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Kaikkihan on 
riskienhallintaa!



Valtion tehtävien hoito on itsessään riskienhallintaa ja 
jatkuvuuden turvaamista ihmisille ja yrityksille

• Hyvinvointivaltion 
toiminta-ajatuksena on 
riskienhallinta ja 
jatkuvuuden 
turvaaminen.



Millaista on 
valtionhallinnon oma 

riskienhallinta ja miten 
sitä pitäisi kehittää?



• 12.9.2017  ”Ei yksi kertomus vaikuttavuutta luo”

• VTV:n tarkastuskertomus 13/2017  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tila valtionhallinnossa julkaistaan. (Laillisuustarkastus).

• Tarkastuksen suositus numero 7: Riskienhallinnan kehittämistä tulisi jatkaa 
valtiovarain controller -toiminnon valmisteleman 
riskienhallintapolitiikkamallin pohjalta erityisesti valtioneuvostotason 
riskienhallintaan.

• Lokakuussa 2017 VTV:n ylin johto päättää, että tarkastetaan 
riskienhallintaa ja jatkuvuudenhallintaa vielä laajemmin ja aloitetaan 
tuloksellisuustarkastus aiheesta Valtionhallinnon riskienhallinta ja 
toimintojen jatkuvuus.



VTV:n ylimmän johdon 
tahtotila



• 12.9.2018 ”Valtiopäiväasiakirja on painavampaa tekstiä”

• Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018   
(K 19/2018 vp) 

• Virastotason riskienhallinnan lisäksi on olemassa tarve hallita koko 
valtion kokonaisuuden riskejä. Tällaista valtion tai valtioneuvostotason 
kokonaisvaltaista riskienhallintaa ei ole olemassa. Valtioneuvoston tulisi 
selvittää, miten kokonaisuuden riskienhallinta olisi mahdollista järjestää.



• 13.11.2018 Neuvottelukunta ”puheenjohtajan merkitys”

• Esitelmä VTV:n neuvottelukunnalle valmistuvasta 
tuloksellisuustarkastuskertomuksesta Valtionhallinnon riskienhallinta ja 
toimintojen jatkuvuus.

• Tarkastuksen alustavia suosituksia: Valtionvarainministeriö käynnistää 
selvitystyön, jossa arvioidaan tarve laajentaa riskien- ja 
jatkuvuudenhallinta hallinnonala- tai valtioneuvostotasoiseksi. Edelleen 
tulisi selvittää tarkoituksenmukaiset tavat tarkastella ja ohjata sekä 
vastuuttaa riskien- ja jatkuvuudenhallintaa.

• Tarkastuksen pääviestejä: Hyväkään virastotasoinen riskien- ja 
jatkuvuudenhallinta ei aina yksinään riitä. On ryhdyttävä hallitsemaan 
monimutkaisempaa ja laajempaa kokonaisuutta, vaikkei siihen pakottavaa 
lainsäädäntöä ole.



• 10.12.2018 ”Tarkastuskertomus julkaistaan vasta nyt”

• VTV:n tarkastuskertomus 20/2018 Valtionhallinnon riskienhallinta ja 
toimintojen jatkuvuus julkaistaan. (Tuloksellisuustarkastus).

• Tarkastuksen suositus numero 3: Valtioneuvoston controller -toiminnon 
johdolla käynnistetään selvitys, jossa arvioidaan tarve laajentaa riskien- ja 
jatkuvuudenhallinta hallinnonala- tai valtioneuvostotasoiseksi. Edelleen 
tulisi selvittää tarkoituksenmukaiset tavat tarkastella ja ohjata sekä 
vastuuttaa riskien- ja jatkuvuudenhallintaa.

• Tarkastuksen kannanottoja: Hyväkään virastotasoinen riskien- ja 
jatkuvuudenhallinta ei aina yksinään riitä. On ryhdyttävä hallitsemaan 
monimutkaisempaa ja laajempaa kokonaisuutta, vaikkei siihen 
velvoittavaa lainsäädäntöä ole.



• 20.2.2019 ”Yllättävän luja kannanotto”

• Eduskunnan tarkastusvaliokunnan päätösehdotus: Eduskunta hyväksyy 
kannanoton kertomuksen K 19/2018 vp johdosta (Valtiontalouden 
tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018). 

• Valiokunnan kannanottoehdotus: Eduskunta edellyttää, että hallitus 
ryhtyy välittömästi toimiin valtion riskienhallinnan parantamiseksi ja 
määrittelee vuoden 2020 loppuun mennessä valtioneuvostotasoiseen, 
hallinnonalatasoiseen ja virastotasoiseen riskienhallintaan 
yhteensopivat ja toimivat menettelytavat sekä määrittää asiassa 
vastuuministeriöt ja muut vastuusuhteet.



28.2.2019 Eduskunnan kirjelmä EK 43/2018 vp

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi 
toimiin valtion riskienhallinnan parantamiseksi ja 
määrittelee vuoden 2020 loppuun mennessä 
valtioneuvostotasoiseen, hallinnonalatasoiseen ja 
virastotasoiseen riskienhallintaan yhteensopivat ja 
toimivat menettelytavat sekä määrittää asiassa 
vastuuministeriöt ja muut vastuusuhteet.
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