osatekijään. Esimerkiksi Jokipiin 

(2009) tutkimuksen taustalla vaikuttavat COSO -mallin perusperiaatteet, vaikka 

tutkimus ei keskitykään itse COSO -mallin tutkimiseen. Klammin ja Watsonin 

(2009) tutkimus painottuu puolestaan COSO -mallin komponenttien testaamiseen 

IT:n näkökulmasta. Hermanson et al. (2012) keskittyivät taas COSO -mallin 

kolmen osatekijän tutkimiseen. 

Vuosituhannen vaihteessa tapahtuneet yritysskandaalit Yhdysvalloissa vaikuttivat 

siihen, että vuonna 2002 hyväksyttiin Sarbanes-Oxley (SOX) - lainsäädäntö, joka 

sisältää vaatimuksia myös sisäisestä valvonnasta. Monet sisäiseen valvontaan 

liittyvät tutkimukset koskevatkin jollain tasolla myös SOX-lainsäädäntöä ja sen 

vaikutuksia sisäiseen valvontaan. Esimerkiksi Ashbaugh-Skaifee, Collins, Kinney 

ja Lafond (2009) tutkivat SOX-lainsäädännön vaikutuksia yrityksen riskiin ja oman 

pääoman kustannukseen ja päätyivät siihen, että yrityksillä, joilla on 

puutteellisuuksia sisäisessä valvonnassa, on suurempi systemaattinen riski ja 

oman pääoman kustannus. Myös Cappelletin (2009) tutkimuksen taustalla 

vaikuttavat SOX -lainsäädännön asettamat vaatimukset sisäiselle valvonnalle. 
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Cappelletti esittää tutkimuksessaan mallin, jonka avulla luodaan sisäisen 

valvonnan järjestelmä, joka auttaa yrityksiä toimimaan säännösten, kuten SOX -

lainsäädännön, mukaisesti.  

 

1.6 Työn rakenne 

Ensimmäisen ja toisen luvun avulla lukija johdatetaan kunnan sisäisen valvonnan 

piiriin käsittelemällä kunnan valvonnan kokonaisuutta, sisäistä valvontaa yleisellä 

tasolla sekä kunnan sisäiseen valvontaan liittyviä vaatimuksia. Sisäisen valvonnan 

ja kuntaan liittyvien erityispiirteiden käsitteleminen luo pohjaa sisäisen valvonnan 

kehittämisen ymmärtämiselle. Sisäisen valvonnan kehittämistä käsitellään 

puolestaan luvussa kolme; siinä käsitellään tutkimustuloksia, jotka ovat 

tarkastelleet kunnan sisäistä valvontaa ja kehittämistä sekä esitellään malleja 

kehittämisen tueksi. Kolmannessa luvussa käsitellään myös tarkemmin COSO -

malli sekä kunta-alan INTOSAI -malli. Neljäs luku on empiriaosuus, jossa avataan 

haastattelujen avulla saatuja tuloksia. Työn lopuksi vedetään tutkimuksessa 

käsitellyt asiat yhteen sekä kerrotaan tutkimuksen lopulliset johtopäätökset. 
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2. SISÄINEN VALVONTA KUNTASEKTORILLA 

2.1 Valvonnan kokonaisuus kunnassa 

Jokainen organisaatio, myös kunnallinen toimija, tarvitsee menettelytapoja, joilla 

pyritään varmistamaan, että resurssit käytetään oikein, tehtävät hoidetaan 

virheettömästi, organisaatiossa toimitaan sääntöjen ja ohjeiden mukaan sekä 

asetetut tavoitteet saavutetaan. Yhdessä nämä menettelytavat luovat 

organisaation valvontajärjestelmän, joka voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 

valvontaan. Valvontaa kohdistuu sekä organisaation toimintaan että talouteen, 

kuntataloudessa kuitenkin niin, että talouden valvonta on perinteisesti korostunut. 

(Raudasoja & Johansson 2009, 141) Kunnan valvontajärjestelmällä on tärkeä 

rooli, sillä uskottavalla järjestelmällä voidaan luoda luottamusta julkiseen 

toimintaan ja demokraattiseen hallintoon (Säilä et al. 2008, 51).  

 

Kuva 1.  Kunnan tarkastus- ja valvontajärjestelmän kokonaisuus (Raudasoja & 

Johansson, 2009, 143) 

Yllä oleva kuva havainnollistaa kunnan tarkastus- ja valvontajärjestelmän 

kokonaisuutta. Ulkoista valvontaa harjoittavat tarkastuslautakunta ja 

tilintarkastajat, mutta myös kunnan asukkaat, valtio sekä EU. Sisäinen 

valvontajärjestelmä puolestaan käsittää sisäisen valvonnan ja sen osana olevan 

sisäisen tarkastuksen. 
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Tarkastuslautakunnan pääasiallisena tehtävänä on valtuuston asettamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. 

Tarkastuslautakunta suorittaa siis tuloksellisuustarkastusta, jonka perustana ovat 

kunnan toiminnan tavoitteet. Kunnan tavoitteet sisältyvät taloussuunnitelmaan ja 

talousarvioon, jotka valtuusto on hyväksynyt. (Myllymäki, 2007, 323) Kuntalain 71 

§:n mukaan valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös 

hallinnon ja talouden tarkastukseen liittyvien asioiden valmistelu sekä kunnan ja 

sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen.  Jos kunnan taseessa on 

kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida 

talouden tasapainotuksen toteutumista sekä taloussuunnitelman ja 

toimenpideohjelman riittävyyttä.    

Tilintarkastuksella pyritään lisäämään tilinpäätösraportoinnin ja hallinnon 

uskottavuutta ja luotettavuutta sekä pyritään takaamaan kunnan toiminnan 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tilintarkastajat ovat kunnanvaltuuston 

valvontaväline, mutta he suojaavat myös kuntalaisten ja kunnan etua. (Myllymäki, 

2007, 314) Kuntalain 73 § määrää kunnan tilintarkastajien tehtävät. 

Tilintarkastajien tulee tarkastaa joka vuosi kunnan hallinto, kirjanpito sekä 

tilinpäätös. Kuntalain mukaan tarkastettavana on:  

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;  

2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu 

tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 

sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, 

taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;  

3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä  

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta 

järjestetty asianmukaisesti. 

Aloiteoikeus, valitusoikeus, tietojensaantioikeus sekä osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet luovat pohjan sille, että myös kunnan asukkaalla on 

mahdollisuus valvoa kunnan toimintaa monella tapaa. Kuntalaki luo kuntalaiselle 

valvontamahdollisuuden kunnallisvalituksen kautta. Asukkaiden harjoittama 

valvonta ei kuitenkaan ole saavuttanut järjestelmällistä muotoa, minkä takia Heuru, 
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Mennolla ja Ryynänen ovat sitä mieltä, että kunnallisvalitusta ei voida pitää 

järjestelmällisessä mielessä valvontana. (Heuru et al. 2011, 297, 299)  

Myös valtio ja EU kohdistavat kuntiin valvontatoimia. EU:n tekemä valvonta liittyy 

erityisesti tukien myöntämiseen ja maksatushakemuksiin. (Säilä et al. 2008, 52 - 

53). Vaikka kunnat toimivatkin itsehallinnollisesti, myös valtiolla on lakiin kirjatut 

oikeudet valvoa kuntia. Valtio seuraa ja valvoo valtionosuustehtävien hoitoa. 

Painopiste on siirtynyt yhä enemmän pois yksityiskohtaisesta kustannusten 

valvonnasta lakien ja tavoitteiden noudattamisen seurantaan sekä sen 

tarkasteluun, että kunnan asukkaiden peruspalvelut vastaavat maassa yleisesti 

hyväksyttyä tasoa. (Myllymäki, 2007, 302, 330)   

Sisäiseen valvontaan kuuluvat kunnallishallinnossa muun muassa sisäinen 

tarkkailu, johdon valvonta, sisäinen tarkastus, controller -toiminnot sekä 

luottamushenkilöseuranta (Säilä et al., 2008, 52). Sisäisen valvonnan 

järjestämisvastuu on kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla sekä konsernitasolla 

konsernijohdolla. Sisäisen valvonnan toteutuksesta vastaavat puolestaan laaja 

joukko muita tilivelvollisia, jotka toimivat viranomaisina tai toimielimissä. Kunnan 

sisäisen valvonnan osana voi olla lisäksi sisäistä tarkastusta. Sisäinen tarkastus 

on apuna kunnan johdolle sen valvontavelvollisuuden täyttämisessä. Sisäinen 

tarkastus arvioi systemaattisesti sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta 

sekä antaa tukea riskienhallinnan toteuttamisessa. (Kirjanpitolautakunnan 

kuntajaosto, 2013, 19 - 21; Alftan et al., 2008, 74 - 75) Sisäisen valvonnan 

kokonaisuutta tullaan tarkastelemaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

2.2 Mitä sisäinen valvonta on? 

Sisäisen valvonnan käsite syntyi 1900 -luvun alkupuolella, jonka jälkeen siitä on 

julkaistu useita määritelmiä. Taloudessa tapahtuneet muutokset ja yksittäisten 

yritysten toimet ovat vaikuttaneet siihen, miten sisäisen valvonnan käsite ja 

sääntely ovat muuttuneet. Viimeisimpänä tällaisena muovaavana tekijänä voidaan 

pitää 2000 -luvun alun kirjanpitoskandaaleja, joiden jälkeen Yhdysvalloissa tuli 

voimaan Sarbanes-Oxley (SOX) -lainsäädäntö. Viimeisten 15 - 20 vuoden aikana 

sisäisen valvonnan käsite on siirtynyt kirjanpitoon ja taloudelliseen toimintaan 
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liittyvästä valvonnasta käsittämään myös laajemmalti hallintoa ja liiketoimintaa. 

(Pfister, 2009, 16)  

Yksi tunnetuimmista sisäisen valvonnan määritelmistä on Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Comission (COSO) julkaisema. Se 

kuvaa hyvin nykyistä laajaa käsitystä sisäisestä valvonnasta.  COSO -raportin 

sisäisen valvonnan määritelmän mukaan: 

”sisäinen valvonta on prosessi, johon osallistuvat organisaation hallitus, johto ja 

muu henkilöstö ja joka pyrkii kohtuullisessa määrin varmistamaan, että seuraaville 

alueille asetetut tavoitteet saavutetaan: 

• toimintojen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus 

• taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuus 

• lakien ja säännösten noudattaminen” (COSO, 1994a, 3) 

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan siis toimia, joilla pyritään turvaamaan ja 

varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen. Tehokkaan sisäisen 

valvontaprosessin edellytyksenä ovatkin selvät tavoitteet (INTOSAI, 2004, 13). 

Prosessiin osallistuvat johdon ohella myös koko muu henkilöstö, joten sisäinen 

valvonta koskettaa organisaation jokaista työntekijää. Sisäisen valvonnan 

tavoitteena on taata johdolle se, että taloudellinen tieto on oikeaa ja luotettavaa, 

organisaatio toimii lakien, politiikkojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti, varat 

on turvattu sekä resurssit käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti.  Sisäisen 

valvonnan voidaan katsoa olevan tehokasta, kun yllä listatut kolme COSO:n 

määritelmään sisältyvää sisäisen valvonnan tavoitetta saavutetaan kunnolla. 

(Agbejule & Jokipii, 2009, 501) 

Kinneyn (2000, 84) mukaan COSO:n määritelmällä on kolme ominaispiirrettä. 

Ensinnäkin se on laaja ulottuen paljon laajemmalle kuin perinteinen näkemys 

sisäisestä valvonnasta. COSO:n määritelmän voidaankin sanoa kattavan kaikki 

johtamistoiminnot lukuun ottamatta tavoitteiden asettamista, strategian 

valitsemista sekä tunnistettujen yllätysten tarkempaa tutkimusta. Toisena 

ominaispiirteenä on sisäisen valvonnan prosessiluontoisuus, mikä tarkoittaa sitä, 

ettei sisäistä valvontaa voida tarkkailla tai varmentaa suoraan. Viimeisenä 
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piirteenä on se, että sisäinen valvonta koskee riskiä. Jokainen päätöksentekijä 

haluaa optimoida riskit, joten tämä johtaa vaatimukseen sisäisen valvonnan 

laadusta ja laadunvarmistuksesta. Alla oleva kuva havainnollistaa sisäisen 

valvonnan laajuutta. Kuvassa johtamistoimet on jaettu kahteen ryhmään: johdon 

päätöksentekoprosessiin ja sisäiseen valvontaan. 

 

Kuva 2. Johdon päätöksentekoprosessi ja sisäinen valvonta (Kinney, 2000, 85) 

Johdon päätöksentekoprosessi määrittää pitkäaikaisen strategian, 

toimintasuunnitelmat meneillään olevalle periodille sekä seurantatoimet 

poikkeamiin. Strategia ja suunnitelmat implementoidaan puolestaan 

liiketoimintaprosessin kautta. Liiketoimintaprosessi on vuorovaikutuksessa 

todellisten tapahtumien, transaktioiden ja olosuhteiden kanssa, jotka kaikki on 

valtuutettu, aistittu ja valvottu sisäisen valvonnan toimesta. Sisäisen valvonnan 

prosessi onkin tärkeä asia johdolle juuri sen tuottaman informaation kautta tukien 

johdon päätöksentekoprosessia sekä turvaamalla varat. (Kinney, 2000, 84)  

Käytännössä sisäinen valvonta rakentuu erilaisista toimenpiteistä, joilla pyritään 

varmistamaan organisaation toiminta siten, että toiminta on tavoitteiden ja 

toimintaohjeiden mukaista. Sisäisellä valvonnalla on myös tärkeä rooli 

väärinkäytösten ennaltaehkäisemisessä ja havaitsemisessa. Sisäisen valvonnan 

käytännön toteutus vaihtelee organisaatioittain muun muassa koon, toimialan ja 

omistussuhteiden mukaan. Tärkeää ei ole niinkään se, miten sisäinen valvonta 

järjestetään vaan sen toimivuus.  (Ahokas, 2012, 11 - 12,15)  

Marttilan (1998, 16) mukaan toimivan valvontajärjestelmän on kuitenkin täytettävä 

ainakin kaksi tavoitetta. Ensiksi, valvonnan on tehokkaasti ja luotettavasti 
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saavutettava haluttu valvonnan taso, kuitenkaan olematta liian näkyvää. Lisäksi 

valvonnan tulee olla kohtuullista kustannuksiltaan. Organisaation sisäisen 

valvonnan tehokkuus riippuu puolestaan paljolti siitä, kuinka hyvin toimijat tietävät 

ja ymmärtävät tavoitteensa ja tehtävänsä sekä valvovat niiden saavuttamista 

(Alftan et al., 2008, 36 ). Mikäli tavoitteet halutaan saavuttaa, on myös tärkeää, 

että valvonta kohdistuu toiminnan ja talouden kannalta oleellisiin kohtiin 

(Raudasoja & Johansson, 2009, 144). 

Vaikka valvontajärjestelmä olisi erinomainen, ei se pysty antamaan täyttä 

varmuutta sisäiseen valvontaan liittyvien rajoitteiden vuoksi. Sisäisellä valvonnalla 

pyritäänkin tavoittamaan kohtuullinen varmuus organisaation päämäärien 

saavuttamisesta. Sisäisen valvonnan avulla voidaan saada kyllä tietoa 

järjestelmän toimivuudesta, mutta esimerkiksi huonoa johtamista se ei voi 

muuttaa. Sisäisen valvonnan saavat aikaan ihmiset, ja niinpä inhimilliset tekijät, 

kuten väärinkäsitykset, huolimattomuus, kontrollien kiertäminen sekä virhearviot, 

ovat myös valvontajärjestelmän rajoitteita. (INTOSAI, 2004, 12)   

Ahokas (2012, 22 - 23) on puolestaan listannut tyypillisiä varoitusmerkkejä 

heikosta sisäisestä valvonnasta. Viitteitä heikosta sisäisestä valvonnasta voivat 

olla dokumentaation, kirjallisten politiikkojen, työtehtävien dokumentaation ja 

tehtävien eriyttämisen puuttuminen, asiakasvalitukset sekä epäaktiivinen johto.  

Väärinkäytöksen mahdollisuutta organisaatiossa suurentaa myös heikko sisäisen 

tarkastuksen järjestelmä, joka ei pysty havaitsemaan sääntöjen vastaista 

toimintaa.  

Sisäisestä valvonnasta on julkaistu useita viitekehyksiä, joiden avulla voidaan 

havainnollistaa ja arvioida sisäistä valvontaa, mukaan lukien aiemmin mainittu 

COSO -malli. Näistä tunnetuin on juuri COSO -malli, joka syntyi vuonna 1992 

pitkän työn tuloksena. Muita malleja ovat muun muassa kanadalainen CoCo -malli, 

IT -järjestelmiin keskittyvä CoBIT -malli sekä julkisen sektorin toimijoiden INTOSAI 

-malli. COSO -mallia sekä INTOSAI -viitekehystä käsitellään tarkemmin tutkielman 

luvussa kolme. 
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2.3 Sisäinen valvonta kuntakontekstissa 

2.3.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja käytäntö 

Kunnilla on omat painotuksensa sisäisen valvonnan suhteen, vaikkakin useimmilta 

osiltaan sisäisen valvonnan määritelmä on sama kuin yrityspuolella. Kunnan 

erityispiirteet huomioivia sisäisen valvonnan määritelmiä on julkaistu joitakin, joista 

yksi sisältyy kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (2013, 19) yleisohjeeseen kunnan 

ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Määritelmän 

mukaan ”sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on 

taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja 

luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä 

noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan”. 

Julkisen sektorin sisäinen valvonta pitää ymmärtää kontekstissa, jossa 

huomioidaan näiden organisaatioiden erityispiirteet. Huomioitavia erityispiirteitä 

ovat muun muassa organisaatioiden sosiaaliset ja poliittiset tavoitteet, 

budjettivarojen käyttö, talousarviosyklin tärkeys, suorituksen monimutkaisuus sekä 

laaja julkinen tilivelvollisuus. Nykyisin julkisella sektorilla toimivat organisaatiot 

joutuvat myös tasapainoilemaan perinteisten arvojen (laillisuus, rehellisyys ja 

läpinäkyvyys) ja modernien arvojen (tehokkuus ja taloudellisuus) välillä. (INTOSAI, 

2004, 4-5) 

Ohessa oleva kuva 3 havainnollistaa entisestään edellä esitettyä kunnan sisäisen 

valvonnan määritelmää ja erityispiirteitä sekä valvonnan kokonaisuutta. Kuva 

mukailee soveltuvin osin COSO -mallia huomioiden kuitenkin kunta-alan 

ominaispiirteet. Viidestä osatekijästä koostuvan sisäisen valvonnan tavoitteena on 

varmentaa se, että 1) toiminta on lakien ja ohjeiden mukaista, 2) perustehtävät 

hoidetaan häiriöttä, 3) resurssit käytetään ja hoidetaan tehokkaasti, 4) toiminta, 

tieto ja omaisuus turvataan sekä 5) varainhoito on moitteetonta. Mikäli näihin 

sisäisen valvonnan tavoiteisiin päästään, on sillä vaikutusta kuntaorganisaation 

tavoitteiden saavuttamiseen, toiminnan tuloksellisuuteen sekä informaation ja 

raportoinnin luotettavuuteen. 
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Kuva 3.  Sisäisen valvonnan kokonaisuus (Raudasoja & Johansson, 2012, 144) 

Suomessa kunnan sisäisen valvonnan kokonaisjärjestelmän asianmukaisuudesta 

ovat vastuussa kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Sisäisen 

valvonnan toteuttamisesta vastaavat myös kaikki ne toimielimet, joille on annettu 

toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina. (Majoinen et 

al., 2008, 135) Kunnassa sisäisen valvonnan järjestämisvastuu ulottuukin paljon 

laajemmalle kuin yrityspuolella. Yrityksissä vastuuvapaus myönnetään hallitukselle 

ja toimitusjohtajalle, kun taas kunnissa vastuuvapaus käsittää kaikki tilivelvolliset. 

Vastuun jakautuminen laajalle johtaa siihen, että sisäisen valvonnan järjestelmän 

menettelytavat ja asianmukaisuuden varmentaminen ovat hyvin haasteellinen 

asia. (Holopainen et al., 2010, 171) 

Käytännössä sisäinen valvonta toteutetaan kunnallishallinnossa muun muassa 

sisäisen tarkkailun, johdon valvonnan, sisäisen tarkastuksen, controller -toiminnon 

sekä luottamushenkilöseurannan kautta (Säilä et al., 2008, 52). Kunnissa sisäisen 

valvonnan käytännön toteutus eroaa yrityksissä harjoitetusta valvonnasta, vaikka 

New Public Management onkin ehdottanut yritysmaailman keinoja julkiselle 

sektorille. Italialainen tutkijaryhmä havaitsi, että tutkitut tapaukset eivät vastanneet 

täysin niitä valvonnan tapoja, joita on luonnehdittu yksityisen sektorin 

kirjallisuudessa. Tutkimuksessa päädyttiinkin siihen, että kunnissa käytetty 

valvonnan keinojen joukko on paljon monimuotoisempi, eivätkä yksityisen sektorin 
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kirjallisuudessa esitetyt piirteet selitä tyhjentävästi sisäisen valvonnan 

kokonaisuutta julkisella sektorilla. (Cristofoli et al., 2010, 350 - 372) 

Perinteisesti sisäisen valvonnan käytännön toteuttajat on jaettu kolmeen osaan 

kuntasektorilla. Ensinnäkin esimiehet suorittavat jokapäiväisten työrutiiniensa 

osana päivittäistä valvontaa, toiseksi luottamushenkilöt ja johto tekevät 

tilivelvolliselle kuuluvaa valvontaa sekä kolmanneksi sisäinen tarkastus hoitaa 

valvonta- ja arviointitehtäväänsä. Päivittäisellä valvonnalla tarkoitetaan 

toimintarutiineihin kuuluvaa päivittäistä varojen käytön valvontaa ja toimintojen 

kontrollointia. Käytännössä päivittäinen valvonta toteutetaan esimerkiksi niin, että 

ohjelmistot suojataan asiattomilta, ylläpidetään lupa- ja kulkuoikeuksia sekä 

tehtävät, valtuudet ja vastuu jaetaan kirjallisin ja dokumentoitujen päätösten avulla. 

Päivittäisen valvonnan pyrkimyksenä on turvata omaisuus, ennaltaehkäistä 

virheet, noudattaa ohjeita, lisätä informaatiojärjestelmien luotettavuutta sekä 

edistää taloudellisuutta. (Holopainen, 2010, 177 - 178) 

Johdon ja luottamushenkilöiden toimenkuvaan liittyy myös valvonnallisia tehtäviä. 

Kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten jäsenillä on laaja tiedonsaantioikeus, 

jonka avulla he voivat suorittaa valvontaa. Kunnan säännöissä sekä laeissa 

märitellään myös johdon ja luottamushenkilöiden valvontavastuista. Esimerkiksi 

kaupunginjohtaja valvoo taloudenhoitoa hallinnon eri tasoilla, ja hänellä on vastuu 

johtaa sisäistä valvontaa. Toimialojen vastaavilla johtajilla sekä konsernijohdolla 

on puolestaan vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta. Esimiehet hoitavat 

valvontatehtäväänsä luoden henkilöstölle edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja 

tavoitteiden saavuttamiseen. Esimiehet valvovat myös vastuullaan olevia 

toimintoja ja tekevät tarvittavia toimia, mikäli toiminta ei ole oikeanlaista. 

(Holopainen, 2010, 178 - 180) 

Kolmantena valvonnan toteuttajana on sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on 

avustaa johtoa sen valvontavelvollisuuden täyttämisessä. Sisäinen tarkastus arvioi 

sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukee viranhaltijoita ja 

toimielimiä riskienhallinnan toteuttamisessa. Kaikissa kunnissa sisäisen 

tarkastuksen toimintoa ei ole, mutta suuremmissa kunnissa se on vakiinnuttanut 

paikkansa. Sisäinen tarkastus on usein järjestetty omaksi tehtäväksi johdon 
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alaisuuteen, mutta sisäisen tarkastuksen palveluita voidaan hankkia myös 

ostopalveluina tarkastusyhteisöiltä. (Alftan et al. 2008, 74 - 75) 

 

2.3.2 Sisäinen valvonta osana tulosohjausmallia 

Jotta kunnan sisäisestä valvonnasta voidaan saada perusteellinen kuva, on syytä 

avata myös toiminnan ja talouden ohjauksen kokonaisuutta. Kunnan toiminnan ja 

talouden ohjaus perustuu tulosohjausmalliin, joka myötäilee New Public 

Management -reformin yleisiä virtauksia (Meklin, 2001, 91). Tulosohjausprosessi 

on hallinnollinen ohjaus- ja johtamismekanismi, joka on suunniteltu toiminnan 

johtamisen ja strategisen suunnittelun keinoksi. Tulosohjausuudistuksen 

tavoitteena oli nostaa panosten sijaan toiminnan tulokset seurannan ja 

raportoinnin keskiöön. Tulosohjausmallin avulla pyritään lisäksi hakemaan 

strategisempaa lähestymistapaa ohjaukseen keskittymällä tuloksiin eikä niinkään 

yksityiskohtaiseen operatiiviseen voimavaroilla ohjaamiseen. Tulosohjauksen 

tavoitteena on lisätä tehokkaampaa ja toimivampaa ohjausta, mutta myös tarjota 

toimivia välineitä tavoitteiden arvottamiselle ja valintojen tekemiselle moninaisten 

julkishallinnolle asetettujen tavoitteiden välillä. (Valtiovarainministeriö, 2008, 18 - 

19) 

Tulosohjausmallin vaiheet voidaan jakaa neljään osaan. Ensiksi valtuusto 

hyväksyy talousarvioissa ja -suunnitelmassa toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Talousarviossa on lisäksi oltava riittävät määrärahat ja tuloarviot toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumiselle. Toiseksi, kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten 

toimeenpanosta ja esittää toimintakertomuksessa selvityksen kunnan ja 

kuntakonsernin tavoitteiden toteutumisesta. Kolmanneksi, sisäisen valvonnan 

avulla pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen. Lopuksi, 

tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, miten asetetut tavoitteet ovat 

toteutuneet sekä sovittaa yhteen kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastukset. (Säilä 

et al., 2008, 11)  

Valtuusto on siis keskeisessä asemassa toiminnan tavoitteiden määrittämisessä, 

sillä se asettaa talousarviossa ja -suunnitelmassa kunnan toiminnan strategiat, 

päämäärät ja tavoitteet. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa konkretisoituu 
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valtuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja 

kunnan alueen kehittämisestä. Koska kuntien voimavarat ovat rajalliset, tulee 

valtuuston asettaa asiat tärkeysjärjestykseen niin, että resursseilla saadaan 

tuotettua olennaisimmat palvelut tehokkaasti. Taloussuunnitelmaa ja -arviota 

voidaan myös pitää valtuuston tärkeinä ohjausvälineinä. (Harjula & Prättälä, 2012, 

542 - 543; Säilä et al., 2008, 37) 

Tavoitekäsitteellä on huomattava rooli sisäisessä valvonnassa, ja sen vuoksi 

käsite on syytä avata myös sanallisesti. Meklinin (2001, 97 - 98) mukaan 

tavoitteella tarkoitetaan saavutettavaksi tarkoitettua tilaa. Kuntataloudessa onkin 

tärkeää, että tavoitteet ilmaistaan niin, että saavuttaminen voidaan konkreettisesti 

todeta. Toteamisen edellytyksenä on puolestaan se, että tavoitteita pystytään 

mittaamaan. Mitattavuuden lisäksi hyvällä kuntalain mukaisella tavoitteella on 

muitakin omanaispiirteitä.  Meklin (2001, 99 -100) listasi artikkelissaan hyvän 

tavoitteen tunnusmerkkejä, joita tutkijat ovat empiiristen havaintojensa pohjalta 

esittäneet. Hyvän tavoitteen piirteitä ovat: 

1) mitattavuus, 

2) yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys, 

3) hyväksyttävyys, 

4) keskeisyys, 

5) kattavuus, 

6) tavoitteen realistisuus suhteessa määrärahaan, 

7) määrärahan ja tavoitteen ajallinen vastaavuus, 

8) ristiriidattomuus, sekä 

9) vaikutettavuus. 

Tavoitteiden asettamiselle löytyvät myös omat perusmallinsa, joita ovat 

suomalaisella kuntasektorilla joko Balanced Scorecard, laatuajattelun malli tai 

talousprosessi. Tavoitteiden asettamisessa ei riitä pelkästään se, että valitaan 

käytettävä teoreettinen malli, vaan tavoitteiden määrittelemiseksi tarvitaan eri 

vaiheita. Tavoitteiden asettamisen vaiheet voidaan jakaa kolmeen askeleeseen: 

kohteen täsmentämiseen, mittariston muodostamiseen sekä varsinaisen tavoitteen 

asettamiseen. Valittu tavoitteiden asettamisen malli suuntaa toki sitä, miten kohde 

täsmennetään ja mittaristot muodostetaan. (Meklin, 2001, 101 - 105)   
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Balanced Scorecard (BSC) eli tuloskortti pyrkii yhdistämään 1) mittarit strategioihin 

ja visioon, 2) menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden, 3) rahamääräiset ja ei-

rahamääräiset ilmiöt sekä 4) etenkin eri näkökulmat toisiinsa. Mallin alkuperäisiä 

näkökulmia ovat asiakkaat, talous, oppiminen ja innovatiivisuus sekä prosessit. 

Kuntatalouden erityispiirteiden vuoksi BSCn alkuperäinen näkökulmajako ei toimi 

julkisella sektorilla ilman muokkausta. Esimerkiksi Lumijärvi määrittelee 

tasapainotetun mittariston mallin ja kunta-alan tuloksellisuudenarviointi -raportissa 

kunnissa käytettäviksi näkökulmiksi asiakkaita, vaikuttavuutta, prosessia ja 

henkilökunnan aikaansaannoskykyä. (Lumijärvi, 2000, 10 - 12; Meklin, 2001, 101 - 

102)   

Toinen tavoitteiden asettamisen malli on laatuajattelu, joka nostaa esille 

laatustandardit ja laatupalkintokriteerit. Euroopan laatupalkintomalli julkisella 

sektorilla (EFQM, European Foundation for Quality Management) antaa 

mahdollisuudet toiminnan ja tulosten vertailemiseen suhteessa muihin toimijoihin. 

Mallissa toiminta ja tulokset erotetaan niin, että kummallakin on 50 %:n osuus 

laadun arvioinnissa. Toiminta jaetaan edelleen johtajuuteen, henkilöstöön, 

toimintaperiaatteisiin ja strategiaan sekä kumppanuuksiin, resursseihin ja 

prosesseihin. Tulokset puolestaan luokitellaan henkilöstötuloksiin, 

asiakastuloksiin, yhteiskunnallisiin tuloksiin ja keskeisiin suorituskykytuloksiin. 

(Meklin, 2001, 101) 

Tavoitteita voidaan asettaa lisäksi talousprosessin avulla. Tulosohjauksen mallissa 

kunnat pyrkivät toimimaan mahdollisimman tuloksellisesti. Kunta toimii palvelujen 

tuottajana tai järjestäjänä saaden rahoituksensa kuntalaisilta. Tulosohjauksen malli 

lähtee talousprosessiajatuksesta, jonka mukaan tavoitteet kohdistetaan asioille, 

joista saadaan vaikutuksia aikaiseksi. Tavoitteen asettamisen kohde on siis 

tuotospuolella, mutta sen lisäksi kohteena voivat olla myös muut toimintaprosessin 

osat, tuotannontekijät ja tuotantoprosessi. Kuntapuolella täydennetään 

tuotospuolen tavoitteita myös tulosta täydentävillä tai rajoittavilla tavoitteilla. 

Talousprosessiajattelu priorisoi toiminnassa prosessin vaikuttavuutta ja 

tehokkuutta. (Meklin, 2001, 101,103)   

Kun tavoitteet on asetettu, toimeenpantu ja niiden toteutuminen on pyritty 

turvaamaan sisäisen valvonnan avulla, pitää tavoitteiden saavuttamista vielä 
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lopuksi arvioida. Tulosohjausmalleissa arvioinnilla on tärkeä rooli toiminnan 

kehittämisessä ja ohjaamisessa, minkä vuoksi arviointiin on hyvä panostaa 

(Kuusela, 2007, 33). Tarkastuslautakunnan päätehtävänä on kunnan toiminnan 

tuloksellisuuden arviointi ja kuntalain mukaan sen on arvioitava, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Ruostetsaari & 

Holttinen, 2004, 14).  

Arviointi on usein käytännössä 1) tavoite- tai standardivertailua, jolloin toteutunutta 

verrataan asetettuihin tavoitteisiin tai standardeihin, 2) poikittaisvertailua, jolloin 

kriteerinä ovat muiden toimijoiden tunnusluvut sekä 3) pitkittäisvertailua eli 

vertailua oman toiminnan aiempiin lukuihin (Meklin, 2001, 111). Arviointi on tiukasti 

kietoutunut valtuuston tavoitteiden asettamiseen, jolloin tavoitteidenasettamisen 

ongelmat heijastuvat myös tarkastuslautakunnan arviointitehtävään. 

Tutkimuksissa on havaittu ongelmia siinä, että valtuustoilla on ollut ongelmia 

tavoitteenasettelun opettelemisessa. Valtuusto on jättänyt tavoitteet 

epämääräisiksi, jolloin tavoitteiden saavuttamisen arvioiminen on lähes 

mahdotonta. (Ruostetsaari & Holttinen, 2004, 17) Kunnan valtuuston onkin syytä 

keskittyä tavoitteisiin ja tavoitteiden asettamisen prosessiin, jotta tavoitteita 

voidaan arvioida ja ohjausjärjestelmää kehittää.  

 

2.3.3 Sisäisen valvonnan sääntely kuntasektorilla 

Kunnan toimintaa ohjaavat erilaiset lait, säännöt ja ohjeet. Myös sisäisestä 

valvonnasta on oma sääntelynsä laissa ja ohjeissa. Tärkeimpiä sisäisen 

valvonnan sääntelyn lähteitä ovat kuntalaki sekä kirjanpitolautakunnan 

kuntajaoston yleisohjeeseen sisältyvä sisäisen valvonnan selontekovaatimus. 

Pitkään sisäisen valvonnan sääntely oli vuonna 2008 voimaan tulleen sisäisen 

valvonnan selontekovaatimuksen varassa, mutta keväällä 2012 hyväksytyn 

kuntalainmuutoksen yhteydessä lainsäädäntöön lisättiin kohtia sisäisestä 

valvonnasta.  

Sisäisen valvonnan sääntely vahvistui siis kolmisen vuotta sitten, sillä hallituksen 

esitys (HE 24/2012) eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta meni läpi 

toukokuussa 2012.  Tässä esityksessä kuntalakiin ehdotettiin lisättäväksi 
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säännöksiä kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. 

Laki astui voimaan syksyllä 2012, vaikkakin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

osalta säännösten mukaisen toiminnan tuli alkaa vasta vuonna 2014. 

(Valtionvarainministeriö, 2012, 51)  

Hallituksen esityksen mukaan lainmuutoksen taustalla on halu vahvistaa sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kuntasektorilla sekä yhdenmukaistaa 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Uudistuksen pyrkimyksenä on 

myös lisätä kunnan taloudenhoidon vakautta ja ennustettavuutta. Pitkällä 

aikavälillä tehokkaalla sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla voidaan saavuttaa 

myös kustannussäästöjä kunnissa. (Valtionvarainministeriö, 2012, 58 - 59) 

Esityksessä olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytila -osiosta lukija 

saa sellaisen kuvan, että hyvin hoidettu sisäinen valvonta on enemmänkin 

poikkeus kuin sääntö kuntasektorilla. Niinpä voimaan tulleella lainmuutoksella oli 

varmasti perusteltu tarve. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkityksestä 

kuntasektorilla kielii myös se, että muutoksien katsottiin olevan kiireellisiä ja 

mahdollisia tehdä erillään kuntarakenneuudistukseen liittyvästä kuntalain 

kokonaisuudistuksesta. (Valtionvarainministeriö, 2012, 53 - 55)  

 

Kuva 4. Sisäistä valvontaa koskevat kuntalain muutokset  

Edellä olevassa kuvassa on esitelty kuntalain sisäiseen valvontaan vaikuttaneet 

muutokset. Kuntalakiin tulleet muutokset koskivat ensinnäkin sitä, että 
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kunnanvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 

Lisäksi hallintosääntöön tulee sisällyttää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan 

liittyvien tehtävien- ja vastuunjako kunnassa. Lakiin lisättiin myös 

kunnanhallituksen velvollisuus raportoida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä toimintakertomuksessa. 

Kuntalain 73 §:ää muokattiin puolestaan niin, että tilintarkastajan velvollisuuksiin 

lisättiin riskienhallinnan tarkastaminen. Tilintarkastajalla on ollut siis aiemminkin 

kuntalaissa velvoite tarkastaa, onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta 

järjestetty asianmukaisesti. Kaikki edellä käsitellyt muutokset tulivat koskemaan 

myös kuntayhtymiä, joten kuntalain 86 §:äänkin tuli muutos. (KuntaL 13§, 50§, 

69§, 70§) 

Lakimuutokset vastaavat osittain kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 

yleisohjeeseen sisältyvää sisäisen valvonnan selontekovaatimusta, joten aivan 

uusia asioita nämä eivät ole kuntasektorilla. Toki asioiden laittaminen lakimuotoon 

lisää niiden painoarvoa, ja näin myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

merkitys korostuu kunnassa. Toisena tärkeänä sääntelyn lähteenä on siis toiminut 

jo ennen kuntalain muutosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen 

sisältyvä sisäisen valvonnan selontekovaatimus.  

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje sisältää vaatimuksen siitä, että 

kunnan johdon on esitettävä toimintakertomuksessa selonteko kunnan sisäisen 

valvonnan järjestämisestä. Selonteossa on kerrottava, miten sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta on järjestetty. Myös valvonnassa havaitut puutteet ja sisäisen 

valvonnan kehittämistoimet voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella tulee 

raportoida. Yleisohjeen mukaan tilintarkastajan tulee antaa 

tarkastuskertomuksessaan myös lausunto siitä, onko kunnan sisäinen valvonta 

asianmukaisesti järjestetty.   (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, 2013, 19)     

Yleisohje sisältää ohjeistuksen siitä, että selonteossa tulee käsitellä sisäisen 

valvonnan eri kohdealueet. Yleisohjeen mukaisia kohdealueita ovat:  

1) säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen,  

2) tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden 

arvioinnin pätevyys ja luotettavuus,  
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3)  riskienhallinnan järjestäminen,  

4)  omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta,  

5) sopimustoiminta sekä  

6) arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.  

Yleisohje sisältää lisäksi esimerkkejä kohdealueisiin liittyvistä seikoista, joihin 

selonteoissa olisi hyvä ottaa kantaa. Alla olevassa taulukossa 1 esitetään 

yleisohjeessa olevat esimerkit selontekoon sisällytettävistä asioista. 

(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, 2013, 19 - 21) 

Taulukko 1.  Sisäisen valvonnan selontekoon sisällytettäviä asioita (mukaillen 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, 2013) 

Kohdealue  Selontekoon sisällytettäviä asioita  
1) Säännösten, 
määräysten ja 
päätösten 
noudattaminen 

- Otetaan kantaa sisäisen valvonnan toimivuuteen lakien ja 
päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa 
erityisesti lakisääteisissä tehtävissä ja etenkin silloin, kun 
niiden noudattamisessa on havaittu puutteita. 
- Voi olla aiheellista käsitellä sisäisen valvonnan toimivuutta, 
kun toimintaan on kohdistunut kunnallisvalitus, 
korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu 
oikeusseuraamus. 

2) Tavoitteiden 
toteutuminen, 
varojen käytön 
valvonta, 
tuloksellisuuden 
arvioinnin pätevyys 
ja luotettavuus 

- Esitetään pääsääntöisesti toimintakertomuksessa ja 
talousarvion toteutumisvertailussa. 
- Kuitenkin, jos tavoitteen asettamisessa tai määrärahan 
budjetoinnissa on tapahtunut olennainen virhe, tulosvastuuta 
ei ole noudatettu tai toimivaltaa varojen käytössä on 
toistuvasti ylitetty, voi olla syytä käsitellä asiaa 
korjausehdotuksineen selonteossa.  

3) Riskienhallinnan 
järjestäminen 

- Onko riskikartoitus ajan tasalla ja onko se tehty riittävän 
kattavasti? 
- Onko riskienhallinta ja seuranta vastuutettu selkeästi ja 
onko siihen riittävä asiantuntemus? 
- Onko onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja 
rahamäärällisessä ennakoinnissa? 

4) Omaisuuden 
hankinnan, 
luovutuksen ja 
hoidon valvonta 

- Arvioinnin kohteena erityisesti silloin, kun on toteutunut 
menetyksiä, arvon alennuksia tai on jouduttu korvaus- tai 
muuhun oikeudelliseen vastuuseen. 
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5) Sopimustoiminta - Aiheellista arvioida silloin kun sopimuksilla on ollut 
negatiivisia seurauksia, joita ei olla osattu odottaa. 
- Arvioimisen kohteena myös se, onko sopimusehtojen 
noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ajantasaista 
sekä kattavasti vastuutettua.  

6) Arvio sisäisen 
tarkastuksen 
järjestämisestä 

-Miten sisäinen tarkastus on kunnassa järjestetty? 
-Tarkastustoiminnon laajuus, kohdentuminen ja keskeiset 
tulokset päättyneellä tilikaudella sekä johtopäätökset. 

 

Yksittäisen kunnan sisäistä valvontaa ohjaavat myös kunnan omat säännöt ja 

ohjeet. Sisäiseen valvontaan vaikuttavia sääntöjä ja ohjeita ovat muun muassa 

sisäisen valvonnan ohje, riskienhallintapolitiikka tai hallintosääntö. 

Hallintosäännössä määritetään yleensä vastuut sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan hoitamisesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa 

määritellään puolestaan ne toimet, joihin ryhdytään sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan hoitamiseksi.  

Sisäisen valvonnan käytännön toimintaan vaikuttavat välillisesti myös monet 

muutkin lait ja säädökset, kuin mitä edellä käsiteltiin. Esimerkiksi kuntalaki, 

kirjanpitolaki, hankintalaki sekä toimialakohtaiset lainsäädännöt ohjaavat kunnan 

toimintaa ja näin vaikuttavat sisäisen valvonnan käytäntöihin 

kuntaorganisaatiossa. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan tämän enempää esitellä 

sisäiseen valvontaan välillisesti liittyvää sääntelyä.  
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3. SISÄISEN VALVONNAN KEHITTÄMINEN  

3.1 Kehittäminen kunnan näkökulmasta 

Yhä monimutkaisemmat toimintaympäristöt ja erilaiset muutosvaatimukset ovat 

kunnille nykypäivää, ja kunnilla on tapana reagoida näihin vaatimuksiin 

kehittämällä toimintaansa. Kehittämistoiminnassa on havaittu sellaisten kuntien 

pärjäävän, jotka hallitsevat kehittämistoiminnan strategisuuden, 

kehittämiskulttuurin sekä projektinhallinnan kysymykset. (Lumijärvi et al., 2013, 16) 

Kehittäminen on myös tärkeässä asemassa sisäisen valvonnan ollessa 

tarkastelun kohteena. Mikäli järjestelmää ei pystytä kehittämään muuttuvien 

olosuhteiden mukaiseksi, sisäisestä valvonnasta voi tulla tehotonta, eikä se 

välttämättä täytä enää sille asetettuja vaatimuksia. (Atwood et al., 2012, 31 - 32, 

35)    

Julkisen sektorin sisäistä valvontaa sekä sisäisen valvontajärjestelmän 

implementointia ja kehittämistä tutkineet ovat havainneet erityispiireteitä, joiden 

tiedostaminen voi auttaa kehitystyötä tekeviä. Ensiksi on hyvä huomioida se, että 

julkisen sektorin organisaatiot eroavat yrityksistä usealla tavalla, ja yksityisen 

sektorin mallien ja ideoiden soveltaminen on syytä tehdä aina harkiten. Cristofoli et 

al. ( 2010, 350 - 372) havaitsivat tutkiessaan italialaisen julkisen sektorin 

valvontaa, etteivät yksityisen sektorin kirjallisuudessa luonnehditut tavat 

vastanneet täysin julkisen sektorin valvonnan tapoja. Tutkijat päätyivät siihen, että 

kunnissa käytetty valvonnan keinojen joukko on paljon monimuotoisempi, kuin 

mitä kirjallisuudessa on esitetty, eivätkä yksityisen sektorin kirjallisuudessa esitetyt 

piirteet selitä tyhjentävästi sisäisen valvonnan kokonaisuutta julkisella sektorilla.  

Julkisella sektorilla työskentelevien ihmisten ominaisuuksista on myös tehty 

löytöjä, joilla voi olla vaikutusta sisäisen valvonnan kannalta, sillä ihmiset ovat 

erottamaton osa sisäistä valvontaa. Tutkimusten mukaan julkisen sektorin 

työntekijöitä motivoivat tekijät ja heidän arvonsa voivat olla erilaisia kuin 

yksityisellä sektorilla työskentelevien ihmisten. Tutkijat ovat pohtineet, että näillä 

piirteillä voidaan mahdollisesti selittää, miksi yksityiselle sektorille kehitettyjä 

malleja ei ole täysin hyväksytty julkisen sektorin henkilöstön keskuudessa. (Parker 

& Bradley, 2000, 138) Huomionarvoista on myös se, että muutoksia kohdanneet 
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julkisen sektorin organisaatiot ovat hyötyneet mallista, jossa henkilöstö on saanut 

tarvittavan tuen esimiehiltä. Tutkimusten mukaan pehmeät elementit, kuten työssä 

saatu tuki, ovat vaikuttaneet henkilöstön työtyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja 

sitoutumiseen. Julkisen sektorin työntekijöiden hyvinvoinnille tärkeäksi tekijäksi 

onkin noussut esimiesten, työkaverien sekä perheen antama sosiaalinen tuki. 

(Rodwell et al., 2011, 392)   

Organisaatiokulttuurilla on puolestaan havaittu olevan vaikutusta sisäisen 

valvonnan prosessin käyttöönotossa. Minelli et al. (2008, 21 - 23) havaitsi, että 

organisaatio, jossa ollaan halukkaita hyväksymään valvontaa, edistää prosessia. 

Kulttuuri, jossa pyritään ainoastaan noudattamaan lakeja, ei yksin riitä, vaan pitäisi 

kyetä myös toiminnan tehokkuuden arviointiin. Lisäksi johdolla on tärkeä rooli 

työntekijöiden odotusten muokkaamisessa luoden pohjan reformin hyväksynnälle 

(Wang & Berman, 2001, 425). Parker ja Bradley (2000, 137) havaitsivat 

tutkimuksessaan kuitenkin sen, että julkisen sektorin organisaatiokulttuuri ei ole 

helposti muokattavissa, joten mikäli organisaatiokulttuuria on tarvetta muuttaa, ei 

muutosjohtaminen tule olemaan helppoa.    

Osa tutkijoista, kuten Wang ja Berman (2001, 423), ovat päätyneet siihen, että 

ammattitaitoisella henkilökunnalla ja taloudellisilla resursseilla on positiivinen 

yhteys reformien esittelyyn ja implementointiin. Samanlaisen päätelmän tekivät 

myös Reginato et al. (2011, 9) tutkiessaan sisäisen valvontajärjestelmän 

toimeenpanemista italian kuntasektorilla. Tutkijat huomaisivat, että organisaation 

koolla oli väliä sisäisen valvonnan uudistuksen läpiviennissä, sillä yli 15 000 

asukkaan kunnat pärjäsivät tutkimuksessa pienempiä paremmin. Tutkijat selittivät 

koon vaikutusta juuri sillä, että uudet työkalut vaativat ammattilaisen taitoja ja 

resursseja, joita ei ole tarjolla pienemmissä kunnissa.  

Hatakka havaitsi tutkiessaan Kuntakehto-hanketta varten kuntien 

kehittämistoimintojen hyviä käytäntöjä, että tärkeään asemaan nousi 

vuorovaikutus. Hyvässä kehityshankkeessa vahva vuorovaikutus eri toimijoiden 

välillä näytti olevan hankkeita yhdistävä tekijä. Vuorovaikutus kattoi niin 

työyhteisöjen sisäisen yhteistyön kuin kaupungin ja kuntalaisten välisen 

kommunikoinnin. Hyvissä käytännöissä nousi esille etenkin suullinen 
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vuorovaikutus sekä vuorovaikutuksen systemaattisuus. (Lumijärvi et al., 2013, 

191)     

Sisäisen valvonnan prosessin avoimuudella voi olla myös positiivisia vaikutuksia 

sisäisen valvonnan kehittämisen kanssa. Minelli et al. (2008, 22 - 23) havaitsivat, 

että sisäisen valvonnan tuloksien läpinäkyvä raportointi ulkopuolisille antoi 

sysäyksen kehittää järjestelmää. Tutkijat havaitsivat myös sen, että julkisen 

organisaation toimintojen monimutkaisuudella on vaikutusta valvontajärjestelmän 

onnistumisessa. Organisaatiot, joiden toiminnot keskittyvät vain muutamaan, 

onnistuivat paremmin sisäisen valvonnan muutoksen läpiviennissä. 

Kuntasektorilla on tärkeää, että sisäiseen valvontaa sisältyy myös kunnollisia 

valvontatoimenpiteitä ja valvontatoimien tehokkuuden arviointia. Robersin ja 

Candrevan (2006, 465) Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 

valtion virastoilla on ollut kyllä hyvin suunniteltu sisäisen valvonnan järjestelmä, 

mutta edellä mainituissa kohdissa on ollut kaikilla puutteita. 

Valvontatoimenpiteisiin on kuitenkin syytä panostaa, sillä esimerkiksi Wangin 

(2010, 121) mielestä valvontatoimet ovat sisäisen valvonnan ydin.   

Julkisen sektorin organisaatioiden tulee varoa, ettei sisäinen valvonta rakennu 

pelkäksi muodolliseksi noudattamiseksi. Reginato et al. (2011) sekä Minelli et al. 

(2008) havaitsivat, että Italian julkisella sektorilla esiintyy myös tapauksia, joissa 

sisäinen valvonta ei juurru organisaatioon, vaan toiminta verhotaan muodolliseksi 

säännösten noudattamiseksi. Minelli et al. vertaili yliopistojen ja ministeriöiden 

sisäistä valvontaa ja päätyi siihen, että ministeriöissä sisäisen valvonnan kanssa ei 

päästy syvälle, ja sisäistä valvontaa luonnehdittiin enemmänkin muodollisena 

noudattamisena. Reginato et al. puolestaan tutki sisäisen valvonnan jalkauttamista 

kuntaorganisaatioihin ja päätyi lopulta siihen, että reformissa oli epäonnistuttu, ja 

usein sisäinen valvonta oli ainoastaan muodollista suorittamista. Tämä 

tutkimustiedon valossa onkin syytä pitää mielessä, ettei sisäinen valvonta saisi 

jäädä pelkäksi pinnalliseksi muodollisuudeksi. Jos sisäinen valvonta ei 

todellisuudessa juurru organisaatioon, ei siitä myöskään saada haluttua hyötyä, ja 

sisäisen valvontaan käytetyt resurssit on kulutettu turhaan.    
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Lumijärvi et al. (2013, 191) tutkivat yleisesti kehittämistyötä kunnissa ja 

tutkimusprojektin lopuksi ehdottivat kehittämisen hallinnan parantamiseen 

muutamia keinoja. Tutkijoiden mukaan hyvään kehittämiseen tarvitaan erilaisten 

rakenteellisten, työyhteisöllisten ja kulttuurillisten keinojen yhdistämistä. 

Tutkijoiden esittämiä käytännön toimia ovat projektityön omistajuuden 

selkeyttäminen, projektien tietoperustan parantaminen ja koordinointi, projektien 

tuottavuuskytkösten selkeämpi erittely, asiakas-ja henkilöstöresurssien parempi 

huomioiminen, vuorovaikutusrakenteiden hyväksikäyttö sekä projektin tulosten 

systemaattisempi seuranta.  

Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu edellä esitellyistä kehittämiseen ja sisäiseen 

valvontaan vaikuttavista seikoista listaus. Listauksen vasemman puoleisessa 

sarakkeessa kerrotaan kunnalliselle toimijalle tutkimuksissa havaitut seikat, joilla 

on vaikutusta sisäiseen valvontaan ja kehittämiseen. Oikean puoleisessa 

sarakkeessa puolestaan listataan, millainen vaikutus asialla on kehittämiseen.   

Taulukko 2. Sisäiseen valvontaan ja kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä 

Kunnalli selle toimijalle erityisiä tekijöitä  Vaikutus kehittämiseen  
Julkinen sektori eroaa yrityksistä usealla 
tavalla, julkissektorilla käytetyt valvonnan 
keinot ovat monimuotoisempia 

Yrityksiin kehitettyjen mallien 
soveltaminen tehtävä harkintaa 
käyttäen 

Muutostilanteissa henkilöstö arvostaa 
pehmeitä elementtejä, kuten esimieheltä 
saatua tukea 

Esimiesten tuella positiivisia 
vaikutuksia kehittämiseen 

Muutosta edistää organisaatiokulttuuri, 
jossa ollaan halukkaita hyväksymään 
valvontaa 

Helpottaa kehittämistä 

Johdolla rooli työntekijöiden odotusten 
muokkaamisessa, luo pohjan reformin 
hyväksynnälle 

Johdon aktiivisuus helpottaa 
kehittämistä 

Julkisen sektorin organisaatiokulttuuri ei 
ole helposti muokattavissa 

Vaikeuttaa kehittämistä, mikäli 
muutosta tarvitaan 

Ammattitaitoisella henkilökunnalla ja 
taloudellisilla resursseilla positiivinen 
vaikutus reformin esittelyyn ja 
implementointiin 

Hyvät resurssit helpottavat 
kehittämistä, vastaavasti resurssien 
puuttuminen vaikeuttaa kehitystyötä 

Vahva vuorovaikutus eri toimijoiden välillä 
on havaittu hyväksi asiaksi kehittämisessä 

Vuorovaikutukseen panostamalla 
edistetään kehittämistä 
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Sisäisen valvonnan prosessin avoimuus, 
läpinäkyvä raportointi ulkopuolisille antanut 
sysäyksen kehittää järjestelmää 

Positiivinen vaikutus sisäisen 
valvonnan kehittymiseen 

Toimintojen monimutkaisuudella 
vaikutusta valvontajärjestelmän 
onnistumiseen 

Monimutkaiset toiminnot tuovat 
haasteita kehittämiseen 

Vaarana sisäisen valvonnan rakentuminen 
pelkäksi muodolliseksi lakien ja sääntöjen 
noudattamiseksi 

Tuo haasteita kehitystyötä tekeville 

 

Sisäisen valvonnan kehittämisen tueksi on luotu myös malleja ja tarkastuslistoja, 

joita voidaan käyttää kehittämisen tukena. Osa malleista ja tarkastuslistoista 

nojautuu ammattikirjallisuuteen, kun taas osaa on pyritty pohjustamaan tieteellisen 

tutkimuksen avulla. Esimerkiksi Decker (2012, 2014 - 2015) esittelee 

artikkelissaan julkishallinnolle sopivan sisäisen valvonnan tarkastuslistan, joka jää 

ammattikirjallisuusmaiseksi yhteenvedoksi. Tämän tyyppisestä suomalaisesta 

tarkistuslistasta esimerkkinä toimii puolestaan Kuntaliiton (2013) kehittämä lista, 

joka lähtee siitä, että sisäisen valvonnan toimivuutta testataan kysymyssarjalla. 

Kysymys kuuluu: ”Miten varmistetaan, että a) oikea henkilö tai toimielin b) tekee c) 

oikeita asioita d) oikeaan aikaan e) oikein”. Ohjeeseen on koottu myös 

esimerkkejä asioista ja näkökulmista liittyen siihen, miten tehtävän onnistuminen 

voidaan varmistaa.  Edellä mainitut asiat ja näkökulmat löytyvät liitteestä 1.  

Eniten käytetty sisäisen valvonnan kehittämismalli on COSO -viitekehys, joka 

esitellään seuraavassa osiossa tarkemmin. COSO-mallin rinnalla esitellään myös 

kunta-alalle kehitetty INTOSAI-viitekehys, joka pohjautuu COSO -malliin.  COSO- 

ja INTOSAI -mallien lisäksi on kehitetty myös muita lähestymistapoja, joista 

muutamaa esitellään tarkemmin luvussa 3.3. Työhön on valittu mukaan Wangin 

korkeakouluille tekemä kehittämisen malli, joka sekin pohjautuu COSO -malliin. 

Työssä esitellään myös Rosan, Moroten ja Colominan malli, joka keskittyy 

sisäisen valvonnan kehittämiseen neljän vaiheen kautta. Lopuksi esitellään 

Cappellettin malli, joka ottaa sisäisen valvonnan kehittämiseen projektijohtamisen 

ja sisäisen valvonnan jatkuvan johtamisen lähestymistavan.  
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3.2 COSO- ja INTOSAI -mallit kehittämisessä 

Kuten on jo mainittu, COSO -malli on yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä 

sisäisen valvonnan malleista.  Committee of Sponsoring Organisations of the 

Treadway Comission (COSO) perustettiin yhtenäistämään sisäisen valvonnan 

määritelmiä ja käsitteitä sekä etsimään apua havaittuihin puutteellisuuksiin. 

Vuonna 1992 sen työn tuloksena syntyi uraauurtava Internal Control – Integrated 

Framework eli COSO -viitekehys, joka sisältää yleispätevän sisäisen valvonnan 

käsitemallin. (Gauthier, 2006, 11) Mallia voivat käyttää kaikki sellaiset 

organisaatiot, joiden toiminnalle on ominaista tavoitteellisuus, ja sen vuoksi malli 

soveltuu myös kuntasektorille (Holopainen et al. 2010, 49). COSO -raportin 

esittämää yleispätevää sisäisen valvonnan viitekehystä voidaan käyttää myös 

apuna sisäisen valvontajärjestelmän arvioimisessa ja kehittämisessä. (Gupta & 

Thomson, 2006, 29).  

COSO -malliin perustuu myös The International Organisation Supreme Audit 

Institutionin (INTOSAI) julkaisema julkishallinnon sisäisen valvonnan suositus. 

INTOSAI on kansainvälinen julkishallinnon tarkastamisen kattojärjestö, joka muun 

muassa tukee kehitystä ja tietojen vaihtoa sekä edistää julkisen hallinnon 

tarkastamista maailman laajuisesti. (INTOSAI, 2006) INTOSAI:n (2004, 4) 

julkaisemien sisäisen valvonnan suositusten tarkoituksena on antaa ohjeistusta 

tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän luomiseen ja ylläpitämiseen julkisella 

sektorilla. 

COSO:n (1994a, 3) määritelmän mukaan sisäinen valvonta on prosessi, johon 

osallistuu organisaation henkilöstö tarkoituksenaan varmistaa, että toimintojen 

tehokkuudelle ja tarkoituksenmukaisuudelle, taloudellisen tiedon ja raportoinnin 

luotettavuudelle sekä lakien ja säädösten noudattamiselle asetetut tavoitteet 

saavutetaan. INTOSAI:n (2004, 6) malli mukailee COSO:n määritelmää esittäen 

kuitenkin sisäisen valvonnan tavoitteet hieman eri tavalla. INTOSAI:n 

määritelmässä varmistettavia tavoitteita ovat 1) toimintojen järjestyksenmukainen 

toimeenpaneminen, eettisyys, taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus, 2) 

vastuuvelvollisuuksien täyttäminen, 3) lakien ja säädösten noudattaminen sekä 4) 

varojen turvaaminen menetyksiltä, väärinkäytöksiltä ja vahingoilta. 
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INTOSAIn sisäisen valvonnan suositukset pohjautuvat siis pitkälti COSO -malliin, 

kuitenkin huomioiden julkishallintoon liittyvät erityispiirteet. INTOSAIn esittämä 

malli eroaa COSO -mallista siinä suhteessa, että se huomioi myös eettisen 

näkökulman toiminnoissa. Julkisen sektorin toiminta rahoitetaan yhteisillä varoilla, 

joten myös varojen käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, ja niinpä yksi sisäisen 

valvonnan tavoitteista on, COSO -mallista poiketen, varojen suojaaminen. 

Suositukset korostavat lisäksi ei-taloudellisen tiedon sekä tietojärjestelmien 

kontrollien merkitystä. (INTOSAI, 2004, 3-4)                                                                                                                               

 

Kuva 5.  COSO -mallin osatekijät ja niiden suhde tavoitteisiin (COSO, 1994a, 19) 

COSO ja INTOSAI -mallit rakentuvat molemmat viidestä toisiinsa yhteydessä 

olevasta sisäisen valvonnan osatekijästä, joita ovat 1) johtamis- ja 

valvontakulttuuri, 2) riskien arviointi, 3) valvontatoimenpiteet, 4) tieto ja 

tiedonvälitys sekä 5) seuranta. Sisäisen valvonnan osatekijöiden tulee olla 

kohdallaan, jotta voidaan varmistua siitä, että sisäinen valvonta on riittävää. 

(Gauthier, 2006, 12) Edellä oleva kuva 3 esittää lisäksi sisäisen valvonnan 

osatekijöiden suhteen sisäisen valvonnan tavoitteisiin. Sisäisen valvonnan 

osatekijöillä on suora vaikutus tavoitteiden saavuttamisessa, mutta ne ovat myös 

merkittäviä jokaisessa yksikössä ja toiminnossa. (COSO, 1994a, 19) 

COSO -mallin komponenttien yhteyttä toisiinsa on tutkittu myös tieteellisin keinoin. 

Klamm ja Watson (2009, 19) havaitsivat tutkimuksessaan sen, että heikko 

johtamis- ja valvontakultuuri on yhteydessä muiden osatekijöiden heikkouteen. 
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Heikolla riskien arvioinnilla on puolestaan yhteys heikkoon valvontatoimenpiteet -

osatekijään. Olennaiset heikkoudet valvontatoimenpiteissä ovat taas yhteydessä 

heikkouksiin tieto- ja tiedonvälitys -osatekijässä. Lisäksi heikkous 

tiedonvälityksessä on yhteydessä heikkoon seurannan osatekijään. Tutkimus 

toteaakin lopuksi, että olennainen heikkous yhdessä osatekijässä vaikuttaa myös 

muihin osatekijöihin. Osatekijöiden yhteys toisiinsa onkin hyvä pitää mielessä 

sisäistä valvontaa kehittäessä.   

Kuten jo aiemmin mainittiin, COSO -malli ja sitä kautta myös siihen pohjautuva 

INTOSAI -malli sopivat sisäisen valvonnan arvioinnin ja kehittämisen välineiksi 

(Gupta & Thomson, 2006, 29). COSO -malli antaa viitekehyksen sisäiseen 

valvontaan vaikuttavista tekijöistä sekä arviointityökalut, joiden avulla 

organisaatiossa voidaan suorittaa itsearviointia ja kehittämistä. Tehtävän 

arvioinnin pohjalta voidaan siis saada tietoa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja 

tehokkuudesta sekä kohdista, joita tulisi vielä kehittää. COSO:n merkitys sisäisen 

valvonnan arvioinnin ja kehittämisen tukena onkin kiistaton. COSO:n merkitys on 

lisäksi korostunut Yhdysvalloissa voimaan tulleen SOX -lainsäädännön myötä. 

COSO -viteekehys tyydyttää SEC:n vaatimukset ja sitä voidaan käyttää 

arviointiviitekehyksenä johdon vuosittaisessa sisäisen valvonnan arvioinnissa 

(Gupta & Thomson, 2006, 28). 

COSO -mallin käyttäminen on toki saanut myös kritiikkiä osakseen, joka on syytä 

pitää mielessä kehitystyötä tehdessä. Ongelmia on tuottanut esimerkiksi se, että 

COSO -malli on hyvin laaja ja yleisluontoinen, eikä se tarjoa tarkkoja vastauksia 

siihen, mitä pitäisi tehdä. Tämä on aiheuttanut joissain organisaatioissa 

hämmennystä, ja resursseja on kulunut turhaan tulkintojen tekemiseen. Ongelmia 

on syntynyt, kun kaikki sisäiseen valvontaa osallistuvat eivät ole ymmärtäneet, 

mitä käytännössä olisi pitänyt tehdä. Eräässä yrityksessä COSO:n osatekijät olivat 

sisällytetty dokumentointiin, mutta todellisuudessa suurin osa 

dokumentaatiotiimistä ei tiennyt, miten osatekijöitä olisi pitänyt hyödyntää. (Gupta 

& Thomson, 2006, 30 - 31)  

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin viittä sisäisen valvonnan 

osatekijää, joiden yhteydessä tullaan sivuamaan COSO:n julkaisemia sisäisen 

valvonnan arviointityökaluja. Käytännössä COSO:n julkaisemia työkaluja voidaan 
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käyttää usealla tavalla, esimerkiksi tietyn osa-alueen erilliseen arviointiin tai 

yhdessä kaikkia komponentteja arvioitaessa. Työkaluja voidaan käyttää myös 

arvioitaessa valvontaa, joka liittyy johonkin valvonnan tavoitteeseen, kuten 

esimerkiksi taloudellisen tiedon luotettavuuteen. Työkalut sopivat lisäksi 

yksittäisen toiminnon, kuten hankintojen tai myynnin, arvioimiseen tai kaikkien 

toimintojen samanaikaiseen arviointiin. COSO:n arviointityökaluja käyttäessä on 

kuitenkin pidettävä mielessä se, että työkalut on tehty havainnollistavaan 

tarkoitukseen, eikä kaikkia työkaluja välttämättä tarvita jokaisen organisaation 

arvioimiseen. Sisäiseen valvontaan vaikuttavat suuresti erilaiset tilanteet ja muut 

seikat, joten myös arviointi ja dokumentointi varioivat organisaatioittain. 

Arviointityökalut on tarkoitettu lähtökohdaksi, joita voidaan tarpeiden mukaan 

muokata ottaen olosuhteet sekä riskit huomioon.  (COSO, 1994b, 1) 

 

3.2.1 Johtamis- ja valvontakulttuuri 

Johtamis- ja valvontakulttuuri (control environment) on kaikkein kriittisin sisäisen 

valvonnan osatekijä. Se luo organisaation eetoksen sekä vaikuttaa henkilöstön 

valvontatietoisuuteen. Tehokas johtamis- ja valvontakulttuuri tukee ja vahvistaa 

muita valvonnan elementtejä, kun taas heikko johtamis- ja valvontakulttuuri 

horjuttaa muita osatekijöitä tehden ne hyödyttömiksi. Tehokkaassa kulttuurissa 

työntekijä tietää, että hänen odotetaan toimivan oikein, ja että hänellä on siihen 

johdon tuki huolimatta siitä, mikä vaikutus sillä on tulokseen. Haasteelliseksi 

tämän sisäisen valvonnan osatekijän tekee se, että sitä on kaikkein vaikein hallita 

ja arvioida tehokkaasti – ovathan keskiössä ihmiset ja kulttuuri. (Lightle, 

Castellano & Cutting, 2007, 51 - 52)    

INTOSAIn (2004, 17) ohjeistus jakaa johtamis- ja valvontakulttuurin edelleen 

viiteen eri tekijään. Jokaisella tekijällä on oma vaikutuksensa johtamis- ja 

valvontakulttuuriin. Näitä tekijöitä ovat: 

1) henkilökohtainen ja ammatillinen rehellisyys sekä johdon ja työntekijöiden 

eettiset arvot sisältäen tukea antavan asenteen sisäistä valvontaa kohtaan 

kaikkina aikoina läpi koko organisaation; 

2) sitoutuminen pätevyyteen; 
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3) johdon filosofia ja toimintatavat; 

4) organisaatiorakenne; 

5) henkilöstöhallinnon politiikat ja käytännöt  

Rehellisyys ja muut eettiset arvot ovat keskeinen osa valvontaympäristöä 

vaikuttaen sisäisen valvonnan osatekijöiden suunnitteluun, suorittamiseen sekä 

valvontaan. Yksi tärkeimmistä rehellisyyttä ja muita eettisiä arvoja edistävistä 

asioista on johdon hyvä esimerkki alaisille. Jos esimiehet käyttäytyvät eettisesti ja 

sovittujen sääntöjen mukaisesti, usein myös alaiset seuraavat tätä esimerkkiä. 

Vastaavasti huonolla esimerkillä aiheutetaan hallaa valvontakulttuuriin. (COSO, 

1994a, 23 – 25) Etenkin julkisten organisaatioiden tulee pitää huolta siitä, että ne 

ylläpitävät ja osoittavat rehellisyyttä ja muita eettisiä arvoja toiminnassaan 

(INTOSAI, 2004, 18).   

Eettinen käyttäytyminen ja johdon rehellisyys ovat yrityskulttuurin tuotetta. 

Yrityskulttuuriin sisältyvät eettiset ja toiminnalliset normit sekä se, miten niistä 

viestitään, ja miten niitä käytännössä toteutetaan. Viralliset politiikat kertovat toki 

siitä, miten johto haluaa organisaatiossa toimittavan, mutta yrityskulttuuri määrittää 

kuitenkin sen, miten käytännössä todella toimitaan – mitä sääntöjä tullaan 

noudattamaan ja mitä ei. Pfisterin (2009, 6-8, 162) korostaa tutkimuksessaan 

myös sitä, että organisaatiokulttuuri ei ainoastaan vaikuta sisäiseen valvontaan 

vaan myös sisäisellä valvonnalla on vaikutusta kulttuuriin. Eettisten arvojen ja 

oikeanlaisen yrityskulttuurin luominen ei ole helppoa ja yritysjohdolla on tässä 

merkittävä rooli.  (COSO, 1994a, 23 - 25)  

Johdon asenteen (”tone at the top”) vaikutuksella on siis suuri merkitys sisäisen 

valvonnan onnistumisessa ja niinpä myös sitä olisi hyvä arvioida. Hermanson, 

Smith ja Stephens (2012, 36, 44) havaitsivat, että monet organisaatiot jättävät 

tällaiset arvioinnit tekemättä, vaikka ne ovat hyvin tärkeässä asemassa valvonnan 

kokonaisuutta ajateltaessa. Tutkijat huomasivat myös sen, että osa 

organisaatiosta ei etsinyt ja dokumentoinut kaikkia poikkeamia politiikkoihin 

liittyen. Lisäksi johdon tekemiä valvonnan ohittamisia ei aina dokumentoitu ja 

selitetty. Koska johtamis- ja valvontakulttuuri luo pohjan muille valvonnan 

osatekijöille, ovat edellä mainitut heikkoudet pulmallisia, sillä ne osoittavat löyhää 

sääntöjen noudattamista ja voivat synnyttää väärinkäytöksille alttiin ilmapiirin.   
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Toinen johtamis- ja valvontakulttuurin komponentti on henkilöstön sitoutuminen 

pätevyyteen. Pätevyyteen sitoutumisella tarkoitetaan sitä tietojen ja taitojen tasoa, 

joka henkilöltä vaaditaan tehtävistä suoriutumiseen. Jokainen työntekijä osallistuu 

sisäiseen valvontaan omien velvollisuuksiensa kautta ja sen vuoksi onkin tärkeää, 

että taitojen tasoa pidetään yllä siten, että varmistetaan järjestyksenmukainen, 

eettinen, taloudellinen, tehokas ja tuloksellinen suoritus. Tärkeää on myös 

ylläpitää hyvää ymmärrystä yksilön vastuista. Koulutuksen tarjoaminen voi nostaa 

virkamiehien yleistä tietoisuutta sisäisen valvonnan sekä eettisten toimintojen 

tavoitteista. Koulutus voi myös auttaa ymmärtämään sisäisen valvonnan tavoitteita 

sekä kehittää taitoja eettisten dilemmojen ratkaisemiseen. (INTOSAI, 2004, 18) 

Johtamisfilosofia ja toimintatavat vaikuttavat puolestaan tapaan, jolla yrityksiä 

johdetaan. Epämuodollisesti johdettu yritys saattaa turvautua valvonnassa pitkälti 

kasvokkain tapahtuvaan kanssakäymiseen, kun taas formaalisti johdetussa 

yrityksessä keskitytään kirjoitettuihin politiikkoihin, suoritusmittareihin sekä 

poikkeamaraportteihin. (COSO, 1994a, 27) INTOSAI:n (2004, 19) ohjeistuksessa 

painotetaan johdon asenteen ja esimerkin merkitystä sisäisen valvonnan 

onnistumisessa. Julkisten organisaatioiden tulee ottaa huomioon myös se, että 

johdon politiikkojen ja käytäntöjen tulee edistää eettistä, taloudellista, tuloksellista 

ja tehokasta menettelytapaa. 

Organisaatio kehittää rakenteensa sellaiseksi, mikä sopii organisaation tarpeisiin. 

Relevantin organisaatiorakenteen luomisessa tärkeää on määritellä avainalueet 

vallalle ja vastuulle sekä kehittää sopivat raportointilinjat. Organisaatiorakenteen 

valintaan vaikuttavia tekijöitä voi olla useita, kuitenkin organisaation koko ja 

toiminnan luonne vaikuttavat usein organisaatiorakenteen sopivuuteen. 

Esimerkiksi isoille organisaatioille sopii usein hyvin jäsennetty organisaatio, jossa 

on formaalit raportointisuhteet. Mikä organisaatiorakenne onkin valittu, 

organisaation toiminnot tulee järjestää siten, että strategiassa suunnitellut 

tavoitteet voidaan saavuttaa. (COSO, 1994a, 27 - 28) 

Henkilöstöhallinnon käytännöt ja politiikat viestivät henkilöstölle rehellisyyden, 

eettisen toiminnan ja pätevyyden odotetusta tasosta. Henkilöstöhallinto vaikuttaa 

muun muassa henkilöiden palkkaamiseen, perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja 

kouluttamiseen. Edellä mainituilla toimilla pystytään ohjaamaan sitä, kuinka 
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henkilö tulee toimimaan organisaatiossa. Ihmiset ovat tärkeänä osana sisäistä 

valvontaa ja siksi onkin tärkeää, että organisaatioon palkataan päteviä ja 

luottamuksenarvoisia henkilöitä. Palkattuja henkilöitä tulee myös jatkuvasti 

kouluttaa. Henkilöstöhallinnolla on yleensäkin tärkeä asema eettisen ympäristön 

edistämisessä luomalla ammatillisuutta ja toimeenpanemalla läpinäkyvyyttä 

päivittäisessä toiminnassa.  (COSO, 1994a, 29; INTOSAI, 2004, 20)   

Yksi sisäisen valvonnan tärkeistä rooleista on väärinkäytösten 

ennaltaehkäiseminen, ja organisaatiokulttuurilla on huomattu olevan vaikutusta 

tämän tehtävän täyttämisessä. Väärinkäytöksen toteutumismahdollisuus on nähty 

kolmen tekijän summana, joita ovat 1) paine tai houkutin, 2) rationalisointi sekä 3) 

mahdollisuus. Paine ja rationalisointi ovat molemmat yksilöllisiä tekijöitä, jotka 

voidaan ottaa organisaatiossa huomioon, mutta niitä ei voida suoraan kontrolloida. 

Organisaatiokulttuurilla voidaan kuitenkin välillisesti vaikuttaa siihen, miten henkilö 

käsittelee painetta ja rationalisointia. Organisaatiokulttuuri voi olla myös 

rohkaiseva tai ehkäisevä tekijä väärinkäytösten tekemisessä. (Atwood et al. 2012, 

34 - 36)  

Myös Enfore, Amaria ja Hope (2012, 92 - 123) havaitsivat organisaatiokulttuurin 

tärkeyden suhteessa väärinkäytöksiin tutkiessaan, minkälainen rooli 

yrityskulttuurilla, työntekijän elämäntyylin muutoksilla ja ahneudella on 

väärinkäytökselliseen toimintaan. Tutkimuksen päätuloksena on se, että 

yrityskulttuurilla ja väärinkäytösriskin ymmärtämisellä on vaikutusta 

työympäristöön ja henkilöstön rehellisyyteen. Lisäksi työntekijän saama kasvatus 

ja uskonnollinen vakaumus vaikuttavat siihen, miten henkilö suhtautuu 

väärinkäytöksiin ja rehellisyyteen. Myös asuinympäristöllä, henkilökohtaisilla 

vaikeuksilla sekä elämäntyylillä on merkitystä väärinkäytöksien toteutumisessa. 

COSO:n (1994b, 5 - 18) julkaisemat arviointityökalut johtamis- ja valvontakulttuurin 

kehittämisen avuksi sisältävät yksityiskohtaiset listaukset johtamis- ja 

valvontakulttuurin tekijöihin vaikuttavista asioista. Eri tekijöiden analysoinnin avulla 

voidaan saada kuva johtamis- ja valvontakulttuurin tilasta ja kehittämiskohteista. 

Käytännössä johtamis- ja valvontakulttuurin kehittäminen voi kuitenkin osoittautua 

haasteelliseksi. Tsay ja Turpen (2011, 64 - 67) keskittyvät artikkelissaan johtamis- 

ja valvontakulttuurin muuttamiseen ja haasteisiin, joita kehitystyötä tekevät 
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kohtaavat organisaation henkilöstön taholta. Kehitystyötä tekevät huomaavat 

usein saavansa vastaan ihmispsykologian. Ihmiset arvostavat vapautta ja samalla 

vastustavat toisten tekemää valvontaa. Monesti henkilöstö voi kokea valvonnan 

luottamuksen puutteena, mikä johtaa siihen, että työmoraali ja työn tuottavuus 

kärsivät. Koko henkilökunta ei välttämättä myöskään ymmärrä sisäisen valvonnan 

tärkeyttä vaan pitää valvontatoimia vain johdon manipulointikeinona. Kehitystyötä 

tekevät joutuvatkin tasapainoilemaan psykologian ja emotionaalisten tarpeiden 

sekä sen tosiasian välillä, että ihmiset tekevät välillä virheitä ja ovat alttiita 

houkutuksille. 

Tsayn ja Turpenin (2011, 64 - 67) mukaan kaiken perustana tulee olla luottamus 

henkilöstöön, mutta se ei yksin riitä, vaan tarvitaan sisäistä valvontaa. Henkilöstö 

tulee saada vakuuttumaan siitä, että sisäinen valvonta on tarpeellista, sillä 

organisaation muuttamiseen tarvitaan vahva ja kokonaisvaltainen tuki läpi koko 

organisaation. Avaimena onnistumiselle on saada henkilöstö tunnistamaan sekä 

organisaation saama arvo että henkilökohtainen hyöty kunnollisesta sisäisestä 

valvonnasta. 

Perinteisesti johtamis- ja valvontakulttuurin arvioinnit ovat sisältäneet johdon 

haastatteluita, jotta on voitu selvittää, onko johtamispolitiikkoja ja -käytäntöjä 

toteutettu. Johtamis- ja valvontakultuurin kehittämiseen voisi kuitenkin ottaa myös 

toisenlaista näkökulmaa, kuten Lightle, Castellano ja Cutting (2007, 52 - 53) 

tekivät ottaessaan tutkimukseensa lähestymistavaksi kyselytutkimuksen 

tekemisen henkilöstölle. Perinteinen lähestymistapa mittaa johdon pyrkimyksiä 

luoda eettinen toimintaympäristö, kun taas Lightle et al. esittelemä lähestymistapa 

arvioi sitä, onko johto aidosti luonut oikeanlaisen toimintaympäristön. Ideana on 

se, että arvioinnin ei pitäisi keskittyä siihen, mitä viestiä johto ajattelee 

lähettävänsä, vaan fokuksen pitäisi olla siinä, minkälaisen viestin työntekijät 

saavat.  

Lightle et al. (2007, 56) painottavat artikkelissaan sitä, että kyselytutkimus voi olla 

käyttökelpoinen työkalu johtamis- ja valvontakulttuurin arvioimiseen. Jos 

tutkimuksessa havaitaan ongelmia tai heikkouksia, voi valvontaympäristön 

muuttaminen vaatia perustavanlaatuista muutosta organisaatiokulttuurissa. 
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Henkilöstölle suunnattu kyselytutkimus auttaa johtoa arvioimaan valvontatoimien 

kehittämisen tehokkuutta ja sitä, minne lisäresursseja tulisi kohdistaa. Toisin kuin 

perinteiset seurannan välineet, työntekijätutkimus mittaa saavutettuja 

johtamistoimien tehokkuutta. Lightle et al. tutkimuksen mukaan organisaation johto 

oli tyytyväinen tutkimukseen saadessaan numeerista tietoa vallitsevasta johtamis- 

ja valvontakulttuurista. 

 

3.2.2 Riskien arviointi 

Sisäisen valvonnan toinen osatekijä on riskien arviointi (risk assessment), jolla 

tarkoitetaan tavoitteisiin liittyvien olennaisten riskien tunnistamista ja analysointia 

sekä perusteiden luomista sille, miten riskejä pitää organisaatiossa hallita. Vaikka 

julkisen sektorin organisaatioiden tavoitteet poikkeavat yritystoimintaa 

harjoittavista organisaatioista monelta osin, kohtaavat nekin useita riskejä. Kuntien 

toiminta on työvoimavaltaista, omistuksessa on useita rakennuksia, ja lisäksi 

kunnat ovat vastuussa monista yhteiskunnan kannalta elintärkeistä toiminnoista. 

Henkilöriskit, vastuuriskit ja omaisuusriskit ovatkin esimerkkejä kunnan 

kohtaamista merkittävistä riskeistä. (Raudasoja & Johansson, 2009, 148 - 149) 

Riskien arviointi on usein kriittinen tekijä organisaation menestyksessä ja sen 

vuoksi onkin kiinnitettävä huomiota ympärillä tapahtuviin muutoksiin, joilla on 

vaikutusta sisäiseen valvontaan. Riskien arvioinnin prosessin tarkoituksena on 

tunnistaa muuttuvat olosuhteet ja tarttua tarvittaviin toimiin. (COSO, 1994a, 33, 43 

- 44)  

Organisaatioiden tavoitteet ovat riskien arvioinnin lähtökohta. Tavoitteet on 

määriteltävä ennen kuin organisaatiossa voidaan miettiä, mitkä ovat tavoitteita 

uhkaavat riskit, ja miten näihin riskeihin aiotaan vastata. Organisaatio- ja 

toimintotasolle asetettujen tavoitteiden avulla johto pystyy tunnistamaan 

organisaation menestykselle kriittisiä kohtia. Nämä kriittiset kohdat ovat sellaisia 

avaintekijöitä, joiden onnistua, jotta organisaation tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Tavoitteiden asettamisen kannalta katsottuna sisäisen valvonnan pyrkimyksenä on 

keskittyä tavoitteiden ja päämäärien johdonmukaisuuden kehittämiseen läpi koko 

organisaation, menestyksen avaintekijöiden tunnistamiseen sekä ajoittaiseen 
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raportointiin, jolla johto saa tietoa suorituksesta ja odotuksista. Vaikka menestystä 

ei voida taata, tulisi johtajilla olla kohtuullinen varmuus siitä, että heitä 

informoidaan, jos tavoitteet ovat vaarassa olla saavuttamatta. (COSO, 1994a, 33-

34, 38-39) 

Riskien arviointiprosessi jaetaan INTOSAI -ohjeistuksessa (2004, 22-23) neljään 

vaiheeseen: 1) riskien tunnistamiseen, 2) riskien arviointiin, 3) organisaation 

riskinottohalukkuuden arvioimiseen sekä 4) riskeihin vastaamistoimien 

kehittämiseen. Kunnallisten toimijoiden riskien arviointiprosessi keskittyy 

hallitsemaan riskejä, joilla katsotaan olevan vaikutusta palvelujen tuottamiseen tai 

halutun lopputuloksen saavuttamiseen. 

Koska tilanteet voivat muuttua nopeastikin, riskien tunnistamisen tulee olla 

säännöllinen ja jatkuva prosessi, ei pelkästään kerta projekti. Riskien 

tunnistamisen on oltava kokonaisvaltaista huomioiden kaikki mahdolliset 

riskitekijät niin yksikkö- ja toimintotasolla kuin myös sisäisistä ja ulkoisista lähteistä 

aiheutuvat riskit. Johtajien tulisi keskittyä etenkin muutoksiin, sillä juuri muutokset 

sisältävät aina joitakin riskielementtejä. On myös huomioitava, että tietyt tilanteet 

sisältävät aina jonkin verran sisäistä riskiä. Erityishuomiota vaativat esimerkiksi 

käteisen rahan käsittely, aiemmat ongelmat sekä valvonnan heikkoudet, joihin ei 

ole reagoitu. (Gauthier, 2006, 13) Vaikka riski terminä kuulostaa kovin 

negatiiviselta, on muistettava myös se, että riski voi olla myös mahdollisuus. 

Organisaatiot, jotka keskittyvät pelkästään riskien välttelyyn, voivat saavuttaa 

toiminnan jatkuvuuden, mutta eivät voi kuitenkaan saada etulyöntiasemaa. (Krstić 

& Đorđević, 2012, 152) 

Riskien tunnistamiseksi on kehitetty useita tekniikoita. Tärkeää riskien 

tunnistamisessa on kuitenkin se, että johto huomioi huolella kaikki tekijät, jotka 

voivat edistää tai lisätä riskiä. Käytännössä voidaan lähteä esimerkiksi siitä, että 

organisaatiossa pyritään tunnistamaan riskit, jotka liittyvät organisaation 

avaintavoitteisiin. Tunnistamisen jälkeen riskejä pohditaan ja arvioidaan, jonka 

tulokseksi syntyy pieni määrä merkittävimpiä riskejä. Merkittävimpien riskien 

löytäminen on tärkeää siitä syystä, että näihin riskialueisiin voidaan sen jälkeen 

kohdistaa resursseja sekä antaa johdollinen vastuu riskeihin liittyen. (INTOSAI, 

2004, 23-24; COSO, 1994a, 40-41) 
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Riskien tunnistamisen jälkeen on riskien arvioinnin vuoro. Vasilen, Croitorun ja 

Mitranin (2012, 181) mukaan riskien arvioinnin tulisi kattaa aivan kaikki riskit, 

sellaisetkin, joita ei pysty mittaamaan. Usein riskien arviointi sisältää riskien 

toteutumistodennäköisyyksien arviointia sekä riskien toteutumisen vaikutusten 

analysointia. Riskejä voidaan lisäksi luokitella kategorioihin, kuten korkea, 

keskisuuri sekä pieni, mikä helpottaa kokonaiskuvan luomista. Riskien 

arviointiprosessin tarkoituksena on luoda organisaatioon riskien hierarkia sekä 

luoda sopivat keinot riskien hoitamiseen. Jotta tarkoitukseen päästään, prosessiin 

sisältyy analysointia siitä, mitkä ovat riskien toteutumisen todennäköisyydet, mikä 

on riskien vaikutus tavoitteisiin, mikä on riskeille altistumisen määrä sekä mitkä 

olisivat riskien erityiset vaikutukset. Huomionarvoista on lisäksi se, että riskien 

arvioinnin ongelmaksi voi muodostua esimerkiksi toimintojen muuttuminen, 

sääntelyn muutokset ja ihmisten vaihtuminen – vaihtuva ympäristö muuttaa 

riskikartoitusta. 

Riskien arvioinnin jälkeen organisaatiossa tulee miettiä myös organisaation 

riskinottohalukkuutta. Riskinottohalukkuudella tarkoitetaan sitä riskien määrää, 

johon organisaatio on valmis altistumaan ennen kuin päätetään tarttua toimiin 

riskien hallitsemiseksi. Riskinottohalukkuuden arviointi tulee tehdä yhdessä 

riskeihin vastaamissuunnitelman kanssa. Riskinottohalukkuuden määrittäminen on 

subjektiivinen asia, mutta silti se on tärkeä osa kokonaisvaltaisen riskistrategian 

muodostamista. (INTOSAI, 2004, 25)  

Riskien arvioinnin ensimmäiset vaiheet muodostavat riskiprofiilin, jonka jälkeen 

organisaatiossa voidaan suunnitella tarpeellisia toimia, joilla riskeihin vastataan. 

Tässä vaiheessa määritellään, miten riskeihin vastataan sekä valtuutetaan sopiva 

henkilö implementoimaan päätetyt toimet. Riskeihin vastataan yleensä joko 

siirtämisellä, sietämisellä, hoitamisella tai lopettamisella. Tarpeellisten toimien 

suunnittelussa otetaan usein myös huomioon riskien esiintymistodennäköisyys 

sekä arvioitu ajoittuminen, jotta riskeihin vastaamistoimet voidaan priorisoida. 

(Leopoulos et al., 2006, 323; Amancei, 2001, 151 - 152) Kaikkia riskejä ei voida 

lopettaa ja usein organisaatiot päätyvätkin hoitamaan riskejä, jolloin organisaatio 

tarvitsee tehokasta sisäistä valvontajärjestelmää pitääkseen riskit hyväksyttävällä 

tasolla. Toimet, joilla riskeihin tullaan vastaamaan, ovat osa sisäisen valvonnan 



 53 
  

valvontatoimenpiteitä, ja niinpä riskien arviointiprosessilla on tärkeä rooli 

tarvittavien valvontatoimenpiteiden valinnassa. Sisäisen valvontajärjestelmän 

kannalta onkin tärkeää, että valvontatoimenpiteet luodaan suhteessa riskeihin.  

(INTOSAI, 2004, 25 - 26)  

Nykypäivänä riskit ja niiden hallinta korostuu, mikäli organisaatio haluaa 

menestyä. Tehtyjen tutkimusten mukaan riskienhallinnasta on hyötyjä 

organisaatioille. Esimerkiksi pienet ja keskisuuret yritykset voivat lisätä sen avulla 

tehokkuuttaan (Leopoulos et al., 2006, 322). Vaikka riskeillä on merkitystä 

organisaation menestymisessä, riskienhallinnassa löytyy silti vielä kehitettävää ja 

organisaatioissa pitäisi kiinnittää huomiota etenkin henkilöstön riskienhallinnan 

tietämykseen. Kolisovas ja Škarnulis (2011, 557) huomasivat tutkiessaan Liettuan 

julkisen sektorin riskienhallinnan tilaa, että suurin osa julkisen sektorin johtajista ja 

hallintoviranomaisista olivat edelleen liian skeptisiä tai tiesivät liian vähän 

riskienhallinnasta ja sen hyödyistä, millä oli vaikutusta riskienhallinnan 

järjestämiseen.  

Myös Verdinan (2011, 989, 991) huomasi puutteita henkilöstön tietämyksessä. 

Hän tutki Baltian maiden lukioiden sisäisen valvonnan osana olevaa 

riskienhallintaa ja päätyi siihen, että puutteita löytyy paljon. Tutkija kiinnitti 

huomiota muun muassa siihen, että riskejä ei tunnisteta systemaattisella tavalla, 

riskeihin vastaamistoimia ei ole määritelty sekä riskienhallintapolitiikassa ja -

strategiassa on puutteita. Tutkimuksen mukaan johtajat ja henkilökunta tarvitsevat 

uutta tietoa ja ymmärrystä lukioiden riskien hallinnasta. Tutkijan mielestä tärkeää 

on, että kaikki henkilökunnan jäsenet ovat täysin tietoisia ja ymmärtävät valitun 

riskienhallintametodologian, ja että riskienhallintaprosessi kattaa kaikki 

perustavoitteet ja -prosessit.    

Riskien arviointiprosessia voidaan analysoida systemaattisesti myös COSO:n 

kehittämien työkalujen avulla. COSO on julkaissut omat työkalut kehittämisen ja 

arvioinnin tueksi, mistä yksi osa-alue on juuri riskien arviointi. Riskien arviointiin 

liittyvät työkalut keskittyvät etenkin johdon tavoitteiden asettamisen prosessiin, 

riskianalyysiin ja muutoksen johtamiseen. (COSO, 1994a, 47; COSO 1994b, 19 - 

28) 
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3.2.3 Valvontatoimenpiteet 

Riskien tunnistamisen jälkeen tulee suunnitella ja implementoida valvontaan 

liittyviä politiikkoja ja käytäntöjä, joilla vältetään tai lievennetään tunnistettuja 

riskejä.  Näitä politiikkoja ja käytäntöjä, jotka auttavat osoittamaan riskejä ja 

auttavat varmistamaan johdon määräysten toteutumisen, kutsutaan 

valvontatoimiksi (control activities). Valvontatoimia on organisaation kaikilla tasoilla 

ja kaikissa toimissa, läpi koko organisaation. Tehokkaan valvontatoimen 

tunnusmerkkejä ovat muun muassa tarkoituksenmukaisuus, kustannustehokkuus, 

kokonaisvaltaisuus, suunnitelman mukaan toimiminen sekä valvonnan tavoitteisiin 

sidoksissa oleminen. (COSO, 1994a, 49; INTOSAI, 2004, 28) 

Valvontatoimien tyyppien määritelmiä on useita, mutta yleisimmin 

valvontatoimenpiteet jaetaan sellaisiin toimiin, jotka on suunniteltu ongelmien 

ennaltaehkäisyyn sekä toimiin, jotka varoittavat johtoa potentiaalisista ongelmista, 

jotta tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä. Campbell et al. (2006, 23) mukaan 

markkinajohtajat kuitenkin keskittyvät valvontatoimenpiteissään enemmänkin 

ehkäiseviin kontrolleihin kuin selvittäviin kontrolleihin. Käytännössä näitä 

ennaltaehkäiseviä ja etsiviä kontrolleja on hyvin monenlaisia. Gauthier (2006, 13 - 

14) listasi artikkelissaan yleisimpiä talouteen liittyviä kontrollityyppejä, joita ovat 

auktorisoinnit, kunnolla suunnitellut rekisterit, varojen ja tietojen turvaaminen, 

tehtävien eriyttäminen, tarvittavien vertailujen tekeminen, ajoittaiset vahvistukset 

sekä analyyttiset tarkastukset.  

Koska sisäinen valvonta on muutakin, kuin talouteen liittyvien asioiden 

kontrollointia, valvontatoimia tehdään myös muilla osa-alueilla. Osa edellä 

mainituista kontrollityypeistä voivat toki koskea myös talouden valvonnan lisäksi 

muuta toimintaa.  Esimerkiksi vertailujen tekeminen ja analyyttiset tarkastukset 

voivat koskea hyvin myös toimintaa sekä lakien ja säädösten noudattamista. Myös 

COSO (1994a, 50 - 51) on esitellyt esimerkkejä yleisimmistä 

valvontatoimenpiteistä, jotka koskevat niin taloutta, toimintaa kuin lakien ja 

säädöstenkin noudattamista. COSO:n mukaan valvontatoimien tyyppejä voivat olla 

esimerkiksi johdon tekemät katselmukset, toiminnan johtaminen, tiedon 

käsitteleminen, fyysiset kontrollit, suorituskyvyn mittaaminen sekä tehtävien 

eriyttäminen.   
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Nykypäivänä organisaatioiden IT -järjestelmät ovat olennainen osa jokapäiväistä 

toimintaa ja niiden merkitys myös sisäisessä valvonnassa on kasvanut.  Klammin 

ja Watsonin (2009, 19 - 20) tutkimus osoitti, että heikkoudet organisaation IT-

järjestelmissä eivät aiheuta ongelmia pelkästään IT:ssä, vaan ongelmia ilmenee 

myös yleisemmin. Tutkijat päätyivätkin siihen, että organisaatiot, joilla on IT-

ongelmia, kärsivät usein myös sisäisen valvonnan ongelmista. Campbell et al. 

(2006, 23) tuovat puolestaan esiin sen, että johtavat organisaatiot käyttävät 

hyödykseen monipuolisesti tekniikan tarjoamia valvontamahdollisuuksia. 

Hyödyllisiä kontrolleja voivat esimerkiksi olla ohjelmistojen automaattiset 

valvontatarkistukset, joita voidaan suorittaa ilman erillisiä toimia. 

COSO ja INTOSAI -viitekehykset tunnistavat myös tietoteknisiin ratkaisuihin 

liittyvät valvonnan tarpeet sekä mahdollisuudet. Viitekehykset jakavat IT-

valvontatoimet kahteen kategoriaan: yleiseen valvontaan ja sovellusten 

valvontaan. Yleinen valvonta on organisointia, politiikkoja ja käytäntöjä, joita 

käytetään kaikkiin organisaation IT-järjestelmiin auttaen niiden toimintaa. Nämä 

toimet luovat ympäristön, jossa sovellukset ja valvonta toimivat sisältäen 

käytännössä muun muassa ohjelmien turvallisuussuunnittelun ja -johtamisen, 

käyttöoikeusvalvonnan sekä ohjelmistojen kehittämisen, ylläpitämisen ja 

muuttamisen valvonnan. Sovellusten valvonta sisältää puolestaan erillisiin ja 

yksittäisiin ohjelmistoihin liittyvän organisoinnin, politiikat ja käytännöt. Nämä 

valvontatoimet ovat suunniteltu estämään, etsimään sekä korjaamaan virheet ja 

säännönvastaisuudet IT-järjestelmän läpi kulkevassa tiedossa. Yleinen valvonta ja 

sovellusten valvonta ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä molempia tarvitaan 

tietojenkäsittelyn oikeellisuuden ja täydellisyyden varmistamisessa. (INTOSAI, 

2004, 32) 

Organisaatioiden erilaiset tavoitteet ja johdon näkemykset sisäisestä valvonnasta 

johtavat siihen, että organisaatioiden valvontatoimenpiteet vaihtelevat 

organisaatioittain hyvinkin paljon. Usein valvontatoimet heijastavat organisaation 

monimutkaisuutta, historiaa ja kulttuuria sekä ympäristöä ja toimialaa, jossa 

organisaatio toimii. Esimerkiksi monimutkaiset organisaatiot, joilla on monipuolisia 

toimintoja, kohtaavat haastavampia valvonnan ongelmia kuin yksinkertaiset 

organisaatiot, ja niinpä organisaatioiden tarpeet valvontatoimille ovat erilaiset. 
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Valvontatoimien organisaatiokohtaisuus onkin hyvä pitää mielessä arviointityötä 

tehtäessä. COSO -mallin mukainen valvontatoimien arviointi lähtee liikkeelle siitä 

ajatuksesta, että valvontatoimia tulee arvioida suhteessa riskeihin, jotka ovat 

yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin kussakin merkittävässä toiminnossa. Arvioijan 

tulee siis pohtia valvontatoimien asianmukaisuutta suhteessa riskienarvioinnin 

prosessiin, mutta myös valvontatoimien soveltamisen kunnollisuutta. (COSO, 

1994a, 56 - 57)     

 

3.2.4 Tieto ja tiedonvälitys 

Tieto ja tiedonvälitys (information & communication) ovat jokaiselle organisaatiolle 

tärkeitä toimia, jotta sisäisen valvonnan velvollisuudet voidaan täyttää. 

Tiedonvälitystä tapahtuu sekä sisäisesti että ulkoisesti tarjoten organisaatiolle 

tarvittavat tiedot suorittaa jokapäiväisiä sisäisen valvonnan tehtäviä. Lisäksi 

tiedonvälityksen avulla henkilökunta voi ymmärtää sisäiseen valvontaan liittyvät 

vastuut sekä niiden tärkeyden. (D’ Aquila, 2013, 26 – 27) Tieto ja tiedonvälitys 

ovat hyvin läheisessä yhteydessä muihin valvonnan osatekijöihin. Itseasiassa, 

tieto ja tiedonvälitys -osatekijälle on erityistä, ettei sitä oikeastaan ole olemassa 

ilman muita sisäisen valvonnan osatekijöitä, ja lisäksi se on välttämätön osa muita 

tehokkaasti toimivia osatekijöitä. (Gauthier, 2006, 14) 

Luotettavan ja merkityksellisen tiedon edellytyksenä on liiketoimien ja tapahtumien 

täsmällinen tallentaminen ja kunnollinen luokitteleminen. Olennainen tieto pitäisi 

tunnistaa, tallentaa sekä viestiä siten, että henkilökunnan on mahdollista toteuttaa 

sisäiseen valvontaan ja muuhun liittyviä velvollisuuksiaan. Niinpä sisäinen 

valvontajärjestelmä sellaisenaan ja kaikki liiketapahtumat sekä merkitykselliset 

tapahtumat pitäisi dokumentoida kattavasti. Tietojärjestelmät ovat olennainen osa 

tieto ja tiedonvälitys -osatekijää, sillä ne käsittelevät sisäisten tapahtumien, kuten 

ostojen ja myyntien, lisäksi myös ulkoisia tapahtumia, toimia ja olosuhteita, sekä 

tuottavat tietoa, jonka avulla on mahdollista johtaa ja kontrolloida toimintaa. 

(INTOSAI, 2004, 36) 

Tiedon laadulla on suuri merkitys johdon kykyyn tehdä päätöksiä, minkä vuoksi 

tiedon pitäisi olla tarkoituksenmukaista, oikea-aikaista, ajankohtaista, virheetöntä 
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sekä käytettävissä olevaa (COSO, 1994a, 62). Monen johtajan ongelmana on 

nykyisin myös valtava tietotulva, josta pitäisi saada poimittua organisaation 

kannalta tärkeimmät tiedot. Johtavat yritykset ovat havainneet, että tehokas 

poikkeusraportointi ja johtajiston kojelauta -sovellukset (executive dashboard) ovat 

lähestymistavoiltaan parhaita keinoja keskittyä tärkeään tietoon. (Campbell et al., 

2006, 24)  

Tieto luo pohjan tiedonvälitykselle, joka tavoittaa ryhmän ja yksilöiden odotukset ja 

tekee mahdolliseksi henkilöiden vastuiden tehokkaan täyttämisen. Tiedonvälitys 

on tehokasta silloin, kun tieto liikkuu organisaatiossa alas, ylös ja halki sekä läpi 

kaikkien osatekijöiden ja koko rakenteen. Johdon tulisi antaa henkilökunnalle 

myös selvä ja vaikuttava viesti siitä, että valvontavastuut tulee ottaa vakavasti. 

Henkilökunnan pitäisi lisäksi ymmärtää oma roolinsa sisäisessä 

valvontajärjestelmässä, sekä miten omat toimet liittyvät muiden töihin. Usein 

kriittisin tiedonvälityskanava on esimiesten ja alaisten välillä. Esimiehillä on tarve 

saada tietoa suorituksesta, kehityksestä, riskeistä ja sisäisen valvonnan 

toimivuudesta, mutta myös velvollisuus viestiä henkilökunnalle kaikki tarvittava 

tieto sekä antaa palautetta ja suuntaa. Sisäisen viestinnän lisäksi organisaatioilla 

on usein tarve viestiä tehokkaasti myös ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Organisaatio voi muun muassa saada hyödyllistä tietoa asiakkailta tai 

yhteistyökumppaneilta tuottamistaan palveluista ja tuotteista sekä halutusta 

palvelutasosta. (INTOSAI, 2004, 38 - 39) 

Tieto ja tiedonvälitys -osatekijän arvioinnissa ja kehittämisessä tulee pohtia 

nykyisen järjestelmän sopivuutta organisaation tarpeisiin nähden. Lähtökohtana 

kehittämiselle voivat toimia esimerkiksi COSO:n julkaisemat arviointityökalut. Niin 

kuin muidenkin osatekijöiden kohdalla, myös tieto- ja tiedonvälitys -osatekijän 

kohdalla, kehitettävän organisaation ominaispiirteet ja tarpeet tulee huomioida 

yksilöllisesti kehitystyötä tehtäessä. (COSO, 1994a, 66)   

 

3.2.5 Seuranta 

Sisäinen valvontajärjestelmä muuttuu ajan kuluessa ja kontrollien soveltaminen 

saattaa kehittyä - tehokaskin menettelytapa voi muuttua tehottomaksi tai lakata 
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kokonaan toimimasta. Sisäistä valvontajärjestelmää onkin aiheellista seurata, jotta 

järjestelmän toimivuuden laatua voitaisiin arvioida (COSO, 1994a, 69; INTOSAI, 

2004, 40). Sisäisen valvonnan viidennellä osatekijällä, seurannalla (monitoring), 

tarkoitetaan kontrollien laadun arviointia. Seurannan avulla varmennetaan, että 

kontrollit toimivat halutulla tavalla ja niitä on muunnettu olosuhteiden muutosten 

mukaisesti (Agbejule & Jokipii, 2009, 503). Seurantaosatekijän tarkoitus onkin 

varmistaa, että sisäinen valvonta jatkaa toimimistaan tehokkaasti (Olach & 

Weeramantri, 2009, 8).  

Atwood et al. (2012, 32 - 34) esittelevät viisi päätekijää, jotka voivat luoda sisäisen 

valvonnan toimivuuden illuusion. Tekijöitä ovat 1) organisaation koon muutos, 2) 

tekniikan kehitys, 3) prosessimuutokset, 4) aineellisen suojauksen 

epäonnistuminen sekä 5) työntekijän epäonnistuminen toiminnassa. Nämä tekijät 

on hyvä tiedostaa sisäisen valvonnan seurantaa tehtäessä, sillä seuranta on ainoa 

keino tuoda puutteet esille. Tärkeyttä lisää se, että kirjoittajien mukaan sisäisen 

valvonnan muuttuvien olosuhteiden havaitsemisessa epäonnistuminen suurentaa 

sisäisen valvonnan illuusiota ja altistaa järjestelmän väärinkäytösriskille.  

Myös muut tutkijat, kuin Atwood et al., ovat havainneet, että organisaation koko on 

kriittinen tekijä, johon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi Geiger, 

Cooper ja Boyle (2004, 31) havaitsivat tutkiessaan valtion virastojen sisäisen 

valvonnan heikkouksia sen, että seurantaosatekijä korreloi organisaation koon 

kanssa. Organisaation koon kasvaessa myös seurannan tarve suurenee. 

Tutkimuksen perusteella suurten organisaatioiden tulisikin jatkaa seurannan 

välineiden vakiinnuttamista hyödyllisenä osana sisäistä valvontaa.  

Koon lisäksi myös organisaation valitsemalla strategialla on tutkimusten mukaan 

vaikutusta seurannassa tehtäviin valintoihin. Agbejulen ja Jokipiin (2009, 513 - 

516) tutkimus luokitteli organisaatiot niiden strategisten valintojen perusteella Miles 

ja Snow -typologian mukaan. Tutkimus päätyi siihen, että ennustajien sisäinen 

valvonta on tehokkaampaa, kun valvontatoimenpiteet olivat suuria mutta seuranta 

matalalla tasolla. Puolustajien ja analysoijien sisäinen valvontajärjestelmä oli taas 

tehokkaampi, kun sekä seuranta että valvontatoimenpiteet olivat korkealla tasolla. 

Tehokkuuden eroja selittänee ainakin se, että alhainen valvonnan taso edistää 
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innovatiivisuutta, kun taas voimakas seuranta voi taata syntyvien ideoiden 

pysymisen linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Vaikka kaikki sisäisen 

valvonnan osatekijät ovat tärkeitä, tutkimustulosten mukaan osatekijöiden välinen 

sopivuus voi lisätä sisäisen valvonnan tehokkuutta.        

Käytännössä seuranta toteutetaan jatkuvana seurantana, erillisinä arviointeina tai 

molempien yhdistelmänä. Sisäinen valvontajärjestelmä on usein rakennettu niin, 

että se valvoo itse itseään tietynasteisesti. Jatkuva seuranta toteutuu käytännössä 

normaalina johtamistoimintana, vertailuina, täsmäytyksinä ja muina rutiineina. 

Jatkuva seuranta on tehokkaampaa kuin erilliset arvioinnit, koska se toteutuu 

reaaliaikaisesti, reagoi dynaamisesti muuttuviin olosuhteisiin ja on juurtunut osaksi 

organisaatiota. Jatkuvan seurannan avulla voidaan tehdä tärkeitä huomioita 

jokaisesta sisäisen valvonnan osatekijästä. (COSO, 1994a, 69 - 71) 

Erilliset arvioinnit käsittävät puolestaan sisäisen valvonnan kokonaisjärjestelmän 

tehokkuuden arvioinnin ja varmistavat, että valvontatoimenpiteet saavuttavat 

halutut tulokset perustuen ennalta määriteltyihin menetelmiin ja menettelytapoihin. 

Erillisillä arvioinneilla voidaan saada myös tietoa seurannan keinojen 

tehokkuudesta.  Erillisten arviointien laajuus ja toistumistiheys määräytyvät 

riskienarvioinnin ja jatkuvat seurannan tehokkuudesta. Esimerkiksi kontrollit, jotka 

ovat riskialttiita, arvioidaan muita useammin. Usein jatkuvan seurannan ja erillisten 

arviointien sopiva yhdistelmä takaa sisäisen valvontajärjestelmän pysymisen 

tehokkaana. (INTOSAI, 2004, 40 - 41)  

COSO on julkaissut myös oman erillisen mallinsa seurannasta. Mallin 

tarkoituksena on auttaa organisaatioita tunnistamaan, missä hyvää seurantaa on 

ja panna täytäntöön seurantatoimia, mistä ne puuttuvat. Orenstein (2009, 57-58) 

haastatteli artikkeliinsa yhtä projektin johdossa ollutta henkilöä, R. Trent 

Cazzawaytä. Cazzaway nosti esiin suoran ja epäsuoran informaation vaikutukset 

seurantaan. Mallia rakentanut ryhmä havaitsi kaksi vastakkaista heikkoutta siinä, 

miten epäsuoraa informaatiota käytettiin seurannassa. Jotkut organisaatiot 

luottivat liikaa ja liian pitkään seurannan epäsuoraan informaatioon. 

Organisaatioissa nojauduttiin liikaa budjetin toteutuman vertailuun ja keskeisiin 

toiminnan mittareihin, ja näin pienet virheet voitiin sallia niiden ollessa seurannan 

ulottumattomissa, kunnes niistä tuli merkittäviä. Toisissa organisaatiossa taas ei 
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hyödynnetty epäsuoraa informaatiota niin paljon kuin olisi ollut mahdollista. Suora 

ja epäsuora tieto yhdessä voivat edistää seurannan tehokkuutta, ja siksi myös 

epäsuoraa informaatiota kannattaisi hyödyntää.  

Campbell et al. (2006, 24) mukaan parhaita raportteja sisäisen valvonnan 

seurantaan ovat sellaiset, jotka sisältävät yhdistettyä tietoa sekä sisäisistä että 

ulkoisista lähteistä. Esimerkiksi osa ohjelmistoista voivat tuottaa tällaisia raportteja. 

Teknologian hyödyntäminen sisäisen valvonnan seurannassa on ollutkin 

tutkijoiden kiinnostuksen kohteena viimeisten vuosien aikana. Organisaatiot voivat 

Masali et al. (2010, 1002, 1029 - 1030) tutkimuksen mukaan hyötyä sisäisen 

valvonnan seurantaan suunniteltujen teknologioiden implementoinnista. 

Organisaation saamia mahdollisia hyötyjä ovat olennaisten heikkouksien 

todennäköisyyden pienentyminen, vähäisempi tilintarkastuskustannusten 

kasvaminen ja pienempi riski tilintarkastuksen viivästymiselle. Turner ja Owhoso 

(2009, 41, 50) painottavat taas artikkelissaan toiminnanohjausjärjestelmistä 

saatavan tiedon hyödyntämistä sisäisen valvonnan seurannassa. Tutkijoiden 

mukaan ERP-järjestelmän raporttien avulla organisaatio voi harjoittaa jatkuvaa 

seurantaa ja parantaa sisäisen valvonnan toimivuutta. Järjestelmä voi esimerkiksi 

varoittaa johtajia auktorisointien tai käyttöoikeuksien rikkomuksista, jolloin toimiin 

voidaan tarttua välittömästi.   

Monessa organisaatiossa sisäiset tarkastajat ovat vastuussa vuosittaisen sisäisen 

valvonnan toimivuuden tarkastuksen suorittamisesta (Campbell, 2006, 24). 

Hermansonin, Smithin ja Stephensin (2012, 48) tutkimus havaitsi sen, että 

seurantaan vaikuttaa positiivisesti sisäisen tarkastuksen budjetin koko. Tämä 

lienee seurausta siitä, että tehokkaaseen valvonnan seurannan tukemiseen 

tarvitaan resursseja. 

Olivatpa seurannan havainnot lähtöisin jatkuvasta seurannasta tai erillisistä 

arvioinneista, puutteellisuudet tulee aina viestiä oikeille tahoille.  Organisaatiossa 

tulee luoda viestinnän kanavat, joiden avulla viestitään ajoittain seurannan 

toimista, mukaan lukien sisäisen valvonnan heikkoudet. Jos seurannan tuloksia ei 

raportoida oikeille henkilöille ajoissa ja tarvittavia korjaustoimia ei tehdä, seuranta 

ei toimi tehokkaasti. Viestintä on itseasiassa yksi kolmesta seurannan 
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perusominaisuudesta, joita COSO painottaa. Kaksi muuta tärkeää elementtiä 

seurannalle ovat tehokkaan valvontakulttuurin luominen seurannan avuksi sekä 

tehokkaiden seurantatoimien priorisointi ja resurssien allokointi 

riskinottohalukkuuteen sopivaksi. (Olach & Weeramantri, 2009, 8) 

Seuranta on kenties tärkein osatekijä sisäisen valvonnan kehittämisen kannalta ja 

siksi siihen tulisi panostaa. COSO:n (1994a, 77 - 78) kehittämässä 

kehittämistyökalussa seuranta -osatekijän arviointi ja kehittäminen jakaantuu 

jatkuvan seurannan, erillisten arviointien ja heikkouksien raportoinnin arviointiin. 

Kuten COSOn mallille on ominaista, esitetyt arviointityökalut tulee ottaa käyttöön 

soveltuvin osin. Kaikki kohdat eivät päde jokaiseen organisaatioon, mutta malli 

tarjoaa lähtökohdan osatekijän arviointia varten. 

 

3.3 Muita malleja kehittämisen avuksi  

Vaikka COSO -viitekehys on selvästi käytetyin sisäisen valvonnan malli, ovat 

tutkijat kehittäneet myös muita malleja sisäisen valvonnan kehittämisen avuksi. 

Kuntasektorilla toimivien organisaatioiden toiminta eroaa yritysmaailman 

organisaatioista, joten osa tutkijoista on pyrkinyt luomaan malleja, jotka huomioivat 

julkisen sektorin sisäisen valvonnan erityspiirteet. Kuten on jo mainittu, tähän 

työhön on valittu kolme tutkijoiden kehittämää sisäisen valvonnan mallia, jotka 

esitellään seuraavaksi.  

Kuten aiemmin kerrottiin, Wang (2010, 119 - 120) on kehittänyt sisäisen valvonnan 

mallin kiinalaisille korkeakouluille, mikä pohjautuu COSO -malliin. Wangin malli 

haluttiin ottaa työhön mukaan, koska tämän työn empiirisessä osuudessa 

käsitellään ammatillisen koulutuksen järjestäjien sisäistä valvontaa. Wangin 

mukaan korkeakoulujen sisäisen valvonnan kehittämisen avain on vahvistaa 

sisäisen valvonnan kohde ja kontrollitekijät.  Wangin mukaan korkeakoulujen 

sisäisen valvonnan kohteena ovat koulutuksen vaikuttavuus ja tehokkuus, varojen 

turvaaminen ja lahjomattomuus, todellinen, täydellinen ja hyödyllinen laskenta- ja 

johtamistieto sekä maan lainsäädännön ja sääntöjen noudattaminen. Koska 

korkeakoulut ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ja koulutustavoite on 
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merkittävästi erilainen, kuin yritysten tavoitteet, esittelee Wang muokatun sisäisen 

valvonnan mallin, joka kuitenkin pohjautuu COSO -malliin. Alla olevassa kuvassa 

6 näkyy Wangin malli kokonaisuudessaan. 

  

Kuva 6.  Sisäisen valvonnan viitekehys korkeakouluille (Wang, 2010, 123) 

Wangin (2010, 120 - 121) mielestä korkeakoulujen johtamiseen liittyvien 

erityispiirteiden huomioiminen johtaa siihen, että sisäisen valvonnan tekijät pitäisi 

jakaa kahteen kerrokseen. Ensimmäisen kerroksen muodostavat johtamis- ja 

valvontakulttuuri, valvontatoimenpiteet sekä valvonta ja arviointi. Johtamis- ja 

valvontakulttuuri toimii moottorina sisäiselle valvonnalle sekä luo perustan muille 

valvonnan tekijöille. Valvontatoimet sisältävät puolestaan paljon politiikkojen 

luomista, käytäntöjen standardisointia ja johtamistoimintaa, jotta organisaation 

tavoitteet voidaan saavuttaa. Valvontatoimet ovat Wangin mielestä sisäisen 

valvonnan ydin sekä tärkein alue korkeakoulujen sisäiselle valvonnalle. Valvonnan 

ja arvioinnin tehtävänä on taas tarkistaa, valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan 
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laatua ja toiminnan tehokkuutta. Valvontaan ja arviointiin liittyvä palautejärjestelmä 

on hyvin tärkeä osa sisäistä valvontaa, sillä sen avulla voidaan varmistua 

tehokkaasta sisäisen valvonnan hoitamisesta ja järjestelmän tavoitteiden 

saavuttamisesta. 

Kun ensimmäisen kerroksen tekijöitä analysoidaan ja hajotetaan pienempiin osiin, 

syntyvät toisen kerroksen tekijät. Johtamis- ja valvontakulttuuriin sisältyy 

organisaation rakenne ja kulttuuri sekä tieto ja tiedonvälitys. Organisaation 

rakenne on sisäisen valvonnan valvontatoimien implementoinnin kannattelija, kun 

taas kulttuuri vaikuttaa tietoisuuteen ja käsitykseen sisäisestä valvonnasta. Tieto ja 

tiedonvälitys ovat puolestaan välttämätön osa sisäisen valvonnan implementointia. 

Hyvä tieto ja tiedonvälitys voivat auttaa sisäisen valvonnan tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta. (Wang, 2010, 121-122) 

Ensimmäisen kerroksen valvontatoimenpiteet muodostuvat puolestaan 

budjettijohtamisesta, valvonnan menettelyistä ja toimintatavoista sekä riskien 

tunnistamisesta ja hallitsemisesta. Korkeakoulujen tuloja ja menoja on 

pääasiallisesti valvottu budjetin kautta, joten kokonaisvaltainen budjettijohtaminen 

on erittäin tärkeä osa valvontatoimia. Valvonnan kannalta on myös hyvin tärkeää 

omaksua erilaisia valvonnan menettelyjä ja toimintatapoja. Valvontatoimiin sisältyy 

lisäksi myös riskien tunnistaminen ja hallitseminen. Kiinassa korkeakoulutus 

kasvaa ja kehittyy nopeasti, joten riskejä löytyy sekä koulutuspuolelta että 

taloudesta. Riskejä ei Wangin mielestä tule pelätä, vaan riskejä pitää hallita, jotta 

ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. (Wang, 2010, 121-122)    

Kolmas tekijä, valvonta ja arviointi, sisältää kaksi puolta. Wangin (2010, 122) 

mukaan valvonnan tarkoituksena on tuottaa tietoa valvontaelimelle kiinnittämällä 

huomiota tuloksiin. Valvonnan avulla pyritään korjaamaan myös järjestelmässä 

olevia vikoja, jotta sisäinen valvonta olisi täydellisempää ja tehokkaampaa. 

Arvioinnilla pyritään puolestaan valvomaan sisäisen valvonnan kontrolleja ja 

luomaan kuvaa sisäisen valvonnan tilasta sekä kehittämään puutteellisia 

kontrolleja. Wangin mallin heikkoutena on tosin se, ettei sitä ole testattu 

todellisissa olosuhteissa eikä se perustu korkeakouluissa tehtyihin sisäisen 

valvonnan tutkimuksiin. Kaikesta huolimatta malli tekee tärkeitä huomioita 
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koulutuksen järjestäjän sisäisestä valvonnasta; näitä on muun muassa 

budjettijohtamisen merkityksen esiin nostaminen.    

Rosa, Morote ja Colomina (2013, 10, 17 - 18) lähtevät puolestaan kehittämään 

sisäistä valvontaa neljän vaiheen kautta. Rosa et al. tutkimus havaitsi, että 

espanjalaisella julkisella sektorilla vallitsee yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan 

mallia ja sisäisen valvonnan mekanismien täytäntöönpanoa, jotka takaavat 

uskottavan ja käyttökelpoisen tiedon tuloksista ja suorituskyvystä. Tutkijat 

tekevätkin artikkelissaan ehdotuksen sisäisen valvonnan kehittämisestä käyttäen 

esimerkkinä kotihoidon palveluita. Malli lähtee liikkeelle siitä, että organisaatio 

laatii ensin toimintasuunnitelman, josta organisaation tavoitteet ja tavoitteiden 

arvioimisen mekanismit näkyvät selkeästi. Taustalla on se ajatus, että sisäisen 

valvonnan yhtenä tarkoituksena on seurata laitoksen, ohjelman tai palvelun 

tehokkuutta, ja koska julkinen sektori ei toimi kilpailullisilla markkinoilla, on tarve 

mitata toimintaa suhteessa tavoitteisiin, jotta johtamista voidaan parantaa. 

Toisena vaiheena Rosa et al. (2013, 18 - 19) esittävät organisatorisen 

suunnittelun, johon kuuluu organisaatiorakenteen hahmottaminen, jonka avulla 

osoitetaan hierarkkiset ja toiminnalliset yhteydet. Pelkkä organisaatiorakenne ei 

kerro kaikkea tarvittavaa, joten organisaatio-oppaan tekeminen poistaa tämän 

ongelman. Organisaatio-oppaaseen sisällytetään tietoa esimerkiksi toiminnoista, 

tehtävistä, hierarkkisista suhteista, tiedon saamisesta ja antamisesta, yhteydestä 

tavoitteisiin sekä kontrolleista. Organisaatiorakenteen selkeyttämisen jälkeen, 

mallissa keskitytään protokollien ja menettelytapojen määrittelemiseen. Protokollat 

ja menettelytavat määrittävät toiminnot sekä henkilöt, jotka ovat vastuussa 

toimintojen valtuuttamisesta, toimeenpanosta ja valvonnasta. Tässä 

kehitysvaiheessa kiinnitetään huomiota myös dokumentoinnin järjestämiseen, 

johon kuuluu toimien havaitseminen sekä arkistoiminen. Nämä käytännöt yhdessä 

luovat tietojärjestelmän, jonka tuottamasta tiedosta sisäinen valvonta hyötyy. 

Sisäisen valvontajärjestelmän implementoinnin viimeiseen vaiheeseen kuuluvat 

Rosa et al. (2013, 19 - 21) mallissa suorituskyvyn mittareiden kehittäminen. 

Suorituskyvyn mittarit ovat yksi pääkomponentti kunnallisessa sisäisen valvonnan 

järjestelmässä, sillä ne varmentavat suunniteltujen tavoitteiden noudattamisen ja 

resurssien kohdentamisen tehokkuuden sekä luovat laadulliset standardit. 
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Suorituskyvyn mittareiden implementointiin liittyy usein myös kustannuslaskennan 

sekä itsearvioinnin kehittämistä. Mittaamisen kohteena voivat olla niin suorituksiin, 

vaikutuksiin, tehokkuuteen kuin taloudellisuuteenkin liittyvät asiat. Rosa et al. 

korostavat juuri suorituskyvyn mittareiden ja itsearvioinnin tärkeyttä sisäisessä 

valvonnassa. 

Cappellettin (2009, 18 - 19) tutkimus ei käsittänyt julkisen sektorin organisaatioita, 

mutta se haluttiin ottaa mukaan, koska se ottaa sisäisen valvonnan 

vakiinnuttamiseen uudenlaisen lähestymistavan. Cappelletti esittelee mallin, jonka 

pohjana on Wilkinsin ja Guptan (2007) rakentama malli sekä Savallin 

tutkimusryhmän teoreettinen malli. Wilkins ja Gupta esittivät, että 

projektijohtamisen lähestymistapa voisi olla tehokas tapa yrityksille järjestää 

sisäinen valvonta, riskienhallinta ja täyttää SOX 404 -vaatimukset. Wilkinsin ja 

Guptan mallissa tärkeää on se, että johto vaatii lähestymistavaksi ylhäältä alas 

menevää riskeihin perustuvaa arviointia. Tällainen lähestymistapa on tutkijoiden 

mielestä pitkällä aikavälillä ainoa tapa saavuttaa kustannustehokas säännösten 

noudattaminen.   

Cappelletti (2009, 19) pyrkii kuitenkin laajentamaan Wilkinsin ja Guptan mallia 

kannattaen ideaa, jonka mukaan yritysten tulisi hallita niiden sisäistä valvontaa 

jatkuvana käytäntönä eikä vain entisenä projektina. Projektijohtaminen on hyvä 

tapa tutustuttaa organisaatio sisäiseen valvontaan, mutta se kestää kuitenkin vain 

niin kauan kuin projekti on käynnissä. Sisäisen valvonnan jalkauttamisen jälkeen 

tarvitaan järjestelmän säännöllistä johtamista, jotta järjestelmän pysyvyys ja 

parantaminen voidaan taata. Tästä johtuen Cappelletti sisällyttää malliinsa myös 

Savallin tutkimusryhmän luoman teoreettisen mallin, joka on luotu jatkuvasti 

aktiivisen sisäisen valvonnan toiminnon vakiinnuttamiseen. Alla oleva kuva 7 

havainnollistaa mallin ideaa ja osia.  
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Kuva 7.  Aktiivisen sisäisen valvonnan toiminnon vakiinnuttaminen (Cappelletti, 

2009, 20) 

Mallissa sisäisen valvonnan toimintoa ohjaa lautakunta, mieluiten sisäisen 

tarkastuksen yksikkö, jolla on ylimmän johdon tuki. Lautakunta tarkkailee kaikkia 

organisaation osia, joilla on side sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja SOX -

lainsäädännön noudattamiseen. Ohjauslautakunta on myös vastuussa 

neljännesvuosittaisista tapaamisista, joissa kaikki sisäisen valvonnan osat 

synkronoidaan. Tapaamisten keskiössä on tavoitteiden saavuttamisen arviointi, 

heikkouksien hoitaminen sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen osastojen välillä. 

Puolen vuoden välein lautakunta tarkistaa ja arvioi käytännöt, päivittää tavoitteet 

sekä arvioi jokaisen sisäisen valvonnan yksikön tehokkuuden.  (Cappelletti, 2009, 

19 - 20).  

Cappelletti (2009, 20-22) käytti tutkimuksessaan myös SEAM (the Socio-

Economic Approach of Management) tutkimustapaa. Tapa sopii aiheeseen hyvin, 

sillä mallin avulla sisäistä valvontaa voidaan tarkkailla ja kuvailla ja sen jälkeen 

arvioida tarvittavia johtamistoimia implementoinnin ja sisäisen valvonnan laadun 

parantamisen avuksi. SEAM -malli muodostuu kolmen akselin ympärille. Näitä 

ovat työkaluakseli, muutosakseli sekä politiikka-akseli. SEAM:n tarkoituksena on 
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parantaa yrityksen sosioekonomista suoritusta. Cappelletti testasi tekemäänsä 

mallia yhdessä yrityksessä, jossa sisäisen valvonnan uudistaminen osoittautui 

menestykseksi. Valvonnan taso saavutti tyydyttävän valvonnan tason vahvistaen 

syvää johtamis- ja organisaatiomuutosta. Organisaatio myös säästi muutoksen 

myötä, sillä piilokustannukset vähentyivät sisäisen valvonnan parantumisen 

myötä, ja säästöä tuli vuositasolla lähes 16 miljoonaa dollaria. Tutkimus vahvisti 

sen, että sisäisen valvonnan laadun parantaminen tapahtuu sisäistä valvontaa 

johtamalla.  

Cappellettin (2009, 25 - 26) tutkimus päätyi siihen, että hyvin organisoitu sisäinen 

valvonta voi edistää huomattavasti organisaation kokonaistulosta. Tutkimuksen 

aikana saatiin viitteitä siitä, että sisäisen valvonnan normalisoiminen tehdään 

helpoiten vakiinnuttamalla sisäisen valvonnan toiminto. Tutkittu yritys saavutti 

tavoitteet seuraamalla mallia, jossa hallinnon johto teki laadunvalvontaa ja valvoi 

sisäisen valvonnan toimintaa yhtenäisellä tavalla tunnistaakseen negatiivisia ja 

positiivisia kohtia sisäisestä valvonnasta. Negatiivisista kohdista tehtiin kohteita 

korjaustoimille. Lisäksi puolivuosittaiset arvioinnit, joilla oli ylimmän johdon tuki, 

lisäsivät sisäisen valvonnan laatua. Piilokustannuksien havaitseminen ja 

pienentäminen sisäisen valvonnan avulla saivat aikaan positiivisia taloudellisia 

vaikutuksia, mikä varmisti ylimmän johdon sitoutumisen. Loppujen lopuksi sisäisen 

valvonnan prosessista tuli tavallinen toiminto organisaatiolle. 

Vaikka Cappellettin mallia ei olekaan kehitetty julkishallintoon, voi siitä silti ottaa 

opiksi sisäisen valvonnan järjestelmän kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa. 

Kuten jo aiemmin mainittiin, Lumijärvi et al. (2013, 16) havaitsivat, että 

kehittämistoiminnassa pärjäsivät sellaiset kunnat, jotka hallitsevat 

projektinhallintakysymykset. Niinpä sisäisen valvonnan vakiinnuttamisen 

vaiheessa projektijohtamisen lähestymistapa voisi lisätä sisäisen valvonnan 

jalkauttamisen vaikuttavuutta myös kuntasektorilla. Lisäksi julkishallinto ei poikkea 

yrityksistä siinä, etteikö myös julkisen sektorin sisäinen valvonnan pitäisi olla 

jatkuva prosessi eikä vain hetkittäinen projekti. Myös sisäisen valvonnan 

johtamisen huomioiminen ja keskiöön nostaminen voisivat olla sisäisen valvonnan 

laatua parantavia tekijöitä. Luultavasti julkishallinnon sisäinen valvonta hyötyisi 

myös ajoittaisista arvioinneista sekä parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Toki 
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parhaan varmuuden Cappellettin mallin sopimisesta suomalaiselle kuntasektorille 

saisi testaamalla mallia käytännössä. 
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4. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 

SISÄINEN VALVONTA JA KEHITYSKOHTEET  

4.1 Tutkimuksen asettelu ja tutkimusmetodologia 

Tutkielman tavoitteena on löytää ammatillisen koulutuksen järjestäjien sisäisen 

valvonnan kehityskohteita ja esitellä välineitä kehittämiseen. Sisäisen valvonnan 

käsitteen laajuus, toiminnan monimutkaisuus sekä organisaatiokohtaisuus tekevät 

aiheen haastavaksi tutkimuskohteeksi. Sisäisen valvontajärjestelmän luonteen 

vuoksi sitä ei helposti pysty tallentamaan ja mittaamaan, mikä johti edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi siihen, että tutkielmaan valikoitui laadullinen 

tutkimusote. Laadullinen tutkimus erittelee valittuja tapauksia niihin osallistuvien 

ihmisten näkökulmasta tai kyseisten henkilöiden niille antamien merkitysten 

kautta, joten tällä tutkimusotteella myös sisäisestä valvonnasta ja sen 

kehittämisestä voidaan saada uutta tietoa sekä syventää ymmärrystä aiheesta.  

Teorialla on keskeinen merkitys laadullisessa tutkimuksessa, joten työn teoria 

pohjautuu aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Yksi yleisimpiä tapoja kerätä 

kvalitatiivista aineistoa ovat haastattelut, joita käytettiin tämänkin tutkimuksen 

aineistonkeräämistapana. Haastattelu on aina vuorovaikutteinen tilanne, jossa 

haastattelija esittää haastateltavalle kysymyksiä ja herättää keskustelua 

saadakseen tietoa jostain aihealueesta. Haastattelumenetelmä on joustava ja tuo 

haastateltavien subjektiiviset näkemykset esille, minkä vuoksi se sopii hyvin 

tutkimuksen tavoitteisiin. 

Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi; yksi esihaastattelu ja neljä varsinaista 

haastattelua. Haastattelujen tavoitteena oli kerätä mahdollisimman rikas aineisto 

talousjohtajien kokemuksista sekä määritellä valvontajärjestelmien nykytila, 

käytännöt ja mahdolliset kehityskohteet. Haastattelut haluttiin tehdä ammatillisen 

koulutuksenjärjestäjien talousjohtajille, sillä usein juuri he ovat organisaatiossa 

niitä, jotka tietävät parhaiten sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista.  

Työn alkuvaiheessa tehtiin esihaastattelu ammattiopiston talousjohtajalle. Tämän 

avulla saatiin taustatietoja aiheesta sekä vinkkejä henkilöistä, joita kannattaisi 
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haastatella. Suosituksia henkilöistä, jotka ovat olleet sisäisen valvonnan kanssa 

tekemisissä, tuli myös toiselta alalla työskennelleeltä henkilöltä. Varsinaiset 

haastattelupyynnöt lähetettiin sähköpostitse kahdeksalle talousjohtajalle. 

Lähetetyissä sähköposteissa kerrottiin tiivistetysti tutkielmasta ja sen tavoitteista. 

Lisäksi haastateltavilta kysyttiin etukäteen lupa haastattelujen nauhoittamiseen. 

Haastattelut saatiin sovittua neljän henkilön kanssa, jotka esiintyvät tutkielmassa 

nimikkeillä A, B, C ja D. Haastateltavilla A ja D on kymmenien vuosien kokemus 

kuntapuolen talousasioista. Haastateltavat B ja C ovat nuorempia, mutta heilläkin 

on useamman vuoden kokemus kuntasektorilta. Kaikki haastateltavat ovat olleet 

koko työuransa ajan jollain lailla tekemisissä sisäisen valvonnan kanssa. 

Liitteeseen 2 on vielä koottu haastateltujen henkilöiden sukupuolet, kokemus sekä 

viittaus organisaatioon.   

Puolistrukturoitujen haastattelujen haastattelukysymykset muotoiltiin valmiiksi 

ennen haastatteluja. Puolistrukturoitu haastattelutyppi valikoitui tutkimukseen siitä 

syystä, että haastateltaville haluttiin sallia enemmän vapauksia, jolloin 

kysymyksistä voidaan saada enemmän informaatiota. Valitun haastattelutyypin 

löyhän kontrollin takia aiheesta oli mahdollista jopa nousta esille uusia ja 

kiinnostavia näkemyksiä.  

Haastattelukysymyksiä mietittiin teorialähtöisesti ja monet kysymykset 

muotoutuivat suoraan teorianpohjalta. Useat haastattelukysymykset liittyvätkin 

COSO -mallin osatekijöihin, joita käytetään myös osana aineiston analyysin 

teemoja. Haastattelukysymyksillä pyrittiin saamaan tietoa siitä, miten sisäinen 

valvonta hoidetaan nykyisin organisaatioissa sekä miten sisäisen valvontaa 

voitaisiin kehittää. Itse haastattelurunko jakautuu neljän alaotsikon alle. 

Ensimmäinen osuus johdattelee haastateltavan aiheeseen taustoittavilla 

kysymyksillä. Seuraavaksi kysymykset liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin ja 

sen jälkeen riskienhallintaan. Lopuksi kysymykset käsittelevät vielä sisäisen 

valvonnan kehittymistä. Haastatteluissa käytetty runko on kokonaisuudessaan 

liitteenä 3. 

Haastattelun runko lähetettiin etukäteen jokaiselle haastateltavalle, jotta henkilöt 

pystyisivät halutessaan miettimään asioista jo valmiiksi. Haastattelutilanteessa 



 71 
  

pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon ja monipuolisesti tietoa aiheesta, niinpä 

tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta oli tärkeää antaa kysymykset jo 

etukäteen haastateltaville. Haastateltaville luvattiin myös anonyymisyys, jotta 

haastateltavat voisivat puhua aiheesta vapaammin. Käytännössä haastattelut 

toteutettiin niin, että kolmea talousjohtajaa haastateltiin heidän toimipaikassaan ja 

yksi haastattelu toteutettiin puhelinhaastatteluna. Haastateltavia A, B ja C käytiin 

haastattelemassa paikanpäällä ja D:n haastattelu hoidettiin puhelinhaastatteluna. 

Varsinaiset haastattelut tehtiin kahden viikon sisällä toisistaan kesällä 2012. Tarkat 

haastattelujen ajankohdat ja haastattelujen kestot näkyvät liitteestä 4. Kaikilta 

haastateltavilta saatiin lupa haastattelujen nauhoittamiseen, joten apuna 

haastattelutilanteissa käytettiin nauhuria. Haastattelujen nauhoitukset litteroitiin 

sanatarkasti. Litteroinnista syntyi yli 90 sivua tekstiä, jota käytettiin aineiston 

analysoinnissa. 

Kerättyä empiiristä tutkimusaineistoa analysoitiin teemoittelua hyväksikäyttäen. 

Aineiston analyysin teemoiksi valikoitui kahdeksan erilaista teemaa. Litteroitua 

tekstiä luokiteltiin värikoodien avulla sen mukaan, mihin teemaan vastaus kuului. 

Tekstin luokittelemisen jälkeen saatua aineistoa analysoitiin ja saatuja vastauksia 

vertailtiin keskenään teemoittain.  

Ensimmäiseksi teemaksi valikoitui sisäisen valvonnan kehittymisen teema 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien organisaatioissa. Tämän teeman avulla 

hahmotettiin haastateltavien kertomaa sisäisen valvonnan historiaa ja 

kehityssuuntaa. Toinen selkeä teema oli sisäisen valvonnan organisointi ja 

tavoitteiden asettaminen. Tämän teeman pyrkimyksenä oli koota haastateltavien 

organisaatioiden sisäisen valvonnan järjestelmän organisoinnin piirteet sekä 

sisäiselle valvonnalle tärkeä tavoitteiden asettamisen prosessi. Teemoittelussa 

käytettiin myös COSO-mallin viittä osatekijää. Osatekijöiden käyttäminen 

pohjautuu siihen, että sisäisen valvonnan nykytilaa haluttiin hahmottaa 

maailmanlaajuisesti hyväksytyn sisäisen valvonnan viitekehyksen avulla. Koska 

tutkielman keskiössä on sisäisen valvonnan kehittäminen, viimeinen teema 

pureutui järjestelmän hyviin puoliin sekä tulevaisuuden kehityskohteisiin.  
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Laadulliselle tutkimusaineistolle on luonteenomaista aineiston rikkaus. 

Haastatteluista saatu aineisto olikin varsin monipuolista, sillä tutkielmaan 

valikoituneiden haastateltavien edustamat organisaatiot olivat erilaisia. 

Organisaatiot olivat ensinnäkin eri kokoisia; organisaatio A oli haastateltavista 

pienin kun taas organisaatio C oli varsin suuri. Lisäksi haastateltava D työskenteli 

nuoressa organisaatiossa, mikä toi esille nuoren organisaation kohtaamia 

haasteita. Sisäisen valvonnan organisointi vaihteli myös hieman, sillä organisaatio 

C:ssä oli käytössä osapäiväinen sisäinen tarkastaja. Edellä mainitut syyt 

vaikuttivatkin siihen, että aineisto oli vaihtelevaa ja toi erilaisia näkökulmia hyvin 

esille, vaikka haastateltavat olivatkin monessa asiassa samaa mieltä.  

Haastatteluaineistolle on tyypillistä se, että se on tilannesidonnaista, joten 

tämänkään tutkielman yleistämistä ei tule turhaan liioitella. Tutkimuksen kohteena 

oleva sisäinen valvonta on myös hyvin organisaatiokohtaista, joten tutkimuksen 

tuloksien yleistäminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa. Sisäisen valvonnan 

organisaatiokohtaisuuden vuoksi yksittäisen asian siirtäminen toiseen 

organisaatioon on tehtävä aina harkintaa käyttäen ja organisaation tarpeet 

huomioiden. Tutkielman uskottavuutta on puolestaan pyritty varmentamaan siten, 

että tutkijan tekemien päätelmien ja aineistosta tehtyjen tulkintojen oikeellisuus on 

varmistettu haastateltavilta. Haasteltaville annettiin siis mahdollisuus tarkistaa, 

onko heidän kertomansa asiat tulkittu oikealla tavalla työn tulokset -osuudessa. 

 

4.2 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Suomessa 

Opetus- ja kulttuuritoimi on tärkeä osa kuntien hyvinvointipolitiikkaa ja 

kilpailukykyä. Koulutuspalveluiden avulla voidaan lisätä kunnan vetovoimaa, ja 

palveluilla on merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnille. Toisen asteen ammatillinen 

peruskoulutus vastaa valtakunnallisia ja alueellisia työ- ja elinkeinoelämän tarpeita 

sekä nuorten ja aikuisten koulutuskysyntää. Ammatillisen peruskoulutuksen 

tarkoituksena on antaa opiskelijalle ammattiin vaadittavat tiedot ja taidot sekä 

valmiudet harjoittaa ammattia itsenäisesti. Opetusministeriö myöntää 

koulutusjärjestäjille järjestämislupia, joihin koulutuksen järjestäminen perustuu. 

Koulutusasioissa kunnilla ja oppilaitoksilla on kuitenkin huomattava päätäntävalta, 
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koska oppilaitokset voivat järjestää opetuksen tarkoituksenmukaiseksi 

katsomallaan tavalla. Kunnat ja koulutuskuntayhtymät vastaavat usein 

koulutuksen järjestämisestä, mutta kunta voi myös ostaa palveluita ulkopuolisilta. 

Kunnalle jää kuitenkin lopullinen vastuu oppilaan saamasta opetuksesta, vaikka 

palvelu hankittaisiinkin ostopalveluna. (Majonen et al. 2008, 36 - 37, 39) 

Koulutuksen järjestäjät saavat siis opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulutuksen 

järjestämistä varten järjestämisluvan ja siihen liittyvän koulutustehtävän.  

Järjestämisluvassa määritellään muun muassa minkälaista koulutusta ja missä 

laajuudessa koulutusta voidaan järjestää rahoitusjärjestelmän puitteissa. 

Koulutuksen järjestäjät päättävät puolestaan siitä, miten käytännössä opetus 

toteutetaan. Järjestäjät päättävät muun muassa siitä, miten koulutus 

organisoidaan tai kuinka koulutus suunnataan alueen elinkeino- ja työelämän 

tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjät saavat päättää vapaasti myös siitä, 

millaisia oppilaitoksia tai toimipisteitä ne pitävät. Koulutuksen järjestäjiä ohjataan 

puolestaan järjestämislupien, lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteissa 

asetettujen tavoitteiden kautta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014)  

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoittavat valtio ja kunnat yhdessä. Vuonna 2012 

valtion rahoitusosuus 1,7 miljardista eurosta oli noin 700 miljoonaa euroa ja 

kuntien noin 974 miljoonaa euroa. Koulutuksen järjestäjät saavat rahoitusta myös 

ammatilliseen lisäkoulutukseen, jonka rahoitukseen kunnat eivät osallistu. 

Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä laskennallisin perustein. 

Rahoitus perustuu suoritteille ja niistä saataville yksikköhinnoille. Koulutuksen 

järjestäjät saavat itse päättää, miten koulutukseen myönnetty rahoitus käytetään ja 

kohdennetaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2013a; 2013b) mukaan vuonna 2012 ammatillisen 

koulutuksen järjestäjiä oli Suomessa yhteensä 137. Oppilaitoksista yksi oli valtion, 

11 kuntien, 38 kuntayhtymien sekä 87 yksityisten ylläpitämiä. Oppilasmäärällä 

mitattuna vuonna 2012 järjestämislupia oli annettu 150 651 opiskelijan 

opettamiseen. Koulutuksen järjestäjien koot vaihtelevat muutaman kymmenen 

oppilaan kouluista useamman tuhannen oppilaan oppilaitoksiin. 
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4.3 Tulokset 

4.3.1 Sisäisen valvonnan kehittyminen ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

organisaatioissa 

Sisäinen valvonta on kehittynyt kuntasektorilla viimeisten vuosikymmenten aikana 

melkoisesti. Haastateltavilla A:lla ja D:llä on pitkä kokemus kunnalliselta puolelta, 

ja he ovat nähneet sisäiseen valvontaan liittyvän ajattelutavan muutoksen. 

Muutoksen myötä sisäinen valvonta käsitetään paljon monipuolisemmaksi kuin 

aiemmin. Haastateltava D:n sanoin: 

”On ymmärretty, että tää sisäinen valvonta on hyvin paljon enemmän kuin 

ostolaskujen oikeellisuuden tarkastaminen” 

Haastateltava A puolestaan pohti sitä, että aiemmin sisäinen valvonta oli 

yksityiskohtiin menevää, ja valvonnassa oli enemmän myös kyttäyksen makua. A 

havainnollisti muutosta esimerkin avulla, jossa valtuusto oli myöntänyt määrärahan 

ruohonleikkurin hankintaan. Ruohonleikkuri oli pakko hankkia, oli tarve muuttunut 

tai ei. A:n mielestä nyt on menty oikeaan suuntaan, kun keskitytään enemmän 

tavoitteiden toteutumisen seurantaan eikä pieniin yksityiskohtiin.   

Haastateltava B nosti tärkeimmäksi kehittymisen alueeksi tietojärjestelmien tuomat 

hyödyt sisäiselle valvonnalle. Nykyisin tietojärjestelmien kautta pääsee tekemään 

erilaisia tarkastuksia, ja paperintarve on samalla vähentynyt. Järjestelmät tarjoavat 

apua myös toimenpiteen tekemiseen, mitä ei aiemmin ollut. B sanoikin lopuksi: 

”Mikään paperi ei huuda mitään, mutta järjestelmä ottaa sisäisen valvonnan 

kannalta, että prosessi menee oikein.”   

Haastatteluista ilmeni vahvasti myös se, että vuonna 2008 voimaan tulleella 

sisäisen valvonnan selontekovaatimuksella on ollut suuri vaikutus sisäisen 

valvonnan kehittymiseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa. 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että ilman Kilan kuntajaoston yleisohjeeseen 

sisältyvää pakollista sisäisen valvonnan selontekovaatimusta, sisäisen valvonnan 

kehittyminen olisi ollut huomattavasti pienimuotoisempaa. D:n mukaan muutoksen 

myötä tuli ajankohtaiseksi tarkastella, miten heillä oli sisäinen valvonta toteutettu. 
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Myös haastateltava C kertoi, että yleisohje antoi alkusysäyksen formaalimmalle 

kouluttautumiselle, asioiden selvittämiselle ja dokumenttien kirjoittamiselle. Alla 

haastateltavien kommentteja Kilan kuntajaoston yleisohjeen vaikutuksesta 

sisäiseen valvontaan. 

”… en usko, että tässä mittakaavassa toteutuis nykyään… Kyl mä vähän sanon, 

että pakko, kun pakko, niin se tehdään. Jos ei ole pakkoa, niin se jää tekemättä 

monella.” Haastateltava A 

”Se oli semmoinen eka sysäys siihen systemaattisuuteen. Että kyllä näitä asioita 

pitää kuitenkin entistä enemmän kysellä, tsekata ja näin poispäin. Ei voinut vaan 

ajatella, että mä en tee tässä mitään. Ett’ kyll’ se oikeesti aikaansai sen, että 

meilläkin tuli sisäiseen valvontaan enemmän ryhtiä, ja saatiin se niin ku aidoks 

näkökulmaks miettiä ja pohtia.” Haastateltava B 

 ”Kun se tuli pakolliseksi, niin silloin se herääminen tapahtui. Pakko on paras 

muusa tässä asiassa. … Riskienhallinnasta on alettua puhua ja on huomattu, että 

sisäinen valvonta ei ole pelkästään tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tehtävä. 

Että semmoinen tietoisuus on lisääntynyt.” Haastateltava C 

”Kyllähän se niin kuin vaikutti, toteutettiin ja tarkoittaa, että sitä puolta lähdettiin 

kehittämään ja miettimään, tarvitaanko, niin kuin siellä yhteisössä tarvittiin, ja 

ennen kaikkea tässä yhteisössä tarvitaan lisää näitä asioita, joista voidaan 

raportoida”. Haastateltava D 

Moni haastateltavista uskoi myös siihen, että kuntalain muutoksella tulee olemaan 

vaikutusta sisäiseen valvontaan ja sen kehittymiseen. D:n käsityksen mukaan 

sisäisen valvonnan kehittäminen oli haastatteluhetkellä  aktivoitunut kentällä juuri 

lainsäädännön muutoksesta johtuen. C:n mielestä valtuustotasolle menevien 

asioiden merkitys organisaatiossa kasvaa, ja näin myös sisäisen valvonnan 

merkitys tulee korostumaan. A näkee lakimuutoksella olevan ratkaiseva merkitys, 

sillä silloin asiat on tehtävä, ja nekin, jotka eivät ole aiemmin asialle tehneet 

mitään, saadaan muutokseen mukaan. Haastateltava B puolestaan pohti 

seuraavaa: 
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”.. toivois, että kuntalain myötä tulis selkeämpää ohjeistusta tai määrittelyä, millä 

tavalla sisäinen valvonta pitää järjestää ja selkeämpiä toimintaohjeita, ja sitä 

kautta vasta saadaan siihen asiaan enemmän systemaattisuutta.” 

Haastateltava B ei ollut ainoa, joka nosti esiin tarkemman ohjeistuksen tarpeen 

sisäisen valvonnan kehittämisen avuksi. Myös haastateltava A painotti tätä 

ilmaisten asian seuraavasti: 

”…että johtais siihen, että sitä ruvettais ihan valtakunnan tasollakin enemmän 

sitten ohjeistaa tätä käytäntöä. Laki edellyttää, että se tehdään, mutta se on eri, 

miten se sitten tehdään ja mitä asioita.. Totta kai jokaisessa pitääkin pohtia ne 

omat kunnan ja kuntayhtymän asiat ja riskit ja tarpeet, mutta että kyllä sieltä ihan 

hyvä on tällaisia mallejakin saada.”     

Haastateltavilla oli kuitenkin eriäviä näkemyksiä siitä, tarvittaisiinko vielä 

tarkempaa lainsäädäntöä sisäisestä valvonnasta. Haastateltava A oli sitä mieltä, 

ettei hän halua lisää lainsäädäntöä aiheesta, mutta kaipaisi kuitenkin työvälineitä 

sen toteuttamiseen. Myös haastateltava C oli tyytyväinen nykyiseen 

lainsäädäntöön ja siihen, että tilintarkastajat ohjeistavat asiassa. Haastateltava B 

oli taas sitä mieltä, että lainsäädäntöä tarvittaisiin lisää, jotta toimintaan saadaan 

lisää ryhtiä. Haastateltava D:llä ei puolestaan ollut selkeää kantaa lainsäädännön 

riittävyyteen.  

Vaikka haastateltavien näkemykset lainsäädännön riittävästä määrästä 

vaihtelivatkin, kaikki haastateltavat olivat kuitenkin yksimielisiä sisäisen valvonnan 

tärkeydestä kuntasektorilla. Useassa haastattelussa painotettiin sitä, että sisäisen 

valvonnan tärkeys kuntasektorilla korostuu, koska toiminta rahoitetaan verovaroin. 

Haastatteluissa mainittiin muun muassa siitä, että sisäinen valvonta estää 

korruption syntymisen sekä verovarojen tuhlaamisen ja epätarkoituksenmukaisen 

käytön. Haastateltava A näki sisäisen valvonnan tärkeyden korostuneen 

lakimuutoksen myötä, ja B arvioi sisäisen valvonnan roolin tulevan vahvistumaan 

jatkossa entisestään. Haastateltava C painotti kuitenkin myös sitä, että sisäisestä 

valvonnasta ei saisi tulla tärkeintä ohjaavaa tekijää eikä estettä tuottavalle 

toiminnalle. 
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4.3.2 Sisäisen valvonnan organisointi ja tavoitteid en asettaminen 

Sisäisen valvonnan keskiössä ovat organisaation tavoitteet ja niiden 

saavuttamisen varmentaminen. Tästä syystä haastateltavat kertoivatkin, miten 

heidän edustamissaan organisaatioissa tavoitteet on määritelty. Organisaatiot 

olivat asettaneet tavoitteensa usein Balanced Scorecardin tai EFQM -

laatujärjestelmän avulla. Organisaatiossa A prosessit oli käyty läpi EFQM-

laatukuvauksen pohjalta, ja tavoitteita oli tarkasteltu eri näkökulmista, minkä kautta 

oli muodostunut tuloskortti. Haastateltava B kertoi puolestaan, että 

organisaatiossa tehdään joka vuodeksi toiminta- ja taloussuunnitelma, jossa 

laitetaan koko organisaation tavoitteet tuloskorttiformaattiin. Myös organisaatiossa 

D oli käytössä tuloskorttimalli tavoitteiden asettamisessa. Organisaatiossa C on 

puolestaan käytössä sekä EFQM -laatujärjestelmä että Balanced Scorecard. 

Tavoitteiden asettaminen tapahtuu organisaatioissa vuositasolla, jonka jälkeen 

tavoitteiden toteutumisen seurantaa tehdään vaihtelevasti. Jokaisessa 

organisaatiossa tavoitteita kerrottiin seurattavan tilinpäätöksen yhteydessä, mutta 

tilikauden aikaisessa seurannassa oli hajontaa.  Haastateltava A kertoi, että 

jokaiselle tulosalueelle kuvattujen tavoitteiden toteutumista seurataan 

tilinpäätöksen yhteydessä. Kauden aikana viranhaltijat ja esimiehet kirjaavat 

asioita ylös, jotka raportoidaan hallituksen selonteossa. Haastateltava painotti 

kuitenkin sitä, että tavoitteiden seurantaa tapahtuu koko ajan normaalin toiminnan 

ohella. Haastateltava D kertoi puolestaan, että organisaatiossa on mittareita 

neljässä tavoitekokonaisuudessa yhteensä 18, ja sieltä noin 4-5:ttä seurataan 

kuukausittain johdon ja hallituksen toimesta. Omistajille asioista raportoidaan 

neljännesvuosittain. Haastateltava kertoi myös siitä, että seurannan tiheyttä oli 

nostettu koko ajan.  

Kun tavoite on asetettu organisaatiossa B, mietitään vielä konkreettisia 

toimenpiteitä, joita lähdetään tekemään tavoitteen edistämiseksi. Johtoryhmä 

katsoo useamman kerran vuodessa, miten tavoitteet ovat toteutuneet. 

Puolivuosittain kerrotaan myös päättäjille, miten tavoitteet ja toimenpiteet ovat 

edistyneet. Organisaatiossa oli kuitenkin mietitty sitä, että vanha tapa ei ole 

riittävä, ja he olivatkin kehittäneet mittarit tuloskortin näkökulmittain.   
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Haastateltava C kertoi, että organisaation tasapainotetussa mittaristossa on neljä 

näkökulmaa, joita ovat toiminnan vaikuttavuus, asiakaspalvelun laatu, 

palveluprosessit sekä henkilöstön aikaansaannoskyky. Talousarvioaikaan 

jokaiseen kohtaan asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista tarkastellaan 

tilinpäätöksen yhteydessä. Organisaatio C:n prosessi sisältää myös johdon 

katselmuskierroksen siinä vaiheessa, kun oppilaitokset ovat asettamassa 

tavoitteita. Jokaisessa oppilaitoksessa käydään läpi, mitä toimenpiteitä aiotaan 

tehdä. Lisäksi heillä on olemassa kehittämiselle asetetut painopistealueet, joiden 

avulla korostetaan tärkeimpiä näkökulmia. Tavoitteita seurataan vuoden aikana 

johtoryhmässä, ja myös oppilaitokset raportoivat kaksi kertaa vuodessa, mitä 

toimenpiteille on tapahtunut. Tilinpäätöksen yhteydessä katsotaan tavoitteita 

lopullisesti. Joitakin asioita seurataan toki jatkuvasti, kuten opiskelijamääriä sekä 

rahoja ja talouden tulosta. Kaikista tavoitteista ei ole kuitenkaan saatavilla tietoa 

kuukausitasolla, jotta seurantaa voitaisiin tehdä useammin. Esimerkiksi 

palautekyselyistä saatavaa tietoa asiakastyytyväisyydestä voidaan seurata vain 

kerran vuodessa.  

Haastateltavat kertoivat myös siitä, miten heidän edustamissaan organisaatioissa 

sisäinen valvonta oli pääpiirteittäin organisoitu. Kuntasektorilla toimintamallit ovat 

usein hyvin samankaltaisia, mikä näkyi osittain vastauksissa. Alle on koottu 

haastateltavien kertomat asiat sisäisen valvonnan organisoinnista heidän 

edustamassaan organisaatiossa.  

Organisaatio A:ssa sisäinen valvonnan järjestäminen on toimialan johdon, 

johtavan henkilöstön ja henkilökunnan vastuulla. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja 

ovat vastuussa sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan 

järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on vahvistaa sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan ohjeistus ja valvoa niiden noudattamista. Kunkin vastuualueen 

viranhaltija ja esimiehet ovat velvollisia järjestämään sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan. Valvonta ei kuitenkaan ole pelkästään esimiesten tehtävä, vaan 

jokainen kuntayhtymän palveluksessa oleva vastaa oman toimintansa valvonnasta 

ja itsearvioinnista. Organisaatiossa A korostuu se, että valvonnan kokonaisuus ei 

voi mennä niin, että toiset tekevät ja toiset valvovat. Haastateltava A:n mukaan: 

”Tärkeetä on ajattelutapa, että mä teen sen työni oikein.”   
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Haastateltava B luonnehti organisaation sisäisen valvonnan organisointia 

puolestaan niin, että tilintarkastaja valvoo sisäistä valvontaa ja raportoi 

tarkastuslautakunnalle ja edelleen valtuustolle. Tarkastuslautakunta ja valtuusto 

puolestaan valvovat hallitusta. Yhtymän hallitus on ylin sisäisen valvonnan 

järjestäjä, toiminnan seuraaja. Hallintosääntö delegoi valtuuston toimintaa ja valtaa 

viranhaltijoille. Organisaatio B:n johtosäännössä on kerrottu, kuka on toimija ja 

mitä pitää tehdä sisäisen valvonnan edistämiseksi. Esimerkiksi haastateltavalla on 

johtosäännössä sisäisen valvonnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä 

tehtävä. Hän myös raportoi edelleen hallitukselle ja tilintarkastajalle valvonnan 

tilasta. Hallintosäännössä on myös maininta siitä, että jokaisen henkilön 

toimenkuvaan kuuluu omalta osaltaan valvoa oman toiminnan tehokuutta, 

taloudellisuutta ja järkevyyttä. Valvonnan organisointiin liittyvän kysymyksen 

yhteydessä haastateltava B toivoi tarkastuslautakunnalta systematiikkaa siihen, 

miten se tekee omaa työtään. Erityisesti B kaipasi tarkastuslautakunnalta 

muutakin kuin pelkkää haastattelua: 

”Kevyttä keskustelua se taso, kaipais semmosta niinku systemaattisuutta, että 

tsekattas, valvottas vaikka jotain dokumentteja tai muita vastaavia tai tehtäis 

etukäteen kysymykset vaikka johtaville viranhaltijoille, että mihin halutaan 

vastauksia, ettei se mee semmoseks kevyeks rupatteluks, millä sinänsä on 

arvonsa, mutta kuitenkin näin.” 

Haastateltava C:n mielestä heillä on sisäistä valvontaa ajatellen hyvä mekanismi 

olemassa, millä pystytään näkemään ongelmia hyvissä ajoin. Esimerkiksi he 

huomaavat, jos jollain koulutusalalla on systemaattisesti huonot arvosanat, ja 

silloin koulutuksen laatuun pystytään paneutumaan. Myös talouden suhteen ollaan 

selvillä, jos jossain on merkittäviä eroja budjettiin nähden, ja näin niihin voidaan 

reagoida välittömästi.  

Haastateltava C luonnehti sisäisen valvonnan organisointia niin, että hallituksella 

on yleinen vastuu, ja kuntayhtymän johtajalla on hallituksen antama tehtävä. 

Kuntayhtymän johtajan työrukkanen on puolestaan sisäinen tarkastaja, joka 

raportoi kuntayhtymän johtajalle omista löydöksistään. Organisaatiossa on 

olemassa sisäisen valvonnan ohje, jossa on määritelty, että sisäinen valvonta on 
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esimiesten tehtävä. Lisäksi riskienhallinnan osalta on hallintosääntöön esimerkiksi 

kirjattu, että talousjohtajalla on erityinen riskienhallinnan edistämistehtävä.   

Varsinaisesti sisäinen valvonta on siis vastuutettu niin, että jokaisella esimiehellä 

on omalla vastuualueellaan sisäisen valvonnan rooli ja vastuu sisäisestä 

valvonnasta. Esimiesten tekemä valvonta tapahtuu prosessin mukaisen toiminnan 

valvomisena ja poikkeamiin puuttumisena. C:n mukaan tämä toimii hyvin, vaikka 

hän ei ollut aivan varma siitä, ovatko he omaksuneet muutkin kuin taloudelliset ja 

turvallisuusriskit. Haastateltava C antoi myös esimerkin siitä, että yhdessä 

organisaatioon kuuluvassa oppilaitoksessa johtotiimin säännöllisellä tehtävälistalla 

on riskienhallinnan asiat, mikä on hyvä merkki siitä, että asiat menevät vähitellen 

arjen toimintaan asti.  

D työskenteli haastatteluhetkellä nuoressa organisaatiossa, joten sisäisen 

valvonnan organisoinnista kertominen oli vielä haasteellista; kokonaisuus ei ollut 

valmis. Haastateltava D:n mukaan heillä on organisoitu henkilöstöpalveluihin 

työsuojelu, järjestelmäpalvelut vastaavat kiinteistöistä, ja talouspalvelut tekevät 

talouteen liittyvää sisäistä valvontaa. Yhteenveto, keskitetty vastuukohta, puuttui 

kuitenkin vielä kokonaan haastatteluhetkellä. Mitään erillistä sisäisen valvonnan 

ohjetta tai riskienhallintapolitiikkaa ei myöskään ollut, mutta ne olivat kuitenkin jo 

tekeillä. Toki D:n mukaan sisäiseen valvontaan liittyviä perinteisiä talouden 

valvontajärjestelmiä oli, kuten rahaseurannat. Myös työsuojeluun liittyviä 

toimintaohjeita ja käytäntöjä oli olemassa, esimerkiksi sisäisiä 

työsuojelutarkastuksia ja turvallisuuskävelyjä.     

Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että haastateltavien organisaatioissa 

sisäinen valvonta on usein organisoitu niin, että johdolla ja hallituksella on yleinen 

sisäisen valvonnan järjestämisvastuu. Talousjohtajalle on lisäksi sisällytetty 

erityinen sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan kehittämistehtävä. Esimiehillä on 

myös suuri rooli sisäisen valvonnan käytännön toteuttamisessa. Sisäinen valvonta 

ei kuitenkaan ole pelkästään johdon ja esimiesten tehtävä, vaan haastatteluissa 

korostui se, että sisäinen valvonta kuuluu jokaiselle henkilökunnan jäsenelle. 
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4.3.3 Johtamis- ja valvontakulttuuri 

Johtamis- ja valvontakulttuuri on tärkeä osa sisäistä valvontaa, sillä se vaikuttaa 

henkilöstön valvontatietoisuuteen ja luo pohjan sisäisen valvonnan onnistumiselle. 

Johtamis- ja valvontakulttuuri koostuu monesta tekijästä, ja se on hallittavaksi 

varsin haastava osatekijä, koska se liittyy ihmisiin ja kulttuuriin. Haastatteluista 

nousikin esiin elementtejä, jotka helpottavat tai vaikeuttavat sisäisen valvonnan 

hoitamista. 

Organisaatioissa vallitsevassa tietoisuudessa sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnasta on haastateltavien mukanaan vielä kehittämisen varaa. 

Haasteltavat kertoivat siitä, että ylimmän johdon tai esimiesten osalta näistä jo 

olikin käsitystä, mutta koko organisaation kattava tietoisuus oli haastatteluhetkellä 

vielä puutteellista. Esimerkiksi haastateltava A luonnehti asiaa niin, että kaikki 

eivät ole vielä asiaa sisäistäneet. Ylimmällä johdolla vallitsee selkeä ymmärrys, 

mutta työsarkaa muiden suhteen kuitenkin vielä riittää. Haastateltava B oli myös 

skeptinen vallitsevan tietoisuuden tasosta. Hänen mielestään on paljon sellaista 

henkilöstöä, joka tulevat töihin ”mä olen vaan täällä töissä” -asenteella eivätkä 

mieti sen tyyppisiä asioita kuin riskit ja niiden minimoiminen. Haastateltava C 

puolestaan kertoi, että johtoryhmää ja esimiehiä oli koulutettu asiaan liittyen, mutta 

opettajiston osalta tietoisuus ei välttämättä ole kovinkaan suurta.  Alla vielä 

haastateltavien kommentteja: 

”…ei se vielä oo ihan päivittäisessä selkäytimessä tää homma.” Haastateltava A 

”…jos mennään kysymään meidän opettajalta, että mikä on sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan merkitys sun työssä, niin luulen, ettei sieltä ihan hirveesti tule. 

Sieltä nousee enemmän sellaiset työsuojelulliset asiat, mitkä tämmösillä 

ammattialoilla on ihan tyypillisiä.” Haastateltava C 

Lähes jokaisessa haastattelussa tuli esille se, että vaikka sisäinen valvonta 

haastateltavien keskuudessa koetaankin tärkeäksi, sisäinen valvonta terminä 

herättää monenlaisia tunteita henkilöstössä. Haastateltavat A, B ja D puhuivat 

siitä, että sisäinen valvonta sanana tuo monille mieleen kyttäyksen. B kertoi myös 

siitä, että sisäinen valvonta koetaan usein vastenmieliseksi asiaksi, vaikka 

kysymys on vain siitä, että varmistetaan oikea ja tavoitteiden mukainen 
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toimiminen. Hän myös painotti sitä, että sisäisen valvonnan pitäisi olla jokaisen 

työntekijän selkäytimessä juuri siitä syystä, että kuntapuolella ollaan tekemisissä 

verovarojen kanssa. Haastateltava C kertoi puolestaan, että henkilöstön asenne 

sisäistä valvontaa kohtaan ei välttämättä ole positiivinen, muttei negatiivinenkaan. 

Haastateltava mainitsi siitä, että organisaation tarjoamat koulutukset ovat olleet 

hyviä ja vaikuttaneet asiaan positiivisesti. Haastateltava totesikin sisäisen 

valvonnan arkipäiväistyneen. D taas oli sitä mieltä, ettei henkilökunnassa näy 

ainakaan turvallisuutta vastaan sotivia ajatuksia. 

Vaikka henkilöstön keskuudessa sisäinen valvonta ei innostanut, haastateltavat 

kertoivat pääsääntöisesti siitä, että johdon asenteet olivat kohdallaan. D:n mielestä 

johdolla on varsin myönteinen käsitys sisäisestä valvonnasta, ja asioita halutaan 

viedä eteenpäin. Myös haastateltava A:n mielestä esimiesten asenne on hyvä. 

Esimiehiä on koulutettu, ja haastateltava pitikin esimiehien valmiuksien lisäämistä 

tärkeänä, jotta asiat tulevat hoidetuiksi. Haastatteluista nousi esille myös se, että 

johdon asenteet ovat muuttuneet sisäisen valvonnan roolin kehittymisen myötä. 

Haastateltava C kertoi johdon olleen aluksi epäileväisiä, mutta ajan kanssa 

asenteet ovat muuttuneet positiivisiksi. C kertoi asiasta seuraavasti:  

”Johdon asenteet… muistan ensimmäisen koulutuksen missä oltiin, niin kyllä 

ihmiset oli, että voihan herran tsyygeli sentään, olis meillä parempaakin tekemistä. 

Mutta sitä mukaan, kun se tulee pakolliseks, todetaan, että nää on pakko tehdä, ja 

nää on osa meidän arkea. Niin, kyllä se siitä on pikkuhiljaa otettu vakavammin ja 

todettu, että tämä on hyvä juttu.”  

Haastateltava B:n mukaan sisäistä valvontaa ei kuitenkaan vielä nähdä niin 

tärkeänä asiana kuin sen pitäisi olla. Sisäistä valvontaa ei sinänsä vastusteta 

mitenkään organisaatiossa, mutta ongelmana on se, että ei nähdä kokonaisuutta. 

Haastateltava kuvasikin vastaan tulevaa ajattelutapaa seuraavanlaisesti:  

”Mietitään, että kyllä mulla on se riittävä tieto tästä asiasta, niin eikö se riitä… Mutt’ 

mekin kun ollaan kunta-alan organisaatio, pitäis muutamalla muullakin toimijalla ja 

luottamushenkilöllä olla riittävä varmuus, että se toimii, kuin sen pitää toimia. Eli 

kaivataan jonkin näköisiä raportteja. Tietoo siitä. Se puuttuu.” 
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Työntekijöiden ja etenkin johdon asenteilla sisäistä valvontaa kohtaan on suuri 

vaikutus, mutta myös organisaation historialla ja kulttuurilla on tässä osansa. 

Haastateltava A:n mielestä organisaation historia ja kulttuuri vaikuttavat paljonkin 

organisaation sisäisen valvonnan onnistumiseen. Hänen edustamassaan 

organisaatiossa ollaan oltu aina tarkkoina ohjauksen suhteen, ja näin henkilöstölle 

on lähetetty viesti sopivasta toiminnasta. Historialla ja kulttuurilla näytti olevan siis 

positiivinen vaikutus organisaation sisäiselle valvonnalle. 

”Jos on semmonen kulttuuri, että on eletty kuin pellossa, niin ihan varmasti se on 

vaikee siellä toteuttaa. Meillä on, on ollu aina aika tarkkaa tää taloustoimiston 

ohjaus. Elikä kirjanpitäjät on ollu meillä ammattitatoisia ihmisiä ja talouspäälliköt. 

On opittu, ettei täällä mikä tahansa mee läpi.” 

Haasteltava C kertoi siitä, että heillä sisäisen valvonnan kehittymiseen on 

vaikuttanut suuresti se, että heillä on Balanced Scorecard ja EFQM -

laatujärjestelmä ja sen mukainen itsearviointiprosessi ja toiminnan kuvausten 

tekeminen. Haastatteluhetkellä näitä oli tehty noin kymmenen vuoden ajan, joten 

pitkästä historiasta ei voitu vielä puhua. Asialla on ollut kuitenkin todella suuri 

merkitys siihen, että organisaatiossa pystytään näkemään ennakoivasti asioita; 

tämä tekee mahdolliseksi epäkohtiin puuttumisen. Mittaristojen avulla johto saa 

suuren määrän erilaisia numeroita, vertailuja ja muuta tietoa, mitkä mahdollistavat 

sisäisen valvonnan toteuttamisen.  

D:n organisaatio oli vielä haastatteluhetkellä sen verran nuori, ettei taustalla ollut 

vielä paljon kokemuksia. Haastateltavan mukaan organisaation lyhyt historia 

vaikuttaa kuitenkin siihen, että syntyy tarpeita kehittää toimia ja tapoja sekä 

riskienhallintaa. Haasteltava B puolestaan näki kulttuurin ja organisaation historian 

vaikuttavan jarruttavasti sisäisen valvonnan kehittämiseen. Kun organisaatio on 

muodostunut useamman vanhan oppilaitoksen pohjalta, yhtenäisten 

toimintatapojen luomiseen menee aikaa. Myös perinteisellä ajattelutavalla näytti 

olevan hidastava vaikutus kehittämistyöhön.   

”Tavallaan mä lähtisin tältä kannalta, että kulttuurit, toimintatavat on muotoutuneet 

tietynlaisiks ja asioita on tehty tietyllä tavalla. Ja sitten aina kuitenkin se näkemys, 

että kun ollaan ammatillinen oppilaitos, niin mietitään, ett’ onks se oikeasti 
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tärkeetä, että ruvetaan miettimään jotakin sisäistä valvontaa... Ei ymmärretä, että 

nää liittyy kuitenkin toisiinsa… Se perinne, asenteet, ajatukset, mitkä on olemassa, 

niitten muuttaminen vaatii hirveen paljon työtä.” 

Organisaatiorakenteiden nähtiin tukevan sisäistä valvontaa suhteellisen hyvin. A, 

B ja D totesivatkin rakenteen olevan nykyisenlaisenaan sopiva ja hyvä. 

Haasteltavat A ja D lisäksi mainitsivat siitä, etteivät näe tarpeelliseksi esimerkiksi 

omaa sisäisen valvonnan yksikköä. Haastateltava C kertoi siitä, että heillä on 

selkeät raportointisuhteet, hyvin määritellyt prosessit ja selkeästi nykyisillä 

vastuualueilla olevat tavoitteet, joten toiminnan jatkuessa stabiilina 

organisaatiorakenne on sopiva.  Haastateltava kuitenkin mietti organisaation 

rakennetta sellaisessa tilanteessa, jossa toimintaympäristöön tulee muutoksia, ja 

esimerkiksi osa järjestämisluvasta poistuu. Kuitenkin tilanteessa, jossa pitää 

määritellä, miten sopeuttamistoiminpiteitä tehdään, ja miten koulutusta 

kohdennetaan, organisaatiorakenne osoittautuu huonoksi. Organisaatiossa on 

monta vahvaa tulosyksikköä, joiden edustajat pitävät oman vastuualueensa 

puolta. Tällaiset tilanteet hankaloittavat haastateltavan mielestä julkisen rahan 

fiksuinta mahdollista käyttöä.  

 

4.3.4 Riskien arviointi 

Vaikka julkisella sektorilla toimivat organisaatiot ovat monessa suhteessa erilaisia 

kuin yritykset, kohtaavat nekin monenlaisia riskejä, joihin tulee varautua. 

Haastatteluissa merkittävimpinä riskeinä ammatilliselle koulutuksen 

järjestämisessä nähtiin muun muassa rahoitusriskit, turvallisuusriskit, 

omaisuusriskit sekä opetukseen ja sen sisältöön liittyvät riskit. Etenkin 

rahoitukseen liittyvä riski nähtiin useassa haastattelussa keskeiseksi. 

Ammatilliseen koulutukseen kohdennetut säästöt ja niiden toteuttaminen olivat 

juuri haastatteluhetkellä ajankohtainen, mielessä oleva suuri riski. Myös 

opetukseen liittyviä riskejä nostettiin esille. Haastatteluissa pohdittiin mm. 

opettajien osaamista, opetuksen sisällöllistä laatua sekä oikeille aloille 

kouluttamista.  Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on lisäksi suuri määrä varoja 

kiinni rakennuksissa ja laitteissa, joten omaisuusriskiäkään ei pidetty mitenkään 

vähäisenä.  
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Organisaation tavoitteet ovat riskien arvioinnin lähtökohta, ja kuten kohdassa 4.3.2 

kerrottiin, tutkimuksessa mukana olleet organisaatiot olivat määritelleet 

tavoitteensa systemaattisesti. Koska riskien arvioinnin perusedellytys, 

organisaatioiden tavoitteiden asettaminen, oli tehty, ei organisaatioissa ollut 

estettä kartoittaa organisaation tavoitteita uhkaavia riskejä. Yksi 

haastattelukysymys olikin, miten riskit on kartoitettu ja arvioitu. Jokaisessa 

organisaatiossa riskien arviointi oli tehty jollain tasolla, vaikkakin riskien arviointi ja 

-hallinta näyttivät olevan osalla vielä kehitteillä.  

Organisaatiot A ja C olivat tehneet kokonaisvaltaista riskien arviointia. 

Haastateltava A puhui riskiportfolion käyttämisestä ja haastateltava C taas 

riskienhallintamatriisista. Organisaatiot B ja D olivat tehneet osittaista riskien 

arviointia, mutta kaikki riskit huomioiva riskien arviointi puuttui vielä 

haastatteluhetkellä. Monessa haastattelussa korostui kuitenkin se, että etenkin 

lainsäädännön velvoittamat työsuojeluun liittyvät riskikartoitukset oli tehty hyvin, ja 

ne pidettiin myös ajan tasalla. 

Haastateltava A kertoi, että heillä nojaudutaan riskien arvioinnissa riskiportfolioon, 

josta käyvät ilmi kaikki riskit, riskiluokat, riskien arviointi ja sen toteutus, 

riskienhallinta sekä riskienhallinnan raportointi ja valvonta. Käytännössä kyse on 

selkeästä lomakkeesta, jonka avulla asiat on käyty läpi 

riskienhallintajohtoryhmässä. Aikoinaan ryhmä on pohtinut riskejä yhdessä, ja 

päivitystä tehdään vuosittain sen mukaan, mikä on riskien sen hetkinen tilanne. 

Haastateltava A:n mielestä organisaation riskien arviointi oli kattavaa ja 

ajantasaista. Haastateltava pohti sitä, että aihe on vielä sen verran uusi 

kuntasektorilla, että hän ei ole nähnyt muita yhtä hyviä tapoja arvioinnin 

tekemiseen. Hänellä oli lisäksi tietoa siitä, että monellakaan ei ole vielä ollut 

käytössä riskiportfoliota, missä otetaan huomioon myös toteumaa. Haastateltava A 

mietti asiaa myös siitä näkökulmasta, että kentälle tarvitaan käytännön välineitä, 

jotta riskienhallinta saadaan kuntasektorilla paremmalle tasolle.  

Organisaatiossa C oli käytössä riskienhallintamatriisi, jonka jokainen oppilaitos oli 

tehnyt. Riskit oli siis kartoitettu, mutta haastateltava C ei ollut varma siitä, onko 

kartoitus tehty alemmalle tasolle, esimerkiksi koulutusalakohtaisesti. 

Riskiseurantaa tehdään organisaatiossa C vuositasolla talousarvioprosessin 
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yhteydessä, mutta myös sisäinen tarkastaja käy oppilaitoksissa matriisin läpi, joten 

käytännössä matriisia tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa.  

B:n haastattelusta ilmeni, että organisaatiossa ei ole kartoitettu riskejä kaiken 

kattavasti. Työympäristön vaarojen ja riskien kartoitus oli tehty erittäin hyvin, ja se 

oli haastatteluhetkellä ajantasainen.  Vakuutusyhtiö oli myös kartoittanut 

omaisuudenvalvontaan liittyviä riskejä, mutta tulokset olivat jääneet haastateltava 

B:n mielestä pinnallisiksi.  Riskejä ei ole siis tarkasteltu yleisemmällä tasolla: 

”Mitä meidän johtamisjärjestelmään liittyy riskejä, ei niitä kyllä oo systemaattisesti 

tehty, eikä mitään toimenpidettä oo osattu tehdä. Se on ollut aika lailla heikoilla 

kantimilla.”   

Myös haastateltava D oli sitä mieltä, että riskikartoitus ei ole heillä tarpeeksi 

kattavaa. Nuoressa organisaatiossa riskit oli ehditty arvioida vain osittain. 

Työsuojeluun liittyvät vaarat ja riskit oli kuitenkin jo kartoitettu, kuten myös 

kiinteistöihin ja vakuuttamiseen liittyvät asiat. Kartoitettuihin riskeihin tehtiin 

seurantaa vuositasolla. Kokonaisuus, jossa olisi hahmotettu muun muassa 

strategiset ja toiminnalliset riskit, oli kuitenkin vielä tekemättä. Haasteltava D 

totesinkin, että koska riskien kartoitus ei ollut riittävän kattavaa, se ei ollut 

myöskään ajantasaista. Hankalimpana haastateltava D näki sen, että oikeasti 

isoja, vaikeita asioita ei ollut vielä otettu kartoitukseen mukaan. Esimerkiksi 

asiakasnäkökulma oli D:n mielestä tärkeä näkökulma, joka vielä puuttui 

tarkastelusta. 

Useimmista haastatteluista ilmeni myös se, ettei riskejä oltu linkitetty selkeästi 

organisaation tavoitteisiin. Haastateltavat A, B ja C olivat sitä mieltä, että selkeää 

yhteyttä ei ollut. Vain haastateltava D oli sitä mieltä, että ne riskit, jotka oli 

määritelty, oli yhdistetty organisaation tavoitteisiin. Organisaatiossa C tavoitteet ja 

riskien arviointi eivät liittyneet selkeästi yhteen, mutta operatiivisella toimintatasolla 

kytkös kuitenkin löytyi. A oli sitä mieltä, että riskien kytkemisessä organisaation 

tavoitteisiin löytyi vielä kehittämistä, vaikka hän olikin sitä mieltä, että tavoitteiden 

ja riskien arvioinnin pitäisi kulkea käsi kädessä.  

Haastateltavat saivat kertoa myös siitä, mitkä asiat ovat heidän mielestään 

keskeisiä toimia riskienhallinnassa. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että 
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riskikartoitukset tehdään systemaattisesti, kattavasti ja ajankohtaiset riskit 

huomioon ottaen. Tällaisia asioita painottivat etenkin haastateltavat B ja D, joiden 

kertomaa lainataan alla. 

 ”Tiedetään, mitkä on riskit ja mielletään, missä kohdassa ne on ja sitten, että ne 

löytyy ne tämän päivän näkemyksen mukaiset riskit. Riskit on paljon laajemmalla, 

mitä aiemmin ajateltiin.” Haastateltava D 

”Tärkeitä toimia riskienhallinnassa ois se, että niitä riskejä arvioitaisiin 

säännöllisesti, systemaattisesti ja kattavasti.” Haastateltava B 

Myös haastateltava A oli sitä mieltä, että tehty riskiportfolio, johon riskit 

kartoitetaan ja seurantaa tehdään, on tärkeimpiä toimia riskienhallinnassa; 

muutoin riskienhallinta olisi paljon hankalampaa. Tärkeäksi asiaksi A mainitsi 

myös seurannan ja asioiden ennakoinnin. Haasteltava C oli samoilla linjoilla A:n 

kanssa, ja hän painottikin organisaation strategiaa ja sitä, onko siinä nähty ja 

varauduttu tulevaan. Tärkeänä C näki myös sen, että muutoksiin osataan reagoida 

nopeasti. Alla otteet A:n ja C:n haastatteluista: 

”..seuranta ja ennakointi, ja eletään, toimitaan sen mukaan, ett’ uudistutaan. Ettei 

me aatella sillain, että meillä kun on sata vuotta näin koulutettu, niin mennään etiä 

päin sen mukaan. Ett’ kyll’ se on oikeestaan tärkee se ympäristö, 

toimintaympäristön seuraaminen ja muutoksen näkeminen, tarpeet sieltä.”  

Haastateltava A 

”Sellainen ennakointitaito ja ennakointihalu ja sitten tietysti se, että jos ollaan, 

luetaan niitä ympäristön signaaleja, tietysti myös toimitaan sen mukaisesti.” 

Haastateltava C  

Merkittäväksi asiaksi mainittiin haastatteluissa myös tietoisuus riskeistä. 

Haastateltava D:n mukaan tärkeää on lisäksi niiden käsittely ja ohjeistus riskien 

varalle. B näki arvon myös jokapäiväisessä riskien arvioinnissa. B sanoikin:  

”Voisin nostaa tärkeen asian riskienhallinnasta, ett’ me jokainen arvioitais riskejä 

vähän niinku joka päivä.” 
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Haastatteluissa nousivat esille myös vakuuttaminen riskienhallinnan keinona sekä 

lakisääteisten työturvallisuuteen liittyvien asioiden hoitaminen. Haastateltava B:n 

mielestä organisaatio voisi hyötyä siitä, että ulkopuolinen toimija tulisi arvioimaan 

riskejä ammattimaisesti. Koska omalle tekemiselle usein sokeutuu, ulkopuolinen 

ammattimainen riskien arviointi voisi tuoda uudenlaisia näkökulmia asiaan. 

Haastateltava C nosti esiin lisäksi sen, että prosessien kunnossa pitäminen ja 

vastuiden selkeä määritteleminen edistävät riskienhallintaa. 

Haastateltavat B ja C mainitsivat lisäksi tietotekniikan tuomien välineiden 

hyödyntämisen riskienhallinnassa. Haastateltava C mainitsi yhtenä etuna sen, 

etteivät ihmiset pysty tietotekniikan takia ylittämään valtuuksiaan vahingossa. 

Haastateltava B puolestaan piti hyvänä erästä organisaationsa riskienhallinnan 

käytäntöä. Heillä on olemassa sähköinen ”Läheltä piti” -ilmoitusmenettely, jonka 

kautta vaaranpaikat ja työhyvinvointiin liittyvät riskit voidaan viestiä eteenpäin eri 

toimijoille. Ilmoitusmenettelyn avulla tarvittavat toimet voidaan tehdä 

mahdollisimman nopeasti. B mainitsi lisäksi, että tämän tyyppiset järjestelmät 

luovat välineen riskien säännölliseen arviointiin.  Lähtökohtana tulisi hänen 

mielestään pitää sitä, että käytössä on tarvittavat apuvälineet ja tiedotuskanavat. B 

piti tärkeänä myös henkilöstön matalaa kynnystä raportoida sekä kannustamista 

ongelmien raportointiin. 

 

4.3.5 Valvontatoimenpiteet 

Valvontatoimien suunnitteleminen ja implementoiminen tulevat ajankohtaisiksi sen 

jälkeen, kun organisaation riskit on arvioitu, sillä valvontatoimilla vastataan 

tunnistettuihin riskeihin. Käytännössä valvontatoimet ovat valvontaan liittyviä 

politiikkoja ja käytäntöjä. Suurin osa haastateltavista kertoikin, että organisaatioilla 

oli käytössä valvontaan liittyen riskienhallintapolitiikka ja sisäisen valvonnan ohje 

sekä monenlaisia muita valvontaan liittyviä käytäntöjä.  

Organisaatioissa A, B ja C oli olemassa sekä riskienhallintapolitiikka että sisäisen 

valvonnan ohje. D:n nuoressa organisaatiossa iso keskitetty politiikka oli vielä 

laatimatta, ja myös riskienhallinnan kehitteillä ollut politiikka oli vahvistamatta. 

Organisaatioissa oli toki myös muita politiikkoja, jotka edesauttoivat sisäistä 
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valvontaa. Haastateltava A kertoi, että heillä oli riskienhallintapolitiikan ja sisäisen 

valvonnan ohjeen lisäksi käytössä myös tehtäväkuvaukset jokaiselle työntekijälle. 

Haastateltava B puolestaan nosti esiin hallintosäännön, joka jakaa toimivallan ja 

velvoitteet sekä talousarvion toteuttamisohjeen. Haastateltava B painotti etenkin 

yhtymän hallituksen vuosittain hyväksymää talousarvion toteuttamisohjetta, sillä se 

määrittää käytännön ja sisältää ohjeita sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan 

liittyen. Haastateltava piti talousarvion toteuttamisohjetta tärkeänä myös sen takia, 

että heidän sisäisen valvonnan ohjeensa oli niin heppoinen, ettei sillä ollut 

käytännön arvoa. Haastateltava B sanoikin suoraan: 

”Mä totean, että meillä on sisäisen valvonnan ohje, jolla ei tee yhtään mitään”. 

Haastateltavat mainitsivat myös useita käytännön valvontatoimia ja -keinoja. 

Organisaatiossa A oli käytössä muun muassa talousarvion, määrärahojen ja 

tavoitteiden seurantaa, riskiportfolio ja uusimpana työkaluna sisäisen valvonnan 

tarkastuslista. Talouden seurantaa tehtiin kuukausittain, mutta tuloskorttia 

seurattiin harvemmin. Haastateltava A mainitsi myös sen, että tekniikka 

mahdollistaa erilaiset raportit ja raportoinnin valvonnan keinona. A:n 

organisaatiossa tarkastuksia tehtiin aina silloin, kun jossain oli vähänkin hajua 

siitä, että jotain oli tehty sopimattomasti. Kirjanpitäjä pani toimeen muun muassa 

kassatarkastuksia, ja tarpeen vaatiessa suoritettiin täsmätarkastuksia.  

Haastateltava B kertoi katsovansa valvontatoimia enemmänkin talouden ja 

omaisuudenhoidon näkökulmasta, jotka ovat hänen vastuualueeseensa liittyviä. 

B:n kertomia toimia olivat muun muassa vakuutusturvan kartoittaminen, 

työsuojelutarkastukset sekä omaisuuden tarkastaminen. Kiinteistöissä on 

huomattava määrä rahaa kiinni, joten organisaatiossa tehtiin tämän alueen ennalta 

ehkäisevää työtä. Kiinteistöjä varten oli muun muassa sähkö- ja huoltokirjat, joiden 

avulla seurattiin, mitä eri kiinteistöihin tehtiin. Taloudessa oli päivittäistä seurantaa, 

kuten kassojen toiminnan tarkastuksia ja sähköistä laskujen hyväksymistä. 

Haastateltava B:n mukaan myös esimiehet tekivät käytännön valvontaa, 

olennaisena osana oman vastuualueen talouden säännöllinen seuranta. B:n 

organisaatiossa oli lisäksi irtaimiston ja kassan tarkastajat, jotka olivat yhtymän 

hallituksen jäseniä. Tarkastajat tekivät 1-2 kertaa vuodessa yllätystarkastuksia 

kassoihin ja irtaimiston luetteloihin.  
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Organisaatiossa D oli valvonnan kokonaisuus vielä haastatteluhetkellä kesken, 

joten joissain kohdin valvontaa toteutettiin paremmin kuin toisissa. D koki, että 

työsuojelu oli erityisen hyvällä mallilla jo senkin takia, että lakisääteisyyden kautta 

organisaatiossa oli nimettyjä vastuuhenkilöitä. Haastateltava mainitsi myös siitä, 

että työterveyteen ja työsuojeluun liittyen oli tehty sekä tarkastuksia että 

riskienhallintoja. Muissa asioissa ei organisaatiossa ollut pakollista järjestelmää, 

mutta pyrkimyksenä oli katsoa, että järjestelmät olivat kunnossa. Säännöllistä 

vuoropuhelua käytiin esimerkiksi talouden asioissa.  Ennaltaehkäisevistä 

kontrolleista D mainitsi ikäohjelman, jonka avulla pyrittiin vähentämään 

henkilöriskejä. Lisäksi organisaatiossa oli talouteen liittyvää tarkastustoimintaa, 

kuten valtuutuksia ja hyväksymiskäytäntöjä, jotka menivät jokapäiväisenä työnä. 

D:n mielestä organisaatiossa voisi kuitenkin luovammin miettiä erilaisia kontrolleja. 

Valvonnassa haasteena oli D:n mielestä henkilöstöresurssien vähyys 

tukipalveluissa. D:n sanoin: 

 ”… on kauheen helppo olla passiivinen kehittämistyössä, mut tää on semmoinen 

asia, joka korostuu, kun talous on tiukilla. Näit tietysti pitäis pitää yllä.” 

Yksi valvontakeino organisaatiossa C oli käydä säännöllisesti läpi tavoitteita ja 

vertailla niitä tuloksiin ja mittareihin. Organisaation valvontakeinojen joukkoon 

kuului myös kyselyt ja niiden tarkastelu. Haastateltava C kertoi johtoryhmän 

käyvän läpi kaikki opiskelijapalautekyselyt, ja myös oppilaitokset käsittelivät omat 

palautekyselynsä. Palautekyselyistä seurasi aina toimenpiteitä, eli valittiin kohdat, 

mitkä vaativat välittömiä toimenpiteitä. Myös riskienhallintamatriisi oli käytäntö, jota 

sisäinen tarkastaja kävi läpi ja sitä tarkasteltiin myös johdon katselmuksen 

yhteydessä. Haastateltava C kertoi lisäksi siitä, että esimiehet tekivät valvontaa, 

josta heillä ei ollut formaalia menettelyä olemassa. Organisaatiossa ei ollut siis 

määritelty, miten esimiehen piti omaa valvontatehtäväänsä suorittaa; toiminnan piti 

olla kuitenkin prosessien mukaista. Usein valvonta oli tarveperusteista ja C 

sanoikin: 

 ”..arjessa se toimii sillain, kun jossain jotain vähän haiskahtaa, niin joku ei ole ihan 

kohdallaan.”  
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Organisaatiossa C toimii myös oma sisäinen tarkastaja, joten C:n kertomiin 

valvontatoimenpiteisiin kuului lisäksi sisäisen tarkastajan tekemä valvonta, 

tarkastukset sekä raportointi. Sisäinen tarkastaja valvoo muun muassa, että 

epäkohtiin tullaan tekemään korjaustoimia. Muissa haastatteluihin osallistuneissa 

organisaatiossa ei ollut sisäistä tarkastajaa käytössä. Haastateltavat B ja D olivat 

kuitenkin sitä mieltä, että organisaatiot voisivat hyötyä tällaisesta. B ei nähnyt 

tarvetta kokopäivätoimiselle viranhaltijalle, mutta esimerkiksi ostopalveluna 

hankittu ajoittain käyvä tarkastaja voisi olla B:n mielestä hyvä asia. D mainitsi 

puolestaan siitä, että organisaation talous on sen verran tiukoilla, että ylimääräisiä 

henkilöstöresursseja ei ole. Haastateltava kuitenkin arveli, että jossain vaiheessa 

voi tulla esille se, että organisaatiossa pitäisi olla sisäinen tarkastaja. Vain 

haastateltava A oli sitä mieltä, että organisaatiossa ei ole tarvetta sisäiselle 

tarkastajalle. Kun organisaatio on niin pieni, että johto on yhdessä talossa, ja 

kaikki tuntevat toisensa, seuranta ei vaadi erillistä sisäistä tarkastajaa. 

Haastateltava C kertoi sisäisen tarkastajan hyödyistä, joihin lukeutui 

väärinkäytösten vähentyminen. Sisäisen tarkastuksen avulla on voitu varmistua 

myös siitä, että sovitut asiat ja järjestelmät oli implementoitu arkeen. Isossa 

organisaatiossa on tärkeää taata se, että toiminta on samanlaista joka puolella. 

Haastateltava piti asiaa tähdellisenä siitäkin syystä, että näin varmistettiin 

opiskelijoiden ja henkilöstön tasavertainen kohtelu. Sisäistä tarkastajaa puolsi 

myös toiminnan tehokkuuden varmistaminen. Kun kaikkialla toimittiin samalla 

tavalla, niin henkilöt pystyivät esimerkiksi sijaistamaan toisiaan yli 

oppilaitosrajojen. Haastateltava C painotti sisäisen tarkastajan merkitystä 

toiminnan yhtenäistämiselle:  

”Et me voidaan varmistaa, et se toiminta on samankaltaista joka puolella, et sit kun 

se sisäinen tarkastaja kiinnittää huomionsa johonkin, niin ne asiat tulee 

kohdalleen. … Et se on semmoinen vähän niin kuin toimeenpanon tarkastaja, 

toimiiko ne oppilaitokset yhteisesti sovitulla tavalla”.  

Organisaatioiden valvontatoimien kirjo osoittautui laajaksi, mikä käy ilmi alla 

olevasta taulukosta 3. Valvontatoimet on jaoteltu osa-alueisiin, jonka jälkeen 

taulukkoon on laitettu käytännön esimerkkejä valvontatoimista, joista 

haastateltavat kertoivat. 
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Taulukko 3.  Esimerkkejä valvontatoimista ja kontrolleista 

Osa-alue Valvontatoimen  esimerkit  
Tavoitteiden seuranta Tavoitteiden vertaaminen tuloksiin ja mittareihin 
Talouden valvonta Talousarvion ja määrärahojen seuranta 

Talouden päivittäinen seuranta 
Raportit/raportointi valvonnan välineenä 
Hankintoihin liittyvien asioiden tarkistaminen 
Järjestelmien tekemät määritykset/tarkistukset 
Valtuutukset ja hyväksymiskäytännöt 
Kassatarkastukset 
Täsmätarkastukset ongelmakohtiin 

Omaisuuteen liittyvä 
valvonta 

Vakuutusturvan kartoittaminen 
Laitteiden toiminnan valvonta ja määräaikaishuollot 
Sähkö- ja huoltokirjat 
Kiinteistöjen määräaikaistarkastukset 
Paloturvallisuustarkastukset 
Omaisuusluetteloiden tarkastaminen 

Opiskelijat Opiskelijamäärien valvonta 
Opiskelijapalautekyselyt 
Turvallisuuden tarkistaminen 

Henkilöstö Työsuojelutarkastukset 
Turvallisuuskävelyt 
Työympäristön kartoitukset 
Ikäohjelma 
Rekrytointipäätösten tarkastaminen 
Määräaikaisuuksien perusteiden tarkistaminen 
Työpaikkailmoitusten tarkistaminen 
Henkilöstökulujen seuranta 

Esimiesten suorittama 
valvonta 

Prosessin mukaisen toiminnan tarkastaminen 
Havaittujen ongelmien viestintä ja korjaus 
Vastuualueen talouden seuranta  

Sisäisen tarkastajan 
suorittama valvonta 

Monenlaiset tarkastukset 
Riskienhallintamatriisien läpikäynti 
Tarvittavien korjaustoimien toteutumisen valvonta 
Sovittujen asioiden ja järjestelmien implementoinnin 
tarkistaminen 

 

Haastatteluista ilmeni myös, että valvontatoimia oli painotettu merkittäviin ja 

riskialttiisiin alueisiin. Esimerkiksi D kertoi, että valvontaa oli painotettu olemassa 

olevassa kokonaisuudessa merkittäviin ja riskialttiisiin alueisiin. Painopiste oli ollut 

enemmän talouden puolella, vaikka D:n mielestä oli varmasti asioita, jotka voisivat 

olla merkittävämpiä kuin talous. Haastateltava D selitti asiaa sillä, että organisaatio 

oli vielä nuori, jolloin talousasiat painottuvat herkästi.  
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Haastateltava C kertoi tarkemmin, mihin merkittäviin ja riskialttiisiin alueisiin 

valvontaa oli painotettu. 60 % kuluista oli henkilöstömenoja, joten tämän alueen 

valvonta korostui. Koska opiskelijoiden määrä vaikutti rahavirtoihin, tähän myös 

panostettiin. Lisäksi talous oli aina sellainen asia, johon kohdistettiin valvontaa. 

Myös organisaation tietoturvallisuutta oli koko ajan parannettu.  

Haastateltava B kertoi muiden tavoin valvonnan painottuvan merkittäville ja 

riskialttiille alueille. Valvonnan tärkeitä alueita olivat muun muassa turvallisuus, 

talous ja henkilöstökulut. B jäi kuitenkin vielä miettimään, jäävätkö jotkut 

pienemmät asiat huomiotta: 

”..herää kysymys, onko ne vähemmän merkittävät riskialueet jääneet retuperälle 

kuitenkin. Pitäiskö niille.. ja varmaan pitäiskin miettiä niille enemmän 

systemaattista valvontaa. Onko siellä jotain väärinkäytöksiä, joihin kukaan ei oo 

vain kiinnittänyt huomiota?”   

Yleisesti ottaen valvonnan koettiin toimivan hyvin. Haastateltava D kertoi valmiina 

olevien valvonnan kokonaisuuksien toimivan hyvin. B puolestaan puhui siitä, että 

talous oli pysynyt hyvin kontrollissa, ja kokonaisuudessaan oli saatu aikaan hyviä 

tuloksia, joten valvonnankin voi katsoa onnistuneen.  Myös C myönsi, että 

valvonta oli toiminut, koska heillä ei ollut esiintynyt ongelmia.  Haastateltava näki 

tämän taustalla kyvyn puuttua ongelmiin sekä sen, että heiltä löytyy käytäntöjä 

valvontaan.  Haastateltava toteisikin vastauksen lopuksi, että jotain heillä tehdään 

hyvin, vaikkei heillä ole tarkasti määritelty, miten valvontaa pitäisi tehdä.  

 

4.3.6 Tieto ja tiedonvälitys 

COSO-mallin tieto ja tiedonvälitys -osatekijä on tärkeä osa organisaatioiden 

sisäistä valvontaa. Kuten teoriaosuudessa jo kerrottiin, luotettava tieto pohjautuu 

liiketoimien ja tapahtumien tallentamiseen ja luokittelemiseen. Tietojärjestelmät 

ovat myös tärkeä osa kyseisen mallin neljättä osatekijää, sillä ne käsittelevät ja 

tuottavat tietoa johtamisen ja kontrolloimisen tueksi. Haastateltujen 

organisaatioissa olikin käytössään raportointijärjestelmiä ja dokumentointitapoja. 

Useassa haastattelussa kerrottiin myös siitä, että raportointiin liittyen oli käynnissä 

jonkinasteista kehittämistyötä. 
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Haastatteluista selvisi, että jokaisessa organisaatiossa oli käytössä järjestelmiä, 

joiden avulla raportoitiin talouden lukuja. Haastateltava C kertoi, että heillä oli 

käytössä hyvä johdon raportointijärjestelmä, jonka avulla rahoja ja budjetin 

toteumista pystytään seuraamaan monesta näkökulmasta. Järjestelmä oli 

käytössä myös esimiehillä, jotka voivat halutessaan nähdä tilanteen päivittäin. 

Myös muissa organisaatioissa oli käytössä talouden raportointijärjestelmiä, jolla oli 

laaja käyttäjistö. Haastateltava D kertoi, että heidän budjettivastuullisten käytössä 

oli kaksi raportointijärjestelmää, joista ensimmäinen oli sähköinen, ajantasainen 

järjestelmä talouden toteumasta ja siihen liittyvästä kausibudjetoinnista. 

Organisaatiossa oli myös tarkempi raportoinnin taso, joka sisälsi tuloksen lisäksi 

taseen, rahoituksen ja graafiset tiedot. Organisaatio B:n esimiesten käytössä oli 

puolestaan sähköiset taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, joiden 

avulla voi nähdä muun muassa talouden toteuman, kassatilanteen sekä käytetyt 

henkilöstöresurssit.  

Organisaatioissa oli käytössä talouden tietojärjestelmien lisäksi 

opiskelijahallinnonjärjestelmiä. Näistä järjestelmistä saadaan tietoa muun muassa 

keskeyttämisestä ja läpäisyasteesta. Haastateltava C kertoi, että opiskelijapuolen 

raporttien saaminen on tärkeää, koska organisaation tavoitteena on saada 

opiskelijat valmistumaan tavoiteajassa. Saatavien tietojen avulla pystytään 

ennakoimaan, kuinka paljon opiskelijoita on valmistumassa, ja tarvitaanko 

toimenpiteitä joidenkin opiskelijoiden valmistumisen avustamiseksi. Haastateltava 

C totesi myös raportoinnin tärkeydestä seuraavaa: 

”Että kyllä sen toiminnan laadun ylläpitämiseksi ja tehokkuuden ylläpitämiseksi 

nää raportointijärjestelmät on äärettömän tärkeitä.” 

Myös muut haastateltavat olivat yhtä mieltä raportointijärjestelmien tärkeydestä. 

Haastateltavien mielestä on tarpeellista nähdä esimerkiksi, missä mennään 

budjettiin nähden, tai mikä on yleinen tilanne. Osa haastateltavista totesikin 

toiminnan seurannan ja johtamisen olevan mahdottomia toteuttaa ilman toimivia 

järjestelmiä ja kunnollisia tietoja.   

Tiedonvälityksestä kysyttäessä nousi jokaisessa haastattelussa esille se, että 

viestintä ei ole työntekijöiden mielestä koskaan tarpeeksi hyvää. Haastateltavat 
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kertoivat muun muassa siitä, että työntekijät kokevat, ettei tietoa jaeta tarpeeksi ja 

myös henkilöstökyselyissä tiedotus nousee usein esille. Useat haastateltavat 

olivatkin sitä mieltä, että tiedonvälitystä on aina hyvä kehittää. Alla haastateltava 

D:n kommentti tiedonvälityksestä: 

”tiedottaminen on aina sellainen, mikä ei ole koskaan tarpeeksi hyvää ja aina sitä 

pitäisi kehittää” Haastateltava D 

Vaikka haastateltavat kertoivat työntekijöiden pitävän tiedonvälitystä kehittämistä 

vaativana kohteena, löytyi jokaisesta organisaatiosta kuitenkin lukuisia 

tiedonvälityskanavia ja -keinoja. Haastateltavat nostivat parhaiksi kanaviksi 

intranetin ja sähköpostin. Jokaisessa organisaatiossa oli käytössä intranet, jonne 

laitettiin muun muassa kaikki säännöt, ohjeet, päätökset ja tarvittavat asiakirjat. 

Sähköposti koettiin puolestaan parhaaksi keinoksi saada tieto varmasti perille. Ja 

vaikka intranettiä pidettiin hyvänä tiedonvälityspaikkana, siinä nähtiin myös 

haasteita.  Esimerkiksi haastateltava A sanoi intranetistä: 

 ”Tässä on tietysti parantamisen varaa. Siell’ on niin paljon tietoa, tietysti pitää olla 

aika harjaantunut, että löytää sieltä. Totakin on kehitetty, mutta..” 

Sähköpostin ja intranetin lisäksi organisaatiossa oli myös muita tiedonvälityksen 

kanavia. Haastateltavat A ja B mainitsivat infokahvikäytännön. Myös haastateltava 

D kertoi, että organisaatiossa oli ollut koko organisaation tiedotustilaisuuksia, 

mutta suuren henkilöstömäärän takia tilaisuudet olivat menneet luennoimiseksi 

eikä vuorovaikutusta syntynyt. Osallistuminen näihin ei ollut myöskään täydellistä, 

joten tätä tiedottamismuotoa ei lähdetty organisaatiossa kehittämään. Useat 

haastateltavat kertoivat lisäksi organisaatiossa tehtävistä viikkotiedotteista, 

kuukausitiedotteista ja henkilöstölehdestä. Osassa organisaatioissa oli käytössä 

myös Facebook -kanavia viestintää varten.  

Organisaatioiden johtoryhmän kokousten päätöksistä viestittiin myös avoimesti, ja 

kokousmuistioiden avulla pyrittiin viemään tietoja eteenpäin. Haastateltava B kertoi 

myös jaostoista, joiden kokousmuistioiden julkaisemista pidettiin yhtenä 

tiedonvälityskeinona. Tiedonvälitystä pyrittiin hoitamaan lisäksi esimiesten 

välityksellä. Esimerkiksi D mainitsi haastattelussaan esimiestilaisuusjärjestelmän, 

jossa yksikön esimies käy kerran kuussa läpi ajankohtaisia asioita, ja näiden 
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tilaisuuksien avulla pyritään myös saamaan tietoa eteenpäin. Organisaatiossa B 

oli lisäksi käytössä tekstiviestijärjestelmä turvallisuusasioihin liittyen. Mikäli jotain 

turvallisuuteen liittyvää tapahtuu, tietyt ihmiset saavat asiasta viestin 

puhelimeensa, minkä perusteella asiaan reagoidaan.   

Henkilöstölle ei ollut yhdessäkään organisaatioissa omaa formaalia kanavaa 

viestiä tärkeistä asioista alhaalta ylöspäin. Haastateltavat A ja B nostivat hyväksi 

henkilöstön viestimiskeinoiksi sähköpostin. Useat haastateltavat kertoivat lisäksi 

palautekyselyistä, joissa henkilöstö voi kertoa nimettömästi tärkeistä asioista. 

Organisaatiossa C oli myös käytössä sähköiset aloite- ja palautelaatikot, mutta ne 

olivat haastateltavan mukaan harmillisen vähän käytössä. Haastateltava C 

toivoikin viestintään enemmän myös henkilöstön panosta: 

”..ehkä se on vähän puutteellista, että se on vähän niin kuin ylhäältä alaspäin 

kaatamista. Että tulis sitä aitoa oikeeta viestiä niin ku sieltä alhaalta ylöspäin, niin 

se on meillä ehkä vähän.. Vois olla paremminkin.” 

Organisaatiossa D johto kiersi yksiköissä ja piti tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista 

asioista. Näiden tilaisuuksien yhteydessä henkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä ja 

kertoa asioista. Haastateltava C kertoi lisäksi ay-liikkeen oleva aktiivinen toimija ja 

viestinviejä henkilökunnan asioissa. Haastateltavat pitivät tärkeänä kanavana 

myös esimiesten kautta kulkevaa viestintää. Esimerkiksi haastateltava A nosti 

yhdeksi henkilöstön viestintäkeinoksi esimiesten kanssa käytävät 

kehityskeskustelut. Haastateltava C piti puolestaan henkilökunnan parhaana 

viestintäkanavana henkilökuntakokouskäytäntöä, joka tarkoitti säännöllisiä 

palavereita oman tiimin kanssa.  

Haastateltavien vastauksissa näytti vaikuttavan lisäksi organisaation koko. 

Pienemmässä organisaatiossa myös epämuodolliset viestintäkeinot koettiin 

toimiviksi. Organisaatiossa B vaikutti tehokkaasti puskaradio, jonka avulla 

henkilöstön ääni tuli kuuluviin. Organisaatiossa A koettiin tärkeiden seikkojen 

näkyvän helposti myös johdolle. Haastateltava A painottikin yksikön koon 

vaikutusta viestintään seuraavin sanoin:  

”Tää on sopivan kokoinen, että me kyllä nähdään, ja se että veli veljeään vartioi. Ei 

tuolta osastolta, sieltä ei pysty lähtemään tavaraa, koska toinen toistansa kattelee. 
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Jo kateuskin tekee sen, että sä et pysty sieltä viemään isoa lautakuormaa omalle 

mökilles. Tää on pienen organisaation etu.”  

Kaiken kaikkiaan haastateltavat pitivät tiedonvälitystä erittäin tärkeänä asiana 

sisäisen valvonnan kannalta, ja tiedonvälityksen vaikuttavuutta oli pohdittu 

useassa organisaatiossa. Haastateltava C:n mukaan tiedottamisen onnistuminen 

oli edellytyksenä sille, että henkilöstö toimii halutulla tavalla. Haastateltava D 

kertoi, että organisaatiossa oli mietitty, miten tieto saadaan menemään sinne, 

minne se oli tarkoitettu. Organisaatiossa oli erikseen viestintähenkilöstö, joka oli 

tehnyt viestintäsuunnitelman, viestinnän toteuttamismallit sekä -kanavat. Tärkeänä 

D:n organisaatiossa pidettiin sitä, että oli olemassa kaikille yhteinen paikka, josta 

tietoa sai.  

Haastateltava C kertoi puolestaan siitä, että hänen organisaatiossaan viestittiin 

hyvin avoimesti, ja käytössä oli monenlaisia viestintäkeinoja. Muun muassa 

sähköisellä työpöydällä oli kaikki tarvittavat tiedotteet, ja viranhaltijat pitivät myös 

osaltaan huolta informoinnista. Haastateltava B:n mielestä esimiesten yhteiset 

kokoukset ovat niitä paikkoja, joissa voi tehdä varmistamista. Heillä käydään 

päällikkökokouksissa sellaiset asiat läpi, jotka on tärkeätä tietää, ymmärtää ja 

tehdä. Viestintään liittyviä haasteitakin löytyi, kuten A kertoi haastattelussa: 

”Tietysti sitä ei voi sitten valvoa, onko luettu ja noudatettu, mutta ainakin se on 

mahdollista” 

Myös haastateltava B ja D pitivät haasteellisena sitä, että tieto todellisuudessa 

kulkeutuisi oikeaan paikkaan, ja oikeat asiat tulisivat hoidettua. Esimerkiksi 

haastateltava D piti ongelmana sitä, että vaikka tiedon lähettävä henkilö toimii 

oikein, ei se vielä takaa sitä, että koko ketju menisi halutulla tavalla.  

   

4.3.7 Seuranta 

Sisäisen valvonnan viides ja viimeinen osatekijä on seuranta, jonka avulla pyritään 

varmistamaan sisäisen valvonnan tehokas toiminta. Ajan saatossa 

valvontajärjestelmä muuttuu ja kontrollien soveltaminen kehittyy, mikä johtaa 

siihen, että sisäistä valvontaa tulee seurata, jotta järjestelmän laatu säilyy. 
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Käytännössä seurantaa toteutetaan jatkuvana seurantana, erillisinä arviointeina tai 

molempien yhdistelmänä.  Jatkuva seuranta koostuu käytännössä muun muassa 

normaalista johtamistoiminnasta, vertailuista, täsmäytyksistä ja muista rutiineista. 

Erillisillä arvioinneilla pyritään puolestaan arvioimaan kokonaisjärjestelmän 

tehokkuutta ja varmistamaan, että valvontatoimilla saavutetaan halutut tulokset.   

Useiden haastattelukysymyksien vastauksista ilmeni, että organisaatiossa oli 

käytännön johtamistoimintaa, vertailuja ja muita rutiineja, jotka teoreettisesti 

katsottuna sisältyvät jatkuvaan seurantaan. Haastattelujen valossa näyttäisikin 

siltä, että tällaista jatkuvaa seurantaa toteutuu kyllä organisaatioissa 

jonkinasteisesti joka päivä. Sitä ei välttämättä kuitenkaan aina mielletä sisäisen 

valvonnan seurannaksi, eikä se ole välttämättä saanut systemaattista muotoa.  

Yhtenä haastattelukysymyksenä oli, seurataanko sisäisen valvonnan järjestelmää, 

suoritusta sekä kustannustehokkuutta. Kysymys viittaa seurantaan lukeutuviin 

erillisiin arviointeihin. Haastatteluista ilmeni, että tällaiset arvioinnit olivat jääneet 

varsin vähäiselle huomiolle. Aluksi jokaisen haastateltavan vastaus kysymykseen 

oli suora ei, mutta sen jälkeen haastateltavat alkoivat miettimään, miten seurantaa 

organisaatiossa käytännössä tehtiin. 

Haastateltava A mietti sitä, että arjessa käytyjen keskustelujen avulla seurantaa 

voidaan tehdä pienessä organisaatiossa kätevästi. Lisäksi seurantaa voidaan 

toteuttaa sisäisen valvonnan tarkastuslistan avulla. Tarkistuslista oli 

haastatteluhetkellä varsin tuore apuväline, joten pitkäaikaista kokemusta 

listauksen käytöstä ei vielä ollut. A oli kuitenkin sitä mieltä, että aika-ajoin on hyvä 

tarkastella tarkastuslistassa olevia kohtia ja tehdä seurantaa, jotta voidaan nähdä, 

millä mallilla tietyt asiat ovat. A myös pohti sitä, että seurannan puolella on 

varmasti monella edessä kehittämistyötä: 

”Tää on varmaan semmonen kehittämiskohde meillä kaikilla koulutuksen 

järjestäjillä, että miten tätä sitten seurataan ja miten tulee ne oikeat asiat sitten 

tsekattua. Siihen ei oo kattavaa vastausta, se on kehittämis- ja suunnitteluasteella 

ollut.” 

Haastateltava C puhui puolestaan siitä, että organisaatiossa tehdään seurantaa 

kerran vuodessa sisäisen valvonnan selontekoa varten. Organisaation sisäinen 
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tarkastaja myös seuraa, että riskimatriisit pidetään ajantasaisena. Koska sisäisen 

valvonnan kokonaisuus ei ollut vielä valmiina organisaatiossa D, haastateltavan oli 

todettava, ettei heillä ollut kokonaisjärjestelmän seurantaa. Haastateltavan 

mielestä seuranta olisi kuitenkin tärkeää tehdä. Haastateltava B kertoi, ettei 

järjestelmän suoritusta tai kustannustehokkuutta juurikaan seurattu. Haastateltava 

jäi myös miettimään sitä, mihin tilintarkastaja oli perustanut lausuntonsa sisäisen 

valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Haastateltava kaipasikin 

tilintarkastajalta ajantasaista tietoa, missä ollaan menossa; esimerkiksi raportteja, 

jonka perusteella näkisi, että heillä on tehokas ja toimiva sisäinen valvonta.  

Haastateltavat pääsivät miettimään myös sitä, hyötyisikö heidän organisaationsa 

atk-järjestelmästä, jonka tarkoituksena on seurata sisäisen valvonnan 

järjestelmää. Haastateltava B uskoi teoriassa työkaluihin, jotka pystyvät 

tarjoamaan apua sisäisen valvonnan monimutkaiseen kenttään. Esimerkiksi olisi 

hyödyllistä saada tietää, missä selkeästi tuhlataan resursseja ja varoja. B lisäsi 

vielä, että teknologian pitäisi tunnistaa julkisen sektorin järjestelmän erilaisuus eli 

se, ettei tarkoitus ole tuottaa voittoa vaan olla mahdollisimman vaikuttava. Myös 

haasteltava D uskoi isossa organisaatiossa olevan apua teknologiasta, joka 

hälyttäisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos jossain kohdassa näyttäisi 

olevan normaalia enemmän muutosta.  

Haastateltavat A ja C olivat sen sijaan hieman skeptisiä tällaisille järjestelmille. 

Haastateltava C ei kaipaisi pienelle organisaatiolle erillistä teknologiaa sisäisen 

valvonnan järjestelmän avuksi. Haastateltava kuitenkin arvioi, että jos 

toimintaympäristö muuttuu, esimerkiksi organisaatio kasvaa suureksi tai 

väärinkäytöksiä esiintyy, voi teknologia tulla tarkoituksenmukaisemmaksi. 

Haastateltava C nosti esiin myös mahdollisen teknologian kustannushyötysuhteen: 

”Se on hieno viiva sillä välillä, milloin siitä sisäisestä valvonnasta tulee hyödyn 

sijasta kustannus. Jos semmonen teknologia tarkoittaa sitä, että se kuormittaa ja 

aiheuttaa enemmän töitä, kuin mitä sitten ne mahdolliset vahingot siitä huonosta 

sisäisestä valvonnasta on tullut, niin sit mun mielestä ei oo tarkoituksenmukaista.”  

Haastatteluista kävi ilmi, että sisäisen valvonnan osatekijöistä seuranta on jäänyt 

kaikkein vähimmälle huomiolle. Jokaisessa organisaatiossa on kyllä jatkuvaa 
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seurantaa ainakin jonkinasteisesti, mutta kokonaisjärjestelmän seurannassa on 

kehittämisen varaa. Sisäinen valvonnan seuranta tuleekin varmasti olemaan yksi 

tulevien vuosien kehityskohteista.  

 

4.3.8 Sisäisen valvontajärjestelmän hyvät puolet ja  tulevaisuuden 

kehityskohteet 

Haastattelun lopuksi haastateltavat pääsivät vielä kertomaan mielipiteensä siitä, 

mikä järjestelmässä oli hyvää, ja mikä kaipaisi vielä kehittämistä. Organisaatio 

C:llä oli jo varsin valmis järjestelmä, kun taas organisaatiossa D oltiin vielä 

kehittämässä käytäntöjä ja politiikkoja organisaation nuoren iän vuoksi. 

Organisaatiossa A oli jo valmiita järjestelmiä, kuten valmiit riskienhallinnan 

käytännöt, mutta silti jotain kehitettävääkin haastateltavan mielestä löytyi. Myös 

haastateltava B tunnisti kehittämistarpeita. Organisaatioiden sisäisen valvonnan 

järjestelmät olivat siis erilaisissa vaiheissa, ja koska sisäinen valvonta on aina 

organisaatiokohtaista, järjestelmien hyviksi puoliksi valikoitui erilaisia asioita.  

Haastateltava A:n mielestä heidän järjestelmänsä etuna oli ammattitaitoinen 

henkilöstö. Talouspuolella on pitkäaikaista kokemusta ja tietotaitoa, miten asioiden 

pitää mennä. Myös esimiespuolella suurin osa tietää ja toimii oikealla tavalla. 

Haastateltava C puolestaan näki hyvänä sen, että sisäinen valvonta on vastuutettu 

esimiehille. Hänen mukaansa esimiehillä on paras ja ainoa mahdollisuus toteuttaa 

sisäistä valvontaa arjessa, nähdä ongelmat ja puuttua asioihin nopeasti. 

Toivetilaksi haasteltava D taas luonnehti sellaista tilannetta, jossa sisäistä 

valvontaa olisi mietitty ja tehty niin, että rutiini pyörisi. Haastateltava näki hyvänä 

sen, että edes jotain oli jo tehty sisäisen valvonnan eteen. 

Alla olevaan taulukkoon 4 on vielä koottu joitakin haastateltavien kertomia hyviä 

käytäntöjä tai muutoin hyväksi ajateltuja asioita sisäisestä valvonnasta. Samat 

asiat löytyvät jo aiempien teemojen kohdalta, mutta asiat on vielä haluttu koota 

yhteen taulukkoon. Taulukossa on oma sarakkeensa hyödylliseksi nähdylle asialle 

sekä toinen sarake sille, mitä hyötyä asiasta on sisäiselle valvonnalle. 
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Taulukko 4.  Sisäisen valvonnan hyvät käytännöt ja niiden tuomat hyödyt 

Hyväksi nähdyt käytännöt : Hyöty : 
Tietojärjestelmien tuomat hyödyt 
sisäiselle valvonnalle 

Järjestelmät tuovat apua tarkastuksiin 

Ongelmien näkeminen hyvissä ajoin 
(tietoa ongelmista) 

Varhainen reagointi asiaan 

Koulutukset johdolle ja esimiehille Asenne positiivisemmaksi, tietoa ja taitoja 
valvonnan tekemiseen 

Kulttuurista ja historiasta apua 
sisäisen valvonnan toteuttamiseen 

Tiukka ohjaus antanut henkilöstölle 
oikeanlaisen signaalin valvonnasta 

BSC ja EFQM Tuottavat erittäin tärkeää tietoa, joka 
mahdollistaa ennakoitavuuden ja 
epäkohtiin puuttumisen sekä sisäisen 
valvonnan hoitamisen 

Riskiportfoliot/-matriisit Erittäin hyvät välineet kokonaisvaltaiseen 
riskienarviointiin 

Prosessien kunnossapitäminen ja 
vastuiden selkeä määritteleminen 

Edesauttavat riskienhallintaa 

Läheltä piti -ilmoitusmenettely Tuo esille olemassa olevat vaaranpaikat 
ja työhyvinvoinnin riskit 

Sisäinen tarkastaja Sovittujen asioiden implementoinnin 
tarkistaminen ja varmentaminen 
(toiminnan tehokkuuden varmentaminen) 

Taloushallinnon ja 
opiskelijahallinnon tietojärjestelmät 

Järjestelmät tuottavat välttämätöntä tietoa 
toiminnan seurantaan ja valvontaan 

Intranet ja sähköposti Tavoittavat henkilöstön parhaiten 
Henkilökuntakokouskäytäntö Tavoittaa hyvin henkilöstön ja 

mahdollistaa henkilöstön suunnalta 
tulevan viestinnän helpolla tavalla 

Sisäisen valvonnan tarkistuslista Apua sisäisen valvonnan 
kokonaisjärjestelmän seurantaan 

Sisäisen valvonnan selonteko Järjestelmään liittyvä seuranta 
 

Koska sisäinen valvonta oli useimmilla vielä kehitysvaiheessa, haastateltavilla oli 

mielessä useita kehityskohteita. Organisaatio A:ssa kehitettävää löytyi siitä, miten 

henkilöstö saadaan toimimaan ohjeiden ja prosessien mukaisesti. B:n mielestä 

ongelmallista oli sisäiseen valvontaan liittyvän ohjeistuksen vähäisyys, ja sen 

vuoksi käytännötkin olivat mitä olivat. Haastateltavan mukaan sisäiseen 

valvontaan tarvittaisiin järjestelmällisyyttä ja systemaattisuutta. B näkee lisäksi, 

että sisäinen valvonta on asia, johon pitäisi panostaa, jotta veroeuroja pystyttäisiin 

säästämään tuhlaukselta.  Apuna voisi olla erillinen henkilö, joka keskittyisi 

sisäisen valvonnan kehittämiseen. Vaikka B korostaakin sitä, että sisäinen 
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valvonta on jokaisen henkilön jokapäiväiseen työhön liittyvä asia, näkee hän 

tämän myös resurssikysymyksenä. B:n mukaan: 

 ”..jos sitä halutaan kehittää (sisäinen valvonta), niin se vaatii kuitenkin sitä 

henkilöstöresurssia, joka lähtee miettimään, että mites me tätä asiaa viedään 

eteenpäin ja kehitetään”.  

Haastateltava C:n mukaan heillä kehittämisen varaa voisi olla sisäisen valvonnan 

formaalisoimisessa. Ongelmakohtana on se, ettei organisaatiossa ole määritelty, 

milloin sisäinen valvonta on riittävää. Arjen isoin ongelma on puolestaan 

resursointi. Aikaa sisäisen valvonnan tekemiseen ei juurikaan ole. D näki 

puolestaan keskeisimpänä ongelmana sen, että koko sisäisen valvonnan 

repertuaari ei ollut käytössä. Kun ei ollut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

politiikkaa, niin silloin saattoi jäädä jokin osa-alue huomioimatta. Haastateltava 

pohti sitä, että pitkällä aikavälillä saattaa syntyä aukko, joka on vaarassa kasvaa 

todella isoksi tulevaisuudessa. 

Haastatteluista kumpusi myös muita sisäisen valvonnan kehityskohteita, joita jo 

teemojen kohdalla avattiin. Alla olevaan taulukkoon 5 on vielä kerätty 

osatekijöittäin sellaisia kohtia, jotka nousivat haastatteluissa kehitystä vaativiksi 

seikoiksi yhdessä tai useammassa organisaatiossa.  

Taulukko 5.  Sisäisen valvonnan kehityskohteita  

Osatekijä  Kehityskohde  
Johtamis- ja 
valvontakulttuuri 

- Koko henkilöstön tietoisuuden lisääminen sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnasta 
- Asenteiden muuttaminen sisäistä valvontaa kohtaan 

Riskien arviointi - Kokonaisvaltaisen  riskikartoituksen puuttuminen 
- Organisaation tavoitteiden linkittäminen riskien 
arviointiin 
- Jatkuva riskien arviointi, ei vain kerran vuodessa 
tapahtuva projekti 
- Malleja riskien arvioinnin tueksi 

Valvontatoimenpiteet - Sisäinen tarkastaja tarkastustoiminnan tueksi 
- Tarpeeksi henkilöstöresursseja 
- Luovempaa ajattelua kontrolleihin 
- Syystemaattisempaa valvontaan jokaiseen alueeseen 

Tieto ja tiedonvälitys - Henkilöstölle suunnatun viestinnän parantaminen 
- Henkilöstön äänen saaminen viestintään 
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Seuranta - Jatkuvaa seurantaa voisi mieltää aktiivisemmin 
seurannaksi 
- Kokonaisjärjestelmän seuraaminen on jäänyt vähälle 
huomiolle, erillisiin arviointeihin voisi panostaa 

 

Organisaatioiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tietoisuuden lisääminen 

koko henkilöstön keskuudessa, oli jokaisessa organisaatiossa vielä kehittämistä 

vaativa asia. Johto ja esimiehet olivat pääsääntöisesti hyvin tietoisia asiasta ja 

asenteet olivat myös kohdallaan, mutta muun henkilöstö sisäisen valvonnan 

tietämyksessä koettiin olevan parantamisen varaa. Lisäksi henkilökunnan asenteet 

sisäistä valvontaa kohtaa eivät olleet parhaat mahdolliset, vaikkei sisäistä 

valvontaa suoranaisesti vastustettukaan. Organisaatioissa A ja C oli koulutettu 

johtoa ja esimiehiä sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan asioissa, mikä oli koettu 

erittäin positiiviseksi asiaksi. Muunkin henkilöstön kouluttaminen voisi kenties 

auttaa asenteiden muuttamisessa ja tietoisuuden lisäämisessä. 

Organisaatioiden riskienarviointiprosessien toteuttamisessa oli vaihtelua ja osalla 

ei ollut käytössään systemaattisia tapoja arvioida tavoitteita uhkaavia riskejä. 

Organisaatioissa A ja C oli käytössä riskimatriisit/-portfoliot, mutta B:n ja D:n 

riskienarviointien tavat kaipasivat vielä järjestelmällisempää toimintatapaa. 

Organisaatioissa B ja D ei ollut vielä haastatteluhetkellä kokonaisvaltaista riskien 

arviointiprosessia käytössään, jolloin riskien arviointi ei ollut vielä kaiken kattavaa. 

Riskien arvioinnin kohdalla kehittämisen arvoista olisi myös organisaation 

tavoitteiden linkittäminen selkeämmin riskien arviointiprosessiin. Tämä linkki 

puuttui tai oli epäselvänä lähes jokaisessa organisaatiossa. Riskien arviointia ei 

aina myöskään nähty jatkuvana prosessina, joten riskien arvioinnin tuominen 

enemmän jokapäiväiseen toimintaan voisi parantaa lopputulosta. Riskien 

arviointiin ja hallintaan kaivattiin lisäksi myös malleja, joiden avulla toimintaa 

voidaan parantaa.   

Organisaatioista löytyi monenlaisia valvontatoimia, mutta kehittämisen arvoisia 

asioitakin löytyi. Yksi valvontatoimiin liittyvä ongelmana oli henkilöstöresurssien 

vähyys. Sisäisen valvonnan tekemiseen ei oltu resursoitu tarpeeksi työtunteja, 

mikä vaikuttikin sisäisen valvonnan suoritukseen. Henkilöstöresursointiin liittyi 

myös se, että vain yhdessä organisaatiossa oli sisäinen tarkastaja. Kaikki eivät 
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olleet sitä mieltä, että sisäiselle tarkastajalle olisi tarvetta, mutta esimerkiksi 

haastateltava D oli sitä mieltä, että heidän organisaatiossaan saattaa tulla 

vahvastikin esille sisäisen tarkastajan tarve. Haasteltavat olivat lisäksi sitä mieltä, 

että kontrolleja voisi ajatella luovammalla tavalla ja jokaiseen kohtaan voisi tehdä 

systemaattisempaa valvontaa. 

Tieto ja tiedonvälitys -kohdan osalta haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että 

tiedottamista tulee parantaa. Henkilöstö antoi lähes aina huonoja arvosanoja 

tiedonvälityksestä, joten se nähtiin kohtana, jota tarvitsee kehittää ja parantaa. 

Myös henkilöstön panosta viestintään kaivattiin lisää, ettei viestintä olisi 

pelkästään yksisuuntaista tiedottamista.  

Suurimpana yksittäisenä kehityskohtana havaittiin sisäisen valvontajärjestelmän 

seuranta. Kokonaisjärjestelmää ei seurattu juuri ollenkaan, joten järjestelmän 

toimivuuden laadusta ei oltu selvillä. Organisaatioissa oli kyllä normaalia 

johtamistoimintaa ja muita jatkuvan seurannan elementtejä, jotka ovat niiden 

reaaliaikaisuuden ansiosta tehokkaampia kuin kokonaisjärjestelmän seuraaminen. 

Myös ajoittaisia erillisiä arviointeja olisi kuitenkin syytä tehdä järjestelmän 

toiminnan takaamiseksi ja laadun ylläpitämiseksi. Jatkuva seuranta ja erilliset 

arvioinnit yhdessä luovat parhaan lopputuloksen. Joka vuosi organisaatiot tekevät 

sisäisen valvonnan selonteon, joten tuota prosessia voinee muokata siihen 

suuntaan, että samalla tarkasteltaisiin enemmän kokonaisjärjestelmää. 

Haasteltava C mainitsikin tämän yhdeksi seuraamisen elementiksi. 

Kaiken kaikkiaan haastatteluista näkyi se, että organisaatiot toimivat samalla 

alalla, ja sisäisen valvonnan kehittyminen oli jokseenkin samaa tasoa. 

Haastatteluista tuli esille myös talousjohtajien kehitysmyönteisyys sisäistä 

valvontaa kohtaan. Sisäinen valvonta nähtiin erittäin tärkeänä asiana 

kuntasektorilla, ja sitä haluttiin myös kehittää paremmaksi. Tästä syystä 

talousjohtajat toivoivatkin useampaan otteeseen malleja ja ohjeita sisäisen 

valvonnan toteuttamisen avuksi. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO  

Tämän tutkimuksen kohteena oli kunnallisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

sisäinen valvonta ja erityisesti sen kehittäminen. Tutkimusongelmaksi 

muodostuikin: ”Miten kunnallisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien sisäistä 

valvontaa voitaisiin kehittää?”. Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota kehitystyötä 

tekeville hyödyllistä tietoa sisäisestä valvonnasta sekä löytää ammatillisen 

koulutuksen järjestäjien sisäisen valvonnan kehityskohteita. Tavoite pyrittiin 

saavuttamaan kokoamalla tutkimuksissa ja kirjallisuudessa kerrottuja tärkeitä 

seikkoja sisäisestä valvonnasta ja kehittämistoiminnasta sekä tuomalla tietoa 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien sisäisestä valvonnasta empiiristen 

havaintojen avulla.  

Varsinaiseen tutkimusongelmaan haettiin vastausta kolmen alaongelman avulla. 

Tutkimuksen ensimmäisenä alaongelmana oli kysymys ” Miten sisäistä valvontaa 

tulisi hoitaa ja kuinka sitä säädellään kuntasektorilla?”. Ensimmäiseen 

alaongelmaan vastaamalla tutkimus loi pohjaa kunta-alan organisaation sisäiselle 

valvonnalle asetettujen vaatimusten ymmärtämiselle. Toiseen alaongelmaan 

”Mitkä tekijät vaikuttavat kunnallisen organisaation onnistumiseen sisäisessä 

valvonnassa ja sen kehittämisessä?” vastattiin sekä teorian että empirian kautta. 

Kysymyksen avulla hahmottui kunta-alan organisaation sisäiselle valvonnalle ja 

kehitystoiminalle tärkeitä kohtia. Viimeisen alaongelman muodosti kysymys ”Mitkä 

ovat keskeiset työkalut sisäisen valvonnan kehittämisessä?”. Kysymykseen 

vastaamalla tuotiin tietoa olemassa olevista käytännön kehittämistyökaluista. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Työn teoreettinen 

pohja hankittiin valmiita aineistoja hyväksikäyttäen, kun taas empiriaosuus 

muodostui neljästä haastattelusta, jotka tehtiin alalla työskenteleville 

talousjohtajille. 

Sisäisen valvonnan nähtiin kehittyneen paljon viimeisten vuosien aikana 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa ja kunta-alalla yleisesti. Muutos 

merkitsi ensinnäkin ajattelutavan muokkautumista siihen suuntaan, että sisäinen 

valvonta on paljon laajempi asia kuin mitä aiemmin ajateltiin. Positiivista muutosta 

sisäiseen valvontaan olivat tuoneet muun muassa tekniikan kehittyminen sisäisen 

valvonnan avuksi sekä sääntelyn vahvistuminen.  
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Nykyisin kunnallisen toimijan sisäisen valvonnan sääntely perustuu kuntalakiin 

sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen sisältyvään sisäisen 

valvonnan selontekovaatimukseen. Yksittäisen kunnan sisäistä valvontaa ohjaavat 

myös kunnan omat säännöt ja ohjeet, kuten sisäisen valvonnan ohje, 

riskienhallintapolitiikka tai hallintosääntö. Vuonna 2008 voimaan tulleen sisäisen 

valvonnan selontekovaatimuksen myötä kunnan johdon on esitettävä 

toimintakertomuksessa selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

Sääntely vahvistui lisää keväällä 2012, kun eduskunta hyväksyi kuntalain 

muutoksen, mikä sisälsi lisäyksiä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.  

Tutkimukseen haastatellut henkilöt painottivat etenkin Kilan yleisohjeeseen 

sisältyvän sisäisen valvonnan selontekovaatimuksen vaikutusta sisäisen 

valvonnan kehittymiseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa. 

Haastateltavien mukaan ilman selontekovaatimusta sisäisen valvonnan 

kehittyminen olisi nykyisin paljon pienimuotoisempaa. Selonteko sysäsi 

organisaatioissa työskentelevät henkilöt kouluttautumaan ja selvittämään asioita. 

Lisäksi sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tuli aito näkökulma 

tarkasteluihin. Haastattelut toteutettiin vain hieman sen jälkeen kun eduskunta oli 

hyväksynyt kuntalainmuutoksen vuonna 2012, joten kuntalainmuutoksen 

vaikutusta käytäntöön ei vielä voitu selvittää. Haastateltavat näkivät 

kuntalainmuutoksen kuitenkin positiivisena asiana ja uskoivat lainsäädännön 

vahvistumisen vauhdittavan kehitystyötä kunta-alalla. 

Julkisen sektorin sisäinen valvonta tulee ymmärtää kontekstissa, jossa 

huomioidaan organisaatioiden erityispiirteet. Kunnalliselle toimijalle tyypillistä on 

muun muassa organisaatioiden sosiaaliset ja poliittiset tavoitteet, budjettivarojen 

käyttö, talousarviosyklin tärkeys, suorituksen monimutkaisuus sekä laaja julkinen 

tilivelvollisuus. Sisäiselle valvonnalle on erityistä myös se, että kunnan sisäisen 

valvonnan järjestämisvastuu ulottuu yrityspuolta laajemmalle. 

Kokonaisjärjestelmän asianmukaisuudesta vastaavat kunnan hallitus sekä kunnan 

johtaja, mutta toteuttamisvastuuta on myös toimielimissä ja viranhaltijoilla. Vastuun 

jakautuminen laajalle aiheuttaa sen, että sisäisen valvonnan järjestelmän 

menettelytavat ja asianmukaisuuden varmentaminen ovat hyvin haasteellisia. 



 107 
  

Sisäinen valvonta on tärkeää julkisen sektorin johtamiselle sen tuottaman tiedon 

vuoksi, mutta myös koska sisäisen valvonnan mekanismit varmistavat 

päätöksentekoon käytettävän tiedon luotettavuuden. Sisäisellä valvonnalla on niin 

ikään tärkeä rooli varojen turvaamisessa sekä väärinkäytösten 

ennaltaehkäisemisessä ja havaitsemisessa. Empiirisestä aineistosta nousi 

vahvasti esille se, että talousjohtajat pitävät sisäistä valvontaa erittäin tärkeänä 

asiana kuntasektorilla. Haastateltavat näkivät sisäisen valvonnan hyödyn muun 

muassa siinä, että se estää korruption syntymisen sekä verovarojen tuhlaamisen 

ja epätarkoituksenmukaisen käytön.  

Sisäinen valvonta tulisi hoitaa niin, että se tehokkaasti ja luotettavasti saavuttaa 

halutun valvonnan tason, kuitenkaan olematta liian näkyvää. Lisäksi valvonnan 

tulee olla kohtuullista kustannuksiltaan. Käytännössä sisäinen valvonta rakentuu 

erilaisista toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan tavoitteiden ja 

toimintaohjeiden mukainen toiminta. Sisäisen valvonnan toteutus vaihtelee 

organisaatioittain muun muassa koon, toimialan ja omistussuhteiden mukaan. 

Sisäiselle valvonnalle onkin ominaista juuri organisaatiokohtaisuus eli se, että 

valvonnan tulee lähteä aina organisaation omista tarpeista. Tärkeää ei ole 

niinkään se, miten sisäinen valvonta järjestetään vaan sen toimivuus. Perinteisesti 

sisäinen valvonta on toteutettu kunnallishallinnossa muun muassa sisäisen 

tarkkailun, johdon valvonnan, sisäisen tarkastuksen, controller -toiminnon sekä 

luottamushenkilöseurannan kautta. Empiirisessä aineistossa korostui esimiesten 

tärkeä rooli sisäisen valvonnan käytännön toteuttamisessa, mutta myös se, että 

sisäinen valvonta on jokaisen organisaatiossa työskentelevän tehtävä. 

Vaikka sisäinen valvontajärjestelmä olisikin hyvin suunniteltu, tulee järjestelmää 

silti tarkkailla ja kehittää tarpeen mukaan. Kehittäminen on tärkeää, sillä 

toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat järjestelmän toimivuuteen. 

Mikäli sisäistä valvontaa ei kyetä kehittämään muutoksen mukaiseksi, sisäinen 

valvonta muuttuu tehottomaksi ja väärinkäytöksille alttiiksi. Kuntaorganisaatiot 

kohtaavat nykyisin monenlaisia muutosvaatimuksia, joten toiminnan kehittäminen 

on alalla arkipäivää. Lumijärvi et al. tutkimuksessa on havaittu, että kunnat, jotka 

hallitsevat kehitystoimien strategisuuden, kehittämiskulttuurin ja projektinhallinnan 

kysymykset, onnistuvat kehittämisessä.  
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Onnistuminen sisäisessä valvonnassa ja sen kehittämisessä on monen asian 

summa. Tutkimuksissa on löydetty seikkoja, joilla on vaikutusta sisäisen 

valvonnan toimivuuteen kuntasektorilla sekä asioita, joilla on merkitystä 

kehittämisen kanssa. Kiistämätön tosiasia on se, että ihmiset ovat erottamaton osa 

sisäistä valvontaa. Esimerkiksi johdolla on tärkeä rooli työntekijöiden odotusten 

muokkaamisessa ja pohjan luomisessa muutoksen hyväksymiselle. Tutkimuksien 

(Wang & Berman, 2001; Reginato et al., 2011) mukaan myös ammattitaitoisella 

henkilökunnalla ja taloudellisilla resursseilla on positiivinen yhteys reformin 

esittelyyn ja implementointiin. Ammattitaitoisen henkilöstön hyöty sisäiselle 

valvonnalle nousi esille myös empiirisestä aineistosta. Lisäksi empiirisestä aineisto 

näkyi se, että henkilöstön asenteet ja tietoisuus sisäisestä valvonnasta voisivat 

olla paremmalla tasolla. Johdon tietoisuus ja asenteet sisäistä valvontaa kohtaan 

nähtiin puolestaan prosessia edistävänä asiana. Erityisesti esimiesten ja johdon 

kouluttamisella oli havaittu olleen positiivinen vaikutusta asennoitumiseen. 

Tutkimuksissa on havaittu myös organisaatiokulttuurin vaikuttavan sisäisen 

valvonnan onnistumiseen. Esimerkiksi Minelli et al. (2008) tutkimuksen mukaan 

organisaatiossa, jossa ollaan halukkaita hyväksymään valvontaa, sisäisen 

valvonnan prosessi edistyy. Myös empiirisestä aineistosta nousi esille 

organisaatiokulttuurin vaikutus sisäiselle valvonnalle. Yhdessä organisaatiossa 

organisaatiokulttuuri helpotti sisäistä valvontaa, sillä tässä organisaatiossa oli 

totuttu valvonnan olemassaoloon. Toinen haasteltava taas näki kulttuurin ja 

historian jarruttavana tekijänä sisäisen valvonnan kehittämiselle. Mikäli julkisen 

sektorin organisaation kulttuuria tarvitsisi muuttaa, Parkerin ja Bradleyn (2000) 

tutkimuksen mukaan se ei kuitenkaan muokkaudu helposti. Samaan asiaan 

törmättiin empiirisessä aineistossa, kun haastateltava totesi kulttuurin, asenteiden 

ja toimintatapojen muuttamisen vaativan paljon työtä.   

Tutkimuksissa (Roberts & Candrevan 2006; Wang 2010) oli havaittu myös 

valvontatoimien tärkeys sisäiselle valvonnalle. Kunnallisen toimijan sisäiselle 

valvonnalle on tärkeää kunnolliset valvontatoimenpiteet ja valvontatoimien 

tehokkuuden arviointi. Valvontatoimien on nähty olevan myös kunnallisen toimijan 

sisäisen valvonnan ydin. Haastatteluista nousi esille se, että organisaatiossa oli 

käytössä laaja valvontatoimien joukko. Sisäisen tarkastajan tekemä työ nähtiin 
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myös arvokkaaksi. Yllättäen valvontatoimien tehokkuuden arviointi ei kuitenkaan 

noussut haastatteluissa esille, mikä viittaa siihen, ettei valvontatoimia seurata 

organisaatioissa. Sisäisen valvonnan käytännön toteuttamiseen ja mahdollisesti 

myös onnistumiseen vaikutti lisäksi henkilöstöresurssien vähyys. Puutteista 

huolimatta, organisaatioissa nähtiin valvontatoimien onnistuneen hyvin.  

Lumijärvi et al. (2013) tutkimuksessa on huomattu, että vuorovaikutus on 

tärkeässä asemassa hyvässä kuntaan sijoittuvassa kehityshankkeessa. 

Viestinnän tärkeys sisäiselle valvonnalle nousi esille myös empiirisestä aineistosta 

ja organisaatioissa oli mietitty, miten tiedonvälitys toteutettaisiin parhaalla 

mahdollisella tavalla. Viestinnässä koettiin kuitenkin olevan omat haasteensa, ja 

kehittämistyö nähtiin tärkeäksi. Myös sisäisen valvonnan prosessin avoimuudella 

voi olla positiivisia vaikutuksia sisäisen valvonnan kehittämiseen. Minelli et al. 

(2008) tutkimuksessa kävi ilmi, että läpinäkyvä raportointi ulkopuolisille antoi 

sysäyksen kehitykselle. Tutkimus näyttää olevan linjassa myös suomalaisen 

kuntasektorin kanssa, sillä sisäisen valvonnan selontekovaatimuksen jälkeen 

suomalaisella kuntasektorilla oli alettu panostamaan sisäiseen valvontaan, ja 

kehittymistä tapahtui.  

Haastatteluista tuli esille useita asioita, joiden koettiin vaikuttavan organisaation 

onnistumiseen sisäisessä valvonnassa. Tarpeellisten tietojen saaminen ja hyvät 

tietojärjestelmät auttoivat seurannassa, valvonnassa sekä ongelmien 

näkemisessä. Myös prosessien kunnossapitäminen ja vastuiden selkeä 

määritteleminen oli havaittu tärkeäksi. Riskienhallintaan suunnitellut portfoliot ja 

matriisit nähtiin erityisen hyvänä sisäiselle valvonnalle. Käyttöönotettujen mallien 

avulla sisäisen valvonnan osana oleva riskien arviointi pystyttiin hoitamaan 

kunnolla. Käytössä olevista malleista myös BSC ja EFQM -laatujärjestelmä nähtiin 

arvokkaina niiden tuottaman tiedon kautta. Saatu tieto loi mahdollisuudet sisäisen 

valvonnan hoitamiselle.  

Kunta-alan tutkimuksessa (Rosa et al. 2013) on havaittu tarve sisäisen valvonnan 

malleille, ja sama asia nousi esille myös empiirisestä aineistosta.  Haastatteluissa 

esitettiin useaan otteeseen toivomus sisäisen valvonnan mallista, joka ottaa 

kuntasektorin ja ammatillisen koulutuksen erityispiirteet huomioon, ja jota voisi 

käyttää apuna järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi tutkimusaineistosta kävi ilmi, 
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että sisäisen valvonnan järjestelmän seuraaminen oli jäänyt vähälle huomiolle, 

eikä seurantaan sisältyviä erillisiä arviointeja juurikaan suoritettu. Tämä havainto 

tukee sitä näkemystä, että organisaatioissa on tarve hyvälle sisäisen valvonnan 

mallille.  

Sisäisen valvonnan kehittämisen tueksi on jo olemassa malleja ja tarkastuslistoja, 

joita voidaan käyttää kehittämisen tukena. Tässä tutkielmassa esiteltiin viittä 

erilaista mallia. Suurin huomio keskittyi COSO-mallin ja siihen perustuvan 

kuntasektorille luodun INTOSAI -mallin esittelemiseen. Tutkielmassa esitellyistä 

malleista COSO- ja INTOSAI -mallit ovat valmiimpia, joten niiden avulla sisäistä 

valvontaa voitaisiin lähteä kehittämään ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

keskuudessa. Tätä voidaan perustella sillä, että COSO -malli on yleisesti 

hyväksytty, ja sitä on käytetty maailmanlaajuisesti arvioinnin ja kehittämisen 

apuna. COSO -mallin heikkoutena on tässä tapauksessa se, ettei sitä ole 

suunniteltu kuntasektorille. Vaikka COSO-malliin pohjautuvassa INTOSAI -

mallissa on otettu huomioon kuntasektori, on se silti lähes samanlainen kuin 

alkuperäinen malli. Mallit olivat jopa niin lähellä toisiaan, että niiden esitteleminen 

rinnakkain oli täysin mahdollista. Mallien identtisyys kuitenkin herättää 

kysymyksen, onko INTOSAI -mallia muokattu tarpeeksi kuntasektorille. 

Tutkielmassa esiteltiin myös kolme muuta mallia. Wangin luoma malli pohjautuu 

COSO -malliin ottaen kuitenkin huomioon kiinalaisten korkeakoulujen 

erityispiirteitä. Rosan, Moroten ja Colominan malli keskittyy puolestaan sisäisen 

valvonnan kehittämiseen neljän vaiheen kautta. Viimeisenä esitelty malli oli 

Cappelletin projektijohtamisen ja sisäisen valvonnan jatkuvan johtamisen malli. 

Kahdessa ensimmäisessä mallissa hyvää oli se, että mallit huomioivat kunta-alan 

erityispiirteitä. Lisäksi Wangin mallissa huomioitiin koulutustavoite, joka on läsnä 

myös ammatillisen koulutuksen järjestäjien organisaatiossa. Kuntasektorille 

suunniteltujen mallien heikkoudeksi muodostuu kuitenkin se, ettei niitä ole testattu 

käytännössä eivätkä ne perustu sisäisen valvonnan tutkimuksiin. Cappellettin 

mallia ei taas ole suunniteltu kuntasektorille, mutta ansiokasta mallissa on 

kuitenkin se, että se korostaa sisäisen valvonnan jatkuvaa kehittämistä ja 

johtamista. Lisäksi kunta-alalla voitaisiin prosessin käyttöönoton yhteydessä 

hyötyä projektijohtamisen käytännöistä. 
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Empiirisestä aineistosta ei tullut esille, että jossain organisaatiossa olisi ollut 

käytössä sisäiseen valvontaan kehitettyjä malleja kehittämisen tukena. Sisäisen 

valvonnan järjestelmää tarkasteltiin lähinnä sisäisen valvonnan tarkastuslistan ja 

johdon selontekovaatimuksen tekemisen yhteydessä. Molemmat keinot ovat 

varmasti hyviä ja käyttökelpoisia tapoja yleisemminkin ammatillisen koulutuksen 

järjestäjien keskuudessa. Vaikka organisaatiot ovat tehneet vuosittain sisäisen 

valvonnan selonteon, ei sitä juuri mainittu kysyttäessä sisäisen valvonnan 

seurannan keinoja. Tämä voikin viestiä siitä, ettei selontekoa mielletä aina 

seurannan välineeksi. Voikin olla, että organisaatiot pystyisivät hyödyntämään joka 

vuosi tehtävää selontekoa paremmin myös sisäisen valvonnan kehittämisen 

apuna.   

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sisäisen valvonnan mallien 

käyttäminen on varmasti yksi keino, jolla ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

sisäistä valvontaa voitaisiin lähteä kehittämään. Tutkimuksissa on havaittu mallien 

ja kehittämistoimien hyödyt sisäiselle valvonnalle sekä myös organisaation 

tulokselle. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan löytynyt yhtä yli muiden olevaa 

valmista mallia ammatillisen koulutuksen järjestäjien sisäisen valvonnan 

kehittämiseksi. Olemassa olevat mallit eivät ole suunniteltuja kunnallisten 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarkoituksiin, joten organisaatioiden tulee 

implementoida tutkielmassa esiteltyjä malleja harkintaa käyttäen. Oman sisäisen 

valvonnan mallin kehittäminen ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

organisaatioille voisi kuitenkin edistää kehitystä. Mallille on selvä kysyntä, sillä 

empiirisestä aineistosta kumpusi talousjohtajien halu saada kehittämisen avuksi 

malleja. 

Tutkimuksessa päädyttiin myös siihen, että sisäisen valvonnan seuranta oli jäänyt 

vähäiselle huomiolle organisaatioissa. Seurannan huomioiminen voisikin olla yksi 

keino kehittää ja parantaa sisäistä valvontaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

keskuudessa. Haastatteluista saadun tiedon perusteella voidaan lisäksi todeta, 

että ammatillisen koulutuksen järjestäjien sisäisen valvonnan kehittymiseen on 

vaikuttanut positiivisesti vahvistunut sääntely. Vaikka nykyinen sääntelyntaso 

nähtiin pääsääntöisesti riittävänä, on kuitenkin huomionarvoista, että kehitystä on 

vauhdittanut juuri sääntelyn lisääntyminen.  
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Lopuksi voidaan todeta sisäisen valvonnan koostuvan useasta tekijästä, joten 

kehitystyötä tekevät kohtaavat monimutkaisen kokonaisuuden. Kehittämistyö ei 

siis välttämättä tule olemaan nopeaa, ja henkilöt kohtaavat varmasti haasteita 

todennäköisesti ainakin henkilöstön taholta. Empiirisestä aineistosta havaittu 

talousjohtajien kehitysmyönteisyys tukee kuitenkin näkemystä, että sisäinen 

valvonta tulee kehittymään jatkossa ammatillisen koulutuksen järjestäjien 

keskuudessa.      

Tämän tutkimuksen rajoitukset liittyvät valittuun tutkimusmetodiin. Kvalitatiivinen 

haastattelututkimus palveli hyvin tutkimuksen tavoitteita, mutta tulosten 

yleistettävyyttä ei sovi liioitella. Tutkimus perustuu vain neljälle haastattelulle, joten 

kaikki haastateltavien esille tuomat asiat eivät välttämättä päde laajasti 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien organisaatioissa. Toinen rajoitus liittyy 

sisäisen valvonnan käsitteeseen. Sisäisen valvonta on jokaisessa organisaatiossa 

hieman erilaista, ja kehittämisen pitää lähteä aina organisaation omista tarpeista. 

Tästä johtuen tämän tutkimuksen tuloksia ei sellaisenaan voida yleistää ja 

monistaa suoraan käytäntöön.  

Tähän mennessä julkisen sektorin sisäisen valvonnan tieteellistä tutkimusta on 

tehty vielä suhteellisen vähän, mahdollisesti johtuen sisäisen valvonnan käsitteen 

laajuudesta, monisäikeisyydestä ja haastavuudesta. Lisätutkimukselle, joka 

huomioi kuntasektorin sisäisen valvonnan erityispiirteet, olisikin selkeä tilaus. 

Tarjolla olevien kunta-alaan keskittyvien tutkimusten vähäisyys loi haasteita myös 

tämän tutkimuksen tekemiselle. Erityisesti kaivattiin tutkimuksia, jotka rajautuvat 

tarpeeksi pieneen alueeseen luoden syvälle menevää tietoa valitusta aiheesta. 

Esimerkiksi tutkimukset, jotka keskittyvät sisäisen valvonnan yhteen osatekijään, 

voisivat olla hyvä lisä julkisen sektorin sisäisen valvonnan tutkimukseen. 

Käytäntöä hyödyttävä tutkimus olisi puolestaan sellaista, missä tutkimustuloksena 

syntyisi sisäisen valvonnan malli, joka huomioi kuntasektorin erityispiirteet. Osa 

tutkielmaan haastatelluista henkilöistä mainitsi useaan otteeseen tarpeen sisäisen 

valvonnan mallille, joten tällaisella tutkimuksella voitaisiin todella hyödyttää 

käytäntöä. Tässäkin tutkimuksessa esiteltiin malleja sisäisen valvonnan 

kehittämisen avuksi, mutta kuntaan keskittyvät mallit eivät perustuneet riittävästi 

tutkimustietoon tai käytännön testaamiseen. Sisäisen valvonnan kehittämisen 
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tutkimuskenttää hyödyttäisi myös yksittäisen kuntaorganisaation sisäisen 

valvonnan kehitysprojektin tutkiminen. Sisäisen valvonnan luonteen vuoksi 

tällaiset tapaustutkimukset toisivat hyödyllistä tietoa sekä tiedeyhteisölle että 

kentällä toimijoille.  
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LIITTEET: 

Liite 1 . Kuntaliiton malli tehtävien onnistumisen varmentamiseen 

KYSYMYS HUOMITOITAVAT ASIAT JA NÄKÖKULMAT  
a) Oikea 
henkilö tai 
toimielin  

- Onnistunut rekrytointi , sisältäen henkilön 
ammattitaito, kokemus, koulutus sekä kelpoisuus 
- Oikeus tehtävän tekemiseen; työsopimus, 
virkasopimus, delegointipäätös, johtosääntö, 
lainsäädäntö, sisäinen ohjeistus 
- Osaamisen ylläpidon varmistaminen;  ammatillinen 
jatko- tai täydennyskoulutus 
- Sijaisen ammattitaito ja oikeus tehtävään  

b) Tekee - Tekemisen tulokset ; kaikki olennainen tehdään, 
tehtävä todella hoidetaan  � tavoitteet saavutetaan 
 - Sitoutuneisuus ja motivaatio ; aikaansaa 
hyvinvointia ja lojaliteettia 
- Varahenkilöjärjestelmä  
- Resurssit ; riittävästi toimitiloja, henkilöstöä ja 
määrärahoja 
- Onko käytössä toimivat tietojärjestelmät , jotta 
tehtävät pystytään tekemään? 

c) Oikeita 
asioita  

- Tehtävänkuvaus ; mitä pitää tehdä, ei tehdä muiden 
tehtäviä 
- Toimivalta ; päätökset 
- Lainsäädäntö ; eri toimialojen lakisääteiset tehtävät 
-Tietojärjestelmät  
- Tehdään tavoitteen kannalta olennaisia asioita   

d) Oikeaan 
aikaan  

- Lainsäädäntö ; määräajat 
- Työaikana ; työn organisointi, työajan seuranta 
- Tietojärjestelmät ; oikea tieto oikeaan aikaan  

e) Oikein  - Ammatillisen osaamisen ylläpito  
- Toiminta lakien ja ohjeiden mukaista  (sisäiset 
ohjeet, tehtävänkuvaukset, prosessikuvaukset ym.) 
- Seurataan tuloksia ja poikkeamia ; raportit, 
erimiesvalvonta, asiakaspalaute 
- Tiedonkulku  
- Tavoitteet saavutetaan!  

 

Kuntaliiton (2013) mukaan edellä olevia kysymyksiä on mahdollista käyttää 

kunnan kaikkien toimintojen sisäisen valvonnan arviointiin. Kysymykset sopivat 

esimerkiksi päätöksentekoon liittyviin toimintoihin, eri toimialoihin, liikelaitoksiin, 

palveluiden ulkoistamiseen, tulojen ja menojen kirjaamiseen, hankintoihin, 

projektihallintoon sekä investointeihin.   



 
  

Liite 2. Haastateltavien esittely 

Haastateltava  Sukupuoli  Kokemus sisäisestä 
valvonnasta ja 
kuntasektorista 

Organisaation kuvaus  

A Mies Kymmenien vuosien 
kokemus 

Organisaatio on pienin 
haasteltavista, muttei 
kuitenkaan kansallisesti 
pienimmästä päästä  

B Mies Useiden vuosien 
kokemus 

Organisaation koko 
lähimpänä organisaatio A:ta 

C Nainen Useiden vuosien 
kokemus 

Suuri organisaatio, jolla on 
käytössään myös 
osapäiväinen sisäinen 
tarkastaja 

D Nainen Kymmenien vuosien 
kokemus 

Nuori organisaatio, jolla 
sisäisen valvonnan 
käytännöt ovat kehitteillä 

  



 
  

Liite 3. Haastattelujen runko 

HAASTATTELURUNKO: 

Aluksi 

• Paljonko olet ollut tekemisissä sisäiseen valvontaan liittyvien asioiden 

kanssa? 

• Kuinka tärkeänä asiana näet sisäisen valvonnan julkisella sektorilla? 

 

• Mitkä ovat organisaatiosi tavoitteet ja luokitellaanko niitä jotenkin? Miten ja 

kuinka usein tavoitteita seurataan? 

 

• Vallitseeko organisaatiossasi vahva tietoisuus sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan merkityksestä? 

 

Sisäisen valvonnan organisointi 

 

• Kuinka sisäinen valvonta on organisoitu omassa organisaatiossasi? Kerro 

pääpiirteittäin. 

 

• Uskotko organisaatiorakenteen olevan nykyisellään tarkoituksen mukainen 

sisäistä valvontaa ajatellen? 

 

• Minkälaisia valvontaan liittyviä politiikoita ja käytäntöjä organisaatiossasi 

on? 

 

• Ovatko tehtävät, vastuut ja toimivallat mielestäsi selkeästi määritelty 

organisaatiossasi? 

 

• Mitä valvontatoimia organisaatiossasi on käytössä ja miten ne mielestäsi 

toimivat? 

 



 
  

• Onko valvonta painotettu merkittäviin ja riskialttiisiin alueisiin? 

 

• Mitä tiedotuskanavia organisaatiossasi käytetään ja miten tiedonvälitys 

hoidetaan? 

 

• Onko tiedonkulku varmistettu siten, että oikeat tiedot ovat oikeaan aikaan 

oikean henkilön käytettävissä? 

 

• Onko organisaatiossasi olemassa viestintäkanava, jonka avulla henkilöstö 

voi viestiä tärkeistä asioista organisaatiossa ylöspäin? 

 

• Minkälaisia raportointijärjestelmiä organisaatiossasi on käytössä ja 

minkälaisia hyötyjä ne tuottavat? 

  

• Seurataanko sisäistä valvontajärjestelmää ja sen suoritusta sekä 

kustannustehokkuutta? 

 

• Onko organisaatiossa määritelty arviointiperusteet tavoitteiden ja 

päämäärien saavuttamisen arviointia varten? 

 

• Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa dokumentoidaan sekä hyötyykö 

organisaatio siitä jotenkin? 

 

Riskienhallinta 

•  Kuinka riskit on kartoitettu ja arvioitu organisaatiossasi? Onko riskikartoitus 

mielestäsi riittävän kattava ja ajantasainen? 

 

• Ovatko riskit kytketty selkeästi organisaatiosi tavoitteisiin? 

 

• Mitkä ovat mielestäsi merkittävimmät riskit ammatillisen koulutuksen 

järjestämisessä? 



 
  

 

• Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä toimia riskienhallinnassa ja miten 

riskienhallinta järjestetään omassa organisaatiossasi? 

 

• Viestitäänkö organisaatiossasi riskitapahtumista jotenkin? 

 

Sisäisen valvonnan kehittyminen 

• Miten sisäinen valvonta on muuttunut ja kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut 

kuntasektorilla töissä? 

 

• Onko vuonna 2008 voimaan tulleella kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 

yleisohjeella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatimisesta ja siihen sisältyvällä johdon sisäisen valvonnan 

selontekovaatimuksella ollut vaikutusta sisäisen valvonnan kehittymiseen 

omassa organisaatiossasi? 

 

• Uskotko tulevalla kuntalain muutoksella olevan vaikutusta sisäiseen 

valvontaan ja sen kehittymiseen organisaatiossasi ja alalla yleisesti? 

 

• Onko sisäisen valvonnan sääntely kuntasektorilla mielestäsi riittävää? 

 

• Miten uskot organisaatiosi kulttuurin ja historian vaikuttaneen sisäisen 

valvonnan kehitykseen? 

 

• Ovatko henkilökunnan asenteet vaikuttaneet sisäiseen valvontaan jollain 

tavalla? Entä minkälaisia ovat johdon asenteet sisäistä valvontaa kohtaan? 

 

• Onko organisaatiossasi harkittu sisäisen tarkastajan hankkimista 

rekrytoinnin tai ostopalveluiden kautta? 

 



 
  

• Uskotko, että organisaatiosi hyötyisi teknologiasta, jonka tarkoituksena on 

seurata sisäisen valvonnan tehokkuutta? 

 

• Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät ongelmakohdat sisäisen valvonnan 

järjestämisessä tällä hetkellä? Entä, mikä on hyvää nykyisessä sisäisen 

valvonnan tilassa? 

  



 
  

Liite 4. Haastattelut 

Esihaastattelu, 9.12.2011, 25 minuuttia 

Haastateltava A/ Organisaatio A: 13.6.2012, 1h 35 min 

Haastateltava B/ Organisaatio B: 18.6.2012, 1h 49 min 

Haastateltava C/ Organisaatio C: 21.6.2012, 1h 16 min 

Haastateltava D/ Organisaatio D: 26.6.2012, 1h  

 


