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1 Johdanto  

1.1 Johtamisjärjestelmä  

 

Johtamisen käsikirjassa kuvataan Laihian kuntakonsernin johtamisjärjestelmä sekä siihen 

sisältyvät sisäisen valvonnan, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja tuloksellisuuden arvi-

oinnin menettelyt. Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan yhteisesti määriteltyjä ja noudatet-

tavia 

• johtamisen ja riskienhallinnan 

• toiminnan ja talouden suunnittelun 

• päätöksenteon sekä 

• seurannan ja arvioinnin menettelyitä.  

 

Johtamisen käsikirja perustuu kuntia ohjaavaan lainsäädäntöön, kunnan hallintosääntöön 

ja johtosääntöihin, suunnitelma-asiakirjoihin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

standardeihin. Johtamisen käsikirja muodostuu nyt käsillä olevasta asiakirjasta sekä siihen 

liittyvistä järjestelmän toimeenpanon asiakirjoista, joista keskeisimpiä on kuvattu alla ole-

vassa kuviossa.  

 

Kuvio 1. Johtamisen käsikirja ja johtamisjärjestelmän kokonaisuus 

 

 
 

 

Johtamisjärjestelmään, sen eri toimijoiden vastuisiin ja järjestelmän osa-alueisiin on integ-

roitu menettelyt, joilla varmennetaan osana toiminnan johtamis- ja ohjausprosesseja sekä 

päätöksentekoa riskien hallinta ja sisäisen valvonnan asianmukainen järjestäminen. Järjes-

telmän toimeenpanemiseksi on nyt käsillä olevan asiakirjan liitteeksi laadittu lomakkeita, 

joilla käytännössä varmennetaan käsikirjan mukaisten menettelyiden tosiasiallinen toteu-

tuminen.  

 

Johtamisen  
käsikirja 
 
Suunnitelma-asiakirjat: 
Strategia –asiakirjat 
Talousarvio ja taloussuunnitelma 
 

Kannustaminen ja palkit-
semiskriteerit 
 

Kuntalaki, muu toi-
mintaa ohjaava lain-
säädäntö, hallinto-
sääntö ja johtosään-
nöt 

Kuntakonsernin 
riskien arviointi-
ohjelma 
 
Osastojen ja tehtä-
väalueiden riskien 
ja valvonnan arvi-
ointilomake 

 

Johtamisen ja toimie-
lintyöskentelyn arvi-
ointilomakkeet 
 
Riskien arvioinnin ja 
hallinnan työkalut 
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Kuvio 2. Laihian kuntakonsernin johtamisjärjestelmän tavoitteet 

 

 
 

Johtamisjärjestelmän jatkuvaksi kehittämiseksi johtamisen, ohjauksen, päätöksenteon, 

seurannan ja arvioinnin prosesseista vastaavat kunnanjohtajan nimeämät prosessinomis-

tajat. Heidän vastuullaan on yhteisesti noudatettavien toimintatapojen ohjeistaminen, 

niihin sisältyvät vaikutusten ja riskien ennakkoarvioinnin, hallinnan sekä valvonnan ja pro-

sessien arvioinnin toimeenpanon menettelytavat.  

 

Johtamisjärjestelmän keskeinen tavoite on saada konsernijohdolle ja tilivelvollisille toimi-

joille riittävä varmuus kuntakonsernin:  

• toiminnan vaikuttavuudesta ja taloudellisuudesta  

• toiminnan lainmukaisuudesta ja hyvän hallintotavan toteutumisesta 

• omaisuuden ja varojen hallinnasta, kestävästä kehityksestä sekä  

• suunnittelun, päätöksenteon sekä arvioinnin perustumisesta vaikutusten ennakko-

arviointeihin sekä oikeaan ja riittävään toiminnalliseen ja taloudelliseen tietoon.  

 

Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä palvelu- ja peruskorjaustarpeiden syventymistä se-

kä erilaisten vahinkotapahtumien toteutumista.  

 

1.2 Hyvä hallintotapa ja tilivelvollisuus 

 

Hyvä hallintotapa ja toiminnan eettisyys 

Laihian kuntakonsernin päätöksenteossa ja toiminnoissa noudatetaan hyvän hallinnon oi-

keusperiaatteita ja johtamismenettelyitä (corporate governance) sekä eettisiä periaattei-

ta. Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden tulee toimia 

vastuullisesti sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Hallinnossa asioivia ja asiakkaita koh-

dellaan tasapuolisesti sekä toimivaltaa käytetään yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin 

tarkoituksiin. Toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun pää-

määrään nähden. Kuntalaisten, asiakkaiden ja eri sidosryhmien asianmukainen kohtelu 

edellyttää, että henkilöstö toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja tuntee sääntöjen ja oh-

jeiden lisäksi olennaiset toimintaa ohjaavat normit. 

 

Johtamisjärjestelmän tavoitteena on edistää Laihian kuntakonsernissa 
strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, 

niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa sekä 
vahvuuksien ja mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä. 
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Tilivelvollisuus 

Kuntalain 75 §:n mukaisesti tilivelvollisina pidetään hallituksen ja lautakuntien jäseniä, 

esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Lisäksi tilivelvollisina 

voidaan pitää itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita. Tilivelvolli-

seen voidaan kohdistaa muistutus ja häneltä evätä vastuuvapaus, ei pelkästään hänen it-

sensä, vaan myös hänen alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuu-

den puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa 

toiminnan valvontavastuusta. Valvontavastuu perustuu esimiesasemaan ja toimivaltaan.  

 

Tilivelvollisuus kattaa johtamis-, ohjaus- ja seurantavastuun lisäksi tulosvastuun ja oikeu-

dellisen vastuunalaisuuden. Se pitää sisällään velvollisuuden ohjeistaa ja järjestää riskien-

hallinta ja valvonta toimintoihin ja prosesseihin ja niiden toimivuuden seurannan. Tulos-

vastuulla tarkoitetaan toiminnan tuloksellista järjestämistä, jolloin lautakuntien alaisten 

osastojen ja tehtäväalueiden toiminta on tavoitteiden mukaista, vaikuttavaa ja taloudelli-

sesti järjestettyä. Oikeudellisella vastuunalaisuudella tarkoitetaan voimassa olevan lain-

säädännön ja hyvän hallintotavan noudattamista kaikessa toiminnassa ja päätöksenteos-

sa.  

 

1.3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet  

 

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hallituksen ja lautakuntien, johtavan viranhaltijan tai 

esimiesasemassa olevan henkilön erilaisia toimenpiteitä, joilla ohjataan henkilöstöä ja 

toimintaa tavoitteiden ja hyväksyttyjen toimintatapojen mukaiseksi. Ohjauksen tulee koh-

distua johtamisen, päätöksenteon, hallinnon ja taloudenhoidon asianmukaisuuteen, toi-

minnan laatuun, tavoitteiden saavuttamiseen ja riskienhallinnan toimivuuteen. Riskienhal-

linnalla tarkoitetaan järjestelmällistä toimintatapaa, jolla hallitus ja muut tilivelvolliset 

toimielimet voivat varmistua olennaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallinnasta 

sekä mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämisestä.  

Johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on johtaa ja ohjata toimintaa ja henki-

löstöä tavoitteiden saavuttamiseksi. Riskienhallinta ja valvonta toteutuvat  

• johtamisen ja toiminnan ohjauksen prosessien 

• selkeiden tavoitteiden, tehtävien, toimivaltuuksien ja vastuiden avulla 

• tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan  

• riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön 

• seurannan ja arvioinnin myötä.  

 

Kunnanjohtaja, johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet valvovat  

• asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan häiriöttömyyttä ja taloudel-

lisuutta 

• päätöksenteon ja taloudenhoidon toimintatapojen asian- ja lainmukaisuutta 

• tietojärjestelmien käytön ja –hallinnon asianmukaisuutta 

• henkilöstön riittävyyttä, ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittymistä 

• omaisuuden, tilojen ja laitteiden asianmukaista käyttöä ja hallintaa 

• riskien kartoitusten ja arviointien suorittamista sekä  
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• päätettyjen riskienhallinnan menettelyiden systemaattista toteutusta ja vaikutta-

vuutta. 

 

 

Kunnanvaltuusto vastaa kokonaisuudessaan kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto 

päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konser-

niohjauksen periaatteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuuston hyväksy-

mässä hallintosäännössä on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja 

vastuut.  

Kuvio 3. Laihian kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan 

järjestelmä 

 

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa jatkuvaa prosessia, joka osana johtamista tu-

kee suunnitelmien kehittymistä, toimeenpanoa ja siten strategisten, toiminnallisten ja ta-

loudellisten tavoitteiden saavuttamista kuntakonsernin eri tasoilla. Järjestelmällisen ris-

kienhallinnan tavoitteena on tuottaa kattavasti tietoa eri toimintoihin liittyvistä erilaisista 

riskeistä sekä mahdollisuuksista. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät, vastuut ja raportointivelvoitteet 

Valtuuston tehtävänä on hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joilla 

tarkoitetaan 1) tehtävien ja vastuiden, 2) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestel-

mällisen toimintatavan ja 3) siihen liittyvien arviointi- ja raportointivelvoitteiden määritte-

lyä.  

Hallitus 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallituksen tehtävänä on 

siten ohjata ja valvoa kuntakonsernin toimintaa ja päätöksentekoa varmistaakseen sen, 

että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti. Halli-

tuksen tehtävänä on valvoa, että toiminnan ja talouden suunnittelussa, päätöksenteossa, 
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toimintaprosesseissa sekä talouden ja hallinnon menettelyissä arvioidaan jo etukäteen 

riskit, ja priorisoiduille riskeillä määritellään hallinnan sekä valvonnan toimenpiteet.  

Hallituksen tulee  

• olla tietoinen kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvistä merkittävistä ris-

keistä ja niiden hallitsemiseksi päätettyjen toimenpiteiden tehokkuudesta 

• olla tietoinen riskienhallinnan toteutumisesta lautakuntien alaisessa toiminnassa 

sekä konserniyhteisöjen toiminnassa 

• varmistua siitä, että lautakuntien jäsenet, viranhaltijat ja muu henkilöstö, konser-

niyhteisöjen edustajat ovat tietoisia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuis-

taan 

• raportoida valtuustolle sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan 

toimivuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta 

Lautakunnat 

Lautakuntien velvollisuutena on ohjata ja seurata osastojen ja tehtäväalueiden sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa. Lautakunnat vastaavat alaisensa toiminnan 

tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta. Niiden tulee seurata ja ar-

vioida osastojen ja tehtäväalueiden toimintaa ja taloutta sekä varmistaa siihen liittyvien 

riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan menettelytapojen toteutuminen. Lautakun-

tien tulee raportoida hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta se-

kä merkittävien riskien hallinnasta.  

 

Kunnan johtoryhmä ja johtavat viranhaltijat 

Kunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa operatiivisessa johtamisessa se-

kä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa. Johtoryhmä ohjaa ja koordinoi sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä seuraa ja arvioi niiden toimivuutta. Kun-

nanjohtaja vastaa tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. 

Hänellä on asemansa perusteella vastuu sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskien-

hallinnan järjestämisestä osaksi johtamista sekä sen toimivuuden raportoinnista hallituk-

selle.  

 

Osastojen ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden ja muiden esimiesten tehtävinä on 

johtaa henkilöstöä ja toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastata sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta, riittävyydestä ja toimivuudesta vastuualu-

eellaan. Heidän tehtävänä on valvoa toimintaa ja taloutta sekä toimintatapojen lain- ja 

hyvän hallintotavan mukaisuutta. Osastopäälliköiden velvollisuutena on raportoida lauta-

kunnalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta, toimivuudesta sekä mer-

kittävien riskien hallinnasta.  

 

 



8 
 

 

Tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat 

Kunnan tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tytäryhteisöjen hallitusten tulee raportoi-

da konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta, toimivuudesta 

sekä merkittävien riskien hallinnasta. 

 

1.4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 

 

Riskien ja mahdollisuuksien määrittely 

Riskillä tarkoitetaan toimintatapoihin liittyviä heikkouksia ja erilaisia tapahtumia, jotka 

voivat toteutuessaan vaarantaa kunnan, osastojen ja tehtäväalueiden sekä konserniyhtei-

söjen  

• tehtävien häiriötöntä, vaikuttavaa ja taloudellista toteutumista 

• strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä  

• hyvän hallintotavan toteutumista.  

 

Riskienhallinnan ja valvonnan tulee kattaa kuntakonsernin oma toiminta sekä toiminta, 

josta konserni vastaa lainsäädännön, omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden 

velvoitteiden tai sopimusten nojalla. 

 

Riskit voivat kohdistua myös toiminnan ja päätöksenteon lainmukaisuuteen, imagoon, ra-

hoitukseen, henkilöstöön, asiakkaisiin, kuntalaisiin, omaisuuteen, eri sidosryhmiin ja ym-

päristöön. Mahdollisuudella tarkoitetaan vahvuuksien, strategisten, toiminnallisten ja ta-

loudellisten mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä johtamisessa, päätöksenteossa, 

toiminnan sekä toiminta- ja palvelurakenteiden kehittämisessä.  

 

Riskienhallinnan prosessi 

Riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja toimintakulttuuria. Keskeiset osat riskien-

hallintaa (tavoitteiden saavuttamiseksi) ovat toimintaympäristön ja riskien analysointi, 

hallinnan menettelyiden määrittely ja niiden systemaattinen toimeenpano ja valvonta. 

Osana järjestelmällistä riskienhallintaa analysoidaan kunnan toimintaympäristöä (toimin-

taympäristön arviointilomake, liite 1) sekä mm. toiminnan suunnittelussa ja päätöksente-

ossa toimintoihin liittyviä riskejä eli erilaisten tapahtumien vaikutusta tavoitteisiin. Riskit 

voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Vaikutukset voivat kohdistua strategisiin, toiminnallisiin tai 

taloudellisiin tavoitteisiin sekä varoihin ja omaisuuteen. Lisäksi tapahtumat voivat vaikut-

taa toiminnan lainmukaisuuteen sekä omaisuuteen ja ympäristöön. Vaikutukset voivat olla 

positiivisia, negatiivisia tai poikkeamia sovituissa toimintatavoissa.  

Riskienhallinta on kokonaisvaltainen prosessi, joka kattaa kunnan ja kuntakonsernin 
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• riskien kokonaisvaltaisen tunnistamisen  

• riskien merkittävyyden ja seurauksen sekä todennäköisyyden arvioinnin 

(=riskitaso) 

• riskien hallinnan menettelyiden määrittelyn merkittäviksi arvioiduille riskeille 

• riskien hallinnan menettelyiden toimeenpanon valvonnan ja tuloksellisuuden ar-

vioinnin 

• merkittävien riskien ja niiden hallinnan menettelyiden dokumentoinnin ja rapor-

toinnin tilivelvollisille toimielimille 

• riskien hallinnan järjestelmän ja prosessin toimivuuden seurannan ja arvioinnin 

sekä raportoinnin toimintakertomuksessa. 

 

 

Kuvio 4. Riskienhallinnan prosessi  

 

Riskien ja mahdollisuuksien arviointi ja priorisointi  

Riskit ja mahdollisuudet arvioidaan osastoilla ja tehtäväalueilla sekä konserniyhteisöissä 

suunnitelmallisesti priorisoiden. Tunnistetut ja arvioidut riskit priorisoidaan eli jaetaan 

merkityksettömiin, vähäisiin, kohtalaisiin ja merkittäviin riskeihin. Kunnanjohtaja, johtavat 

viranhaltijat ja esimiehet vastaavat siitä, että riskit arvioidaan kokonaisvaltaisesti vähin-

tään valtuustokausittain. (Osastojen riskienhallinnan ja valvonnan arviointilomake, liite 2) 

 

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja kuvaaminen suoritetaan systemaattisesti 

hyödyntäen kuvausta varten laadittua taulukkoa. Kuvauksessa esitetään erityisesti seikat 

(juurisyyt), jotka mahdollistavat tai aiheuttavat riskin. Riskien todennäköisyyden ja seura-

uksen suoritetaan laadittuja aputaulukoita hyödyntäen laadullisesti ja euromääräisesti, jol-

loin saadaan riskin kokonaisarvio (riskipiste). Arvioinnin perusteella ratkaistaan hyväksyt-

tävä riskitaso ja sen ylittävät riskit priorisoidaan riskien hallinnan menettelyiden määritte-

lemiseksi. Arvioinnissa ja riskien hallinnan menettelyiden määrittelyssä riskin seuraukselle 

annetaan suurempi painoarvo. (Riskien seurauksen ja todennäköisyyden arviointi- ja prio-

risointilomakkeet, liite 3) 

 

Riskien hallinta ja valvonta 

Kunkin osaston ja tehtäväalueen johtavan viranhaltijan ja muun esimiehen tehtävänä on 

toiminnan, prosessien ja toimintatapojen ohjeistaminen sekä toiminnan ja talouden seu-
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ranta. Heidän tulee järjestää osaksi jokapäiväistä toimintaa ohjeistetut toimintatavat, nii-

hin sisältyvät riskien arvioinnin ja hallinnan sekä valvonnan menettelytavat. Riskienhallin-

nan toimenpiteenä voi olla riskin poistaminen, pienentäminen, pitäminen omalla vastuulla 

tai siirtäminen. Käytännössä riskien poistaminen ei useinkaan ole mahdollista. Riskin pie-

nentämisellä tarkoitetaan toimenpidettä tai erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään pienen-

tämään riskin toteutumisen todennäköisyyttä ja / tai seurauksen vakavuutta. Valvonta-

toimien tulee olla toiminnan ja riskien merkityksen perusteella määritellyt ja kohdennetut. 

Johtamiseen, talous- ja tietohallintoon, toimintoihin ja talouteen liittyvien valvontatoimien 

tulee olla ennaltaehkäiseviä, havaitsevia ja mahdollistaa korjaavat toimenpiteet. 

 

Merkittäville ja erittäin merkittäville riskeille määritellään osastojen arviointilomakkeen 

mukaisella tavalla hallinnan menettelyt, joilla pyritään 1) ennaltaehkäisemään, 2) havait-

semaan varhaisessa vaiheessa ja 3) hallitsemaan eli pienentämään riskin todennäköisyyttä 

ja seurausta. Hallinnan menettelyillä edistetään johtamisjärjestelmälle sekä suunnitelma-

asiakirjoissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Menettelyiden toimivuuden arviointi 

ja varmentaminen ovat johtavien viranhaltijoiden ja muiden esimiesten vastuulla.  

 

Riskien hallinnan menettelyt kuvataan talousarviossa toiminnallisina tavoitteina ja proses-

sikuvauksissa toimenpiteinä, joiden toimeenpanovastuut ja raportointivelvoitteet määri-

tellään täsmällisesti. Tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee olla johdonmukaiset eri suunni-

telma-asiakirjojen (strategia-asiakirjat, toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio), pro-

sessikuvausten ja toimenkuvien välillä. Menettelyillä varmennetaan tavoitteiden saavut-

tamista, vastuullisuutta sekä luodaan perusta kannustin- ja palkitsemisjärjestelmälle. Hal-

linnan menettelyille määritellään toimeenpanon vastuut, sekä seuranta- ja raportointime-

nettelyt tilivelvolliselle toimielimelle. (Valvonnan ja riskienhallinnan vastuumatriisi, liite 4) 

 

 

Henkilöstön perehdytys ja ohjaus 

Esimiesten tulee systemaattisin perehdytys- ja koulutusmenettelyin, kehityskeskustelui-

den ja toimenkuvien avulla varmistaa, että työntekijöiden osaaminen on riittävää ja että 

he ovat tietoisia omista tehtävistään ja toimintaa ohjaavista tavoitteista. Valvonta- ja nii-

den perusteella suoritettavien ohjaustoimien tulee olla riittävät ja toteutua aidosti kun-

nan, sen vastuualueiden ja tulosyksiköiden, toimintojen ja prosessien, tietohallinnon ja -

järjestelmien tasolla sekä omaisuuden hallinnassa.  

 

1.5 Seuranta ja arviointi 

 

Hallitus ja lautakunnat seuraavat ja arvioivat päätöksenteon laatua, suunnitelmien toteu-

tumista, riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tavoitteiden saavuttamista. 

Seuranta ja arviointi tapahtuvat mm. heille toimitettavan toiminnallisen ja taloudellisen 

raportointitiedon, esityslistojen, pöytäkirjojen, päätösten ja suunniteltujen toimenpiteiden 

vaikutusten, prosessien sekä riskien ennakko- ja jälkiarviointien tulosten perusteella. Halli-

tus ja lautakunnat seuraavat ja valvovat riskien arviointien suorittamisen systemaattisuut-

ta ja edellyttävät raportointia arviointien tuloksista, riskien hallinnasta ja tarvittavista ke-

hittämistoimista.  
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Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Käsikirja käsitellään luottamushenkilöiden kanssa, hyväksytään valtuustossa sekä 

käsitellään kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Käsikirjan ajantasaisuudesta vas-

taa kunnanjohtajan lisäksi hänen nimeämät prosessinomistajat. (Touko-kesäkuu 

2013) 

• Kunnanjohtaja, johtavat viranhaltijat ja osastojen ja tehtäväalueiden esimiehet 

vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja valvonnan viemisestä käytäntöön 

sekä säännöllisestä raportoinnista hallitukselle ja lautakunnille. (Vuosittain, vii-

meistään toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä) 

• Johtavat viranhaltijat käynnistävät kukin osastojen ja tehtäväalueiden palkitsemis-

kriteerien määrittelyt, mitkä käsitellään kunnan johtoryhmässä. (Toukokuu 2014)  

 

 

2 Kunnan ja kuntakonsernin johtamisjärjestelmä  

2.1 Valtuuston kokonaisvastuu johtamisesta ja riskienhallinnasta 

 

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta. Se 

vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, 

konserniohjauksen periaatteista, hallinnon järjestämisen, sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan perusteista, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seu-

rannasta. Valtuustolla on siten vastuu kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmän te-

hokkuudesta sekä toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta ja kehittymisestä. Valtuus-

ton kokonaisvastuu toiminnasta ja taloudesta konkretisoituu päätöksenteossa ja pitää si-

sällään vastuun talouden tasapainosta sekä ko. suunnitelmiin ja päätöksiin liittyvien riskien 

hallinnasta.  

 

Tehtäviensä asianmukaiseksi hoitamiseksi tulee valtuuston edellyttää hallituksen, lauta-

kuntien sekä tytäryhtiöiden hallitusten sitoutuvan vastuulliseen toiminnan suunnitteluun 

ja ohjaukseen. Toiminnan ja talouden suunnittelun tulee perustua valtuuston hyväksy-

mään strategiaan ja tavoitteisiin. Toiminnan ja talouden suunnittelun sekä päätöksenteon 

yhteydessä tulee suorittaa objektiivinen tosiseikkojen sekä vaikutusten ja riskien ennakko-

arvioinnit (Vaikutusten ja riskien arviointilomake, liite 5). Merkittävien suunnitelmien ja 

päätösten valmistelussa tulee päätöksentekijälle esittää niiden vaikutukset palveluiden 

järjestämiseen, kuntalaisiin, elinkeino- ja yritystoimintaan, talouteen, henkilöstöön ja kes-

tävään kehitykseen. Hallituksen ja lautakuntien tulee myös ennakoida ja arvioida kunnan 

ja kuntakonsernin tulevaan kehitykseen liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia seikkoja mm. 

talouden tasapainon, rahoituksen sekä palvelu- ja investointitarpeiden näkökulmista. Stra-

tegian toimeenpanon arviointi suoritetaan hallituksen ja lautakuntien toimesta vuosittain. 

 

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja tytäryhtiöiden hallitusten tulee suorittaa päätöksente-

on perustaksi riittävän laaja-alaiset ja perustellut vaikutusten ja riskien ennakkoarvioinnit 

erityisesti seuraavissa tilanteissa: 
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• merkittävät muutostilanteet (ml. lainsäädännön muutokset) 

• merkittävät palvelutuotanto- ja liiketoimintaratkaisut ja ulkoistamiset 

• merkittävät investointi- ja kehittämishankkeet  

• tietojärjestelmät ja niiden kehittämishankkeet 

• johtavien viranhaltijoiden ja avainhenkilöiden vaihdostilanteet 

• konserniyhteisöissä ja niiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 

• ratkaisut, joista aiheutuu merkittäviä taloudellisia sitoumuksia. 

 

Vaikutusten ja riskien ennakkoarviointilomakkeen mukaisten arviointien suorittamisesta 

vastaavat esittelijät ja toimielinten puheenjohtajat sekä tytäryhteisöjen hallituksen pu-

heenjohtajat. Merkittävien ratkaisujen vaikutusten arvioinnit käsitellään etukäteen kun-

nan johtoryhmässä. Tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajien tulee merkittäviä ratkaisua 

suunniteltaessa ja valmisteltaessa hankkia myös konsernijohdon ennakkokäsitys asiasta.   

 

 

2.2 Toimielintyöskentelyn menettelyt ja sitoutuminen osaamisen kehittämiseen  

 

Valtuusto-, hallitus- ja lautakuntatyöskentelyn menettelyillä edistetään 

• luottamusta kunnan toimintatapoihin  

• strategian systemaattista toimeenpanoa  

• toimielinten ja eri toimijoiden roolien ja tehtävien selkeyttä sekä 

• toimielintyöskentelyn vastuullisuutta.  

 

Johtamisen sekä toiminnan ja talouden suunnittelun koordinoimiseksi hallitus tekee yh-

teistyötä toimielinten puheenjohtajien ja esittelijöiden kanssa. Lisäksi varmennetaan toi-

mintaympäristön muutosten, palvelu- ja peruskorjaustarpeiden ennakointia sekä päätök-

senteon perustumista objektiiviseen tosiseikkojen ja vaikutusten ennakkoarviointeihin.  

 

Toimielinten työskentelymenettelyillä tarkoitetaan valtuuston lisäksi hallituksen, lautakun-

tien, kunnan johtoryhmän, osastopalaverien sekä tytäryhtiöiden hallitusten työskentelyyn 

sisältyvää 

• strategista ohjausta ja johtamista mahdollisuuksien hyödyntämiseksi 

• vastuullista ja koordinoitua toiminnan ja talouden suunnittelua 

• jatkuvaa kouluttautumista ja perehtymistä toimintaan ja toimintaympäristöön 

• laadukkaita valmistelu-, esittely- ja päätöksentekomenettelyitä 

• kehittyneitä ohjaus-, seuranta- ja arviointimenettelyitä sekä 

• soveltuvia toimielintyöskentelyn menettelyitä, niiden kehittämistä ja systemaattis-

ta arviointia.  

 

Toimielinten ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten tulee olla sitoutuneita vastuulliseen 

työskentelyyn, oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, sekä asioiden hallintaan. Toi-

minnan tuloksellisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta kunnan toimielinten ja viranhaltija-

johdon roolien ja ratkaisuvallan tulee olla selkeät, jotta toimielinten vastuulla oleva stra-

teginen ja viranhaltijajohdon vastuulla oleva operatiivinen johtaminen sekä päätöksenteko 

voivat toteutua tehokkaasti ja asianmukaisesti. Toimielimet arvioivat vuosittain työskente-
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lyään ja päättävät tarvittavista kehittämistoimista. (Toimielintyöskentelyn arviointilomak-

keet, liitteet 6-8) 

 

Toimielinten jäsenille järjestetään toimikauden alussa perehdytystä, yleistä koulutusta 

kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä, johtamisesta, toiminnan 

ja talouden suunnittelusta, hallinto-, päätöksenteko- ja kokousmenettelyistä sekä kunkin 

toimialan räätälöimää perehdytystä ja koulutusta. Kokousten alussa järjestetään toimialo-

jen ja osastojen ja vastuualueiden tietoiskuja, jolloin myös niiden toiminta, johtavat viran-

haltijat ja esimiehet tulevat tutuiksi. Koulutukseen ja perehdytykseen sisällytetään tutus-

tumiskäynnit kunnan toimipisteisiin.  

 

Kuvio 4.  

Toimielintyöskentelyn periaatteet ja menettelyt. Toimielimen tehokas ohjaus ja lisäar-

vo.

 

 

2.3 Toimielintyöskentelyn johtaminen, arviointi ja kehittäminen 

 

Hallitus ohjaa toiminnan ja talouden suunnittelua. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä 

on yhteistyössä esittelevän viranhaltijan kanssa hallituksen ohjaukseen, strategisiin, toi-

minnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin perustuen johtaa ja suunnitella toimielimen toi-

mintaa ja työskentelyä. Toimielimen ja strategisen johtamisen sekä toiminnan tulokselli-

suuden varmentamiseksi hyödynnetään ns. vuosikelloajattelua. Toimielimen puheenjohta-

ja vastaa toiminnan suunnittelun sekä päätöksenteon valmistelun edellyttämistä vaikutus-
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ten ja riskien arviointien suorittamisesta. Hallituksen puheenjohtaja vastaa yhdessä kun-

nanjohtajan kanssa konsernijohtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista. (Kon-

sernijohtamisen, riskienhallinnan ja valvonnan arviointilomake, liite 9) 

 

Toimielinten työskentelyssä keskeistä on toimielinten työskentelyn johtaminen, tarkoituk-

senmukaiset asioiden valmistelumenettelyt, kokoustyöskentelymenettelyt, päätöksenteon 

objektiivisuus sekä perustuminen tosiseikkoihin, vaikutusten arviointeihin ja lainsäädän-

töön. Toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon valmistelun tulee olla avointa ja läpinäky-

vää. Toimielinten jäsenten tulee kyetä osoittamaan riittävä ajallinen panostus perehtyäk-

seen toimialan toimintaan ja toimintaympäristöön, toiminnan kehittämistarpeisiin, käsitel-

täviin ja päätettäviin asioihin sekä varmentaakseen päätösten asianmukaista valmistelua. 

 

Yhtenäisen, kehittyneen hallinto- ja toimintakulttuurin lisäksi hyödynnetään toimielinten 

työskentelyn tuloksellisuuden varmentamiseksi 

• luottamushenkilöiden systemaattisia perehdytys- ja koulutusmenettelyitä sekä tu-

tustumiskäyntejä kunnan eri toimintayksiköihin  

• iltakouluja, kyselytunteja, lautakuntien yhteisiä tilaisuuksia 

• asiantuntijoiden kuulemisia, katselmuksia, benchmarkkausta 

• yhteistyömenettelyitä muiden kuntien, tytäryhtiöiden ja kolmannen sektorin kans-

sa 

• tutustumismatkoja uusien käytäntöjen ja toimintatapojen hyödyntämiseksi 

• kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemisia. 

 

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien tulee vuosittain järjestelmällisellä tavalla arvioida 

toimielimen johtamista, toimintansa lisäarvoa ja työskentelytapojaan. Arvioinnin tulee 

kohdistua laadittujen arviointilomakkeiden mukaisesti toimielimen työskentelyn johtami-

seen, jäsenten toimintaedellytyksiin, toimielintyöskentelyn tuloksellisuuteen, strategiseen 

johtamiseen, toiminta- ja päätöksentekokulttuuriin, sisäiseen valvontaan ja riskienhallin-

taan.  

 

Arviointi suoritetaan ohjattuna itsearviointina tai sähköisenä kyselynä. Lautakuntien arvi-

ointien tulokset ja niiden perusteella päätetyt kehittämistoimenpiteet raportoidaan halli-

tukselle ja tytäryhtiöiden osalta konsernijohdolle. Hallituksen ja lautakuntien arviointien 

tulokset sekä päätetyt kehittämistoimenpiteet raportoidaan valtuuston puheenjohtajis-

tolle.  

 

 

2.4 Johtavat viranhaltijat ja johtoryhmätyöskentely  

 

Kunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa kuntakonsernin operatiivisessa 

johtamisessa sekä strategian, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanossa. 

Kunnan johtoryhmä ja vastuualueiden osastopalaverit toimivat strategian, toiminta- ja ta-

loussuunnitelmassa sekä talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistäen. 

Kunnanjohtajan ja vastuualueiden esimiesten toimesta suoritetaan toiminnan ja talouden 

suunnittelun yhteensovittaminen sekä vaikutusten ja riskien koordinoidut ennakkoarvi-

oinnit. 
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Johtavien viranhaltijoiden ja muiden esimiesten tehtävinä on johtaa henkilöstöä ja kehit-

tää toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastata sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta vastuualueellaan. Heidän tehtävänä on luo-

da kehittämismyönteistä ja vastuullisuutta korostavaa toimintakulttuuria, joka luo perus-

tan palveluiden vaikuttavuudelle ja toiminnan taloudellisuudelle. 

 

Johtoryhmätyöskentelyn sekä osastopalaverien menettelyt tulee järjestää vastaamaan 

soveltuvin osin toimielintyöskentelyn toimintatapoja. Niillä edistetään kunnan toiminnan 

ja talouden johdonmukaista ja koordinoitua suunnittelua sekä päätöksenteon laatua ja 

operatiivisen johtamisen tehokkuutta. Osastopalavereilla varmennetaan suunnittelun ja 

päätöksentekoon liittyvien vaikutusten ja riskien arviointia sekä koordinoidaan toimenpi-

teitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.   

 

 

2.5 Tarkastuslautakunnan tuloksellisuutta edistävä arviointitoiminta 

 

Tarkastuslautakunnan toiminta on strategiaan, toiminta- ja taloussuunnitelmaan, talous-

arvioon sekä päätösten perustana olevien vaikutusten ennakko- ja jälkiarviointeihin pe-

rustuvaa objektiivista ja lisäarvoa tuottavaa suunnitelmallista arviointitoimintaa. Tarkas-

tuslautakunta arvioi valtuuston kunnalle sekä sen tytäryhtiöille asettamien toiminnallisten 

ja taloudellisen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi voi kohdistua tavoitteiden asetan-

nasta riippuen myös sopimusperustaiseen toimintaan. Arviointi perustuu konserniyhtiöi-

den ja sopimusperustaisen toiminnan osalta kunnalle toimitettavaan seuranta- ja rapor-

tointitietoon.  

 

Arvioinnin tulee tukea valtuuston ja hallituksen ohjausta, päätöksentekoa sekä toiminnan 

kehittämistä. Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta perustuu arvioinnin eettisiin peri-

aatteisiin, kirjalliseen toimintasuunnitelmaan ja systemaattisiin arviointimenettelyihin ja –

kriteereihin. Tarkastuslautakunnan raportoinnin tulee olla objektiivista, todennettavaa, 

täsmällistä ja rakentavaa. Arviointikertomuksessa esitetään arvioinnin kohdistuminen, ta-

voitteet ja kriteerit, tiedonhankinta- ja arviointimenetelmät, keskeiset arviointitulokset ja 

niiden perusteet, johtopäätökset sekä suositukset.  

 

Lautakunta pyytää säännöllisesti palautetta arviointiensa tuottamasta lisäarvosta kunnan-

valtuustolta, -hallitukselta ja arviointien kohteilta. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulok-

sia hyödynnetään strategian, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion laadinnas-

sa, toimintatapojen ja raportoinnin kehittämisessä. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi 

aiempien arviointikertomusten arviointitulosten ja suositusten perusteella tehtyjä toi-

menpiteitä ja niiden vaikuttavuutta jälkiarviointien avulla. 

 

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien päätöksenteon tulee perustua esittelijöiden 

ja toimielinten puheenjohtajien valmistelemaan objektiiviseen tosiseikkojen sekä 

vaikutusten ja riskien ennakkoarviointeihin. (Elokuusta 2013 alkaen) 
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• Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien tulee vuosittain järjestelmällisellä tavalla 

arvioida toimielimen työskentelyn johtamista, toimintansa lisäarvoa ja työskentely-

tapojaan. Arviointien suorittamisesta vastaavat toimielinten puheenjohtajat ja esit-

telijät. (Vuodesta 2013 alkaen) 

 

3 Johtamisen ja toiminnan järjestämisen prosessit 

3.1 Strateginen johtaminen ja kilpailukyky 

 

Valtuuston kokonaisvastuu kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta edellyttää  

• vastuullista ja pitkäjänteistä sekä koordinoitua toiminnan suunnittelua  

• laadukasta päätösten valmistelua sekä  

• kokonaisvaltaista riskien hallintaa.  

 

Kehitysennusteiden, kuntalaisten tarpeiden sekä tosiseikkoihin perustuvien ennakkoarvi-

ointien perusteella tulee valtuuston tehdä strategiset ja toiminnalliset ratkaisut palvelui-

den järjestämisestä. Ratkaisujen perustana on myös valtuustokaudelle laadittava ylikun-

nallisen yhteistyön huomioiva toiminta- ja palvelurakennesuunnitelma. Ratkaisujen tulee 

edistää talouden tasapainoa sekä toiminnan tuloksellisuutta. 

 

Valtuustolle valmisteltava strategia, esitykset palveluiden järjestämiseksi, toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet sekä priorisoidut investoinnit edellyttävät hallituksen sekä lauta-

kuntien yhteistyötä. Niiden valmistelun tulee olla johdonmukaista, läpinäkyvää ja vastuul-

lista. Työskentelymenettelyinä voivat olla valtuuston, hallituksen ja lautakuntien iltakou-

lut, työpajat, teemakohtaiset suunnittelu- ja arviointiseminaarit.  

 

Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien keskeisiin tehtäviin ja vastuisiin kuuluu 

osana kunnan visioon perustuvaa strategista johtamista ja suunnittelua ulkoisen tiedon, 

toimintaympäristön analysointi sekä ennakointitiedon hyödyntäminen. Toimintaympäris-

tön analysointi suoritetaan sekä kehitysennusteet laaditaan kuntakonsernin, kunnan sekä 

lautakuntien näkökulmista vähintään valtuustokausittain. Niihin vaikuttavat muutokset 

päivitetään vuosittain talousarvion laadintaprosessin yhteydessä. Muutosten perusteella 

tarkennetaan tarvittaessa tavoitteita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä.  

 

Strategian valmistelussa, kehitysennusteiden laadinnassa ja vastuualueiden toiminnan 

suunnittelussa arvioidaan: 

• toimintaympäristön muutoksia sekä palvelutarpeiden kehittymistä 

• suunnitelmien ja päätösten negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia eri aikajänteillä  

• toiminta- ja palvelurakenteiden tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita 

• tavoitteiden, tunnuslukujen ja arviointitiedon perusteella toiminnan tuloksellisuut-

ta sekä 

• kunnan ja kuntakonsernin taloudellisen aseman kehittymistä.  

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja talousarviossa esitetään tavoitteet perustuen kunta-

strategian päämääriin ja kriittisiin menestystekijöihin kuntakonsernin ja hallintokuntien 

tasoilla ns. kärkitavoitteiden näkökulmista: 
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• Työhyvinvointi 

• Positiivinen ja vireä kuntakuva 

• Talouden ja palveluiden vertailutietojen kehittäminen  

• Palvelusuunnittelun pitkäjänteisyys 

 

Tavoitteiden tulee kohdistua olennaisiin asioihin, olla täsmällisesti ja riittävän haastavasti 

määriteltyjä, jotta ne ohjaavat toimintaa, toimintatapojen kehittämiseen ja mahdollistavat 

tavoitetasojen määrittelyn. Tavoitteita asetettaessa arvioidaan niiden kuntalais- ja ympä-

ristövaikutukset, yritys- ja työllisyysvaikutukset, talous- ja henkilöstövaikutukset. Vaiku-

tukset kestävään kehitykseen esitetään ympäristövaikutusten kohdassa. Vaikutuksia arvi-

oidaan lyhyellä (vuosi) ja pitkällä aikajänteellä (TTS-kausi). Lisäksi tunnistetaan ja arvioi-

daan tekijät, jotka voivat uhata tavoitteiden saavuttamista.  

 

Tavoitteet voivat olla määrällisiä ja laadullisia. Tavoitetasot voivat liittyä esimerkiksi palve-

lun saatavuutta kuvastavaan odotusaikaan, palvelutarvetta kuvastavien asiakaskäyntien 

kehittymiseen, asiakastyytyväisyyteen, taloudellisuutta kuvastavan yksikköhinnan kehit-

tymiseen ja erilaisten toteutettavien hankkeiden mitattaviin tuloksiin ja jatkohyödyntämi-

seen.  

 

Valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella toimielimet laativat käyttösuunnitelmat, 

joissa esitetään täsmälliset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman vah-

vistaa kunnanhallitus. Toimielimet seuraavat ja arvioivat tavoitteiden saavuttamista sekä 

vastaavat niiden saavuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä.  

 

Hallituksen strateginen ohjaus sekä tavoitteiden seuranta- ja arviointitoiminta perustuvat 

toimintakertomukseen, osavuosi- ja kuukausiraportointiin. Raporteissa esitetään riittävän 

yksityiskohtaiset tiedot tavoitteiden saavuttamisesta ja syyt siihen, miksi tavoitteita ei ole 

saavutettu. Tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan siten, että voidaan osoittaa tapah-

tunut kehitys toiminnan vaikuttavuudessa ja taloudellisuudessa.  

 

Raporteissa esitetään myös toimenpiteet, joihin tullaan talousarviovuoden aikana ryhty-

mään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin strategisen 

johtamisen prosessiin sisältyvät riskien tunnistamisen, hallinnan ja valvonnan toimintata-

vat. 
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Kuvio 5. Strategisen johtamisen prosessi.  

 

 
 

 

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että valtuuston päätöksenteon perustana olevien vai-

kutusten arvioinnit ovat kokonaisvaltaisia. Hallituksen tulee valtuuston hyväksymään stra-

tegiaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion linjausten ja painopisteiden 

perusteella ohjata ja koordinoida lautakuntien talousarvioehdotusten laadintaa. Hallitus 

vastaa siitä, että huolellisen valmistelun perusteella päätettyihin strategisiin linjauksiin ja 

ratkaisuihin sitoudutaan osana talousarvion valmistelua ja toimeenpanoa. Toiminta- ja ta-

loussuunnitelmassa esitetään strategiaan perustuvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-

teet sekä toimenpiteet, joilla ne saavutetaan. 

 

Strategiaprosessiin sisältyvät myös hallituksen ja lautakuntien systemaattiset strategian 

seuranta-, arviointi- ja kehittämismenettelyt. Arvioinnissa otetaan kantaa myös tarpee-

seen muuttaa tavoitteita, mikäli toimintaympäristön muutokset ja kehitysennusteet sitä 

edellyttävät. Hallituksen ja lautakuntien toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa 

hyödynnetään hallintokuntien ja tarkastuslautakunnan arviointitieto eri toimenpiteiden 

vaikutuksesta tavoitteiden saavuttamiseen sekä taloudellisuuteen.  

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Toimielinten työskentelyä suunnitellaan, organisoidaan ja arvioidaan puheenjohta-

jien, kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden toimesta vuosikellon mukaisesti. (Elo-

kuusta 2013 lähtien) 
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• Toiminnan ja talouden riskien hallinnan seurantaa ja arviointia systematisoidaan 

kunnanjohtajan, osastopäälliköiden ja tehtäväalueiden esimiesten toimesta osa-

vuosiraportointia kehittämällä sekä vaikutusten jälkiarvioinneilla. (Elokuusta 2013 

lähtien) 

 

3.2 Palveluiden ja prosessien johtaminen sekä tuloksellinen järjestäminen 

 

Valtuuston ja hallituksen sekä lautakuntien tehtävänä on yhteistyössä vastuualueiden ja 

tulosyksiköiden esimiesten kanssa johtaa ja kehittää toimintaa, palveluiden järjestämistä 

ja tuottamista kuntalaisten tarpeisiin, kunnan strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin 

tavoitteisiin perustuen. Jo päätöksenteon valmistelussa sekä palveluiden järjestämisen 

kehittämisessä tulee lautakuntien aktiivisesti osallistaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä.  

 

Lautakuntien rooliin kuuluu vahvistaa ja tuoda esille asiantuntemukseensa perustuen kun-

talaisnäkökulma tavoitteita asetettaessa ja palvelutuotantoa kehitettäessä. Toimintatapo-

jen tulee mahdollistaa keskittyminen strategisiin kysymyksiin sekä toiminnan ja palvelui-

den järjestämisen kehittämismahdollisuuksiin. Systemaattisen toimintatavan varmentami-

seksi toimintaa ja taloutta suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan alla olevan vuosikellon 

mukaisesti, missä on määritelty keskeiset asiakokonaisuudet, aikataulutettu ja vastuutettu 

niiden valmistelu, toimeenpano ja seuranta. 

 

Kuvio 6. Toiminnan johtamisen vuosikello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tammikuu 

Maaliskuu 

Kesäkuu 

Syyskuu 

TA+TTS, kv 

TP, kh 

TA-tot. 

Suunnittelu- ja arvi-

ointiseminaari, jory, 

osastopalaverit  TA-tot. 

TA-tot. 

TA+TTS 
suunn. oh-

jeet, kh 

TA+TTS,  

kh 

TP, kv 

TP, ohjeet 

Suunnittelu- ja arvi-

ointiseminaari, kh 

Kehityskeskustelut 

palkitsemiskriteerit, 

jory, osastopalaverit 

Palkitseminen 

Vaikutusten ennakko-

arvioinnit, riskien hal-

linta, jory, osastopala-

verit  

Toiminnan, 

riskien ja 

vaikutusten 

jälki-

arvioinnit, 

vastuualu-

eet,  

jory  

TA+TTS+INV. 
 ohjeet, kv  

Toimielinten 

itsearvioinnit, 

kh ja ltk:t 

Henkilöstö- 

kertomus 
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Toiminnan ja palveluiden suunnittelun perusteista sekä tavoitteisiin liittyvien vaikutusten 

ennakko- ja jälkiarviointien suorittamisesta vastaa toimielimen puheenjohtaja ja asiat esit-

televä viranhaltija. Toimialoille asetettujen tavoitteiden tulee keskittyä toimialojen ydin-

toimintaan ja kattaa vaikuttavuuden ja taloudellisuuden sekä toimintatapojen jatkuvan 

kehittämisen näkökulmat. Riittävän kokonaisvaltaisten toiminnallisten ja taloudellisten ta-

voitteiden ja tunnuslukujen perusteella mahdollistetaan poikkeamien havaitseminen. 

 

Prosessikuvausten sekä henkilöstön tehtävä- ja vastuumäärittelyiden avulla varmennetaan 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, niiden toteutumista uhkaavi-

en riskien tunnistamista, arviointia ja priorisointia, ennaltaehkäisyä ja systemaattista hal-

lintaa. Prosessien johtaminen perustuu merkittävien toimintojen ja prosessien kuvauksiin, 

joiden laadinnasta vastaavat johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet. Kuvauksissa määri-

tellään niihin liittyvien riskien arviointi, hallinnan menettelyt, toimeenpano ja seuranta.  

 

Olennainen osa toiminnan ja prosessien johtamista ovat toiminta- ja palvelurakenteiden 

uudistamisen ja kehittämisen lisäksi asetettujen prosessi-, vaikuttavuus- ja taloudellisuus-

tavoitteiden saavuttamisen ajantasainen seuranta ja arviointi. Toiminnan taloudellisuuden 

parantamiseksi analysoidaan eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Seu-

rantatiedon arviointinäkökulmina tulee olla esim. palvelu- ja korjaustarpeiden ennaltaeh-

käisy sekä varhainen havaitseminen. Tavoitteisiin ja toimintatapoihin liittyvien poikkeami-

sen havaitsemisen perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet.  

 

Investointien suunnittelun tulee perustua strategiaan sekä priorisoituihin investointihank-

keisiin. Niiden perusteet tulisi kuvata läpinäkyvästi esim. suunnitelmiin, väestöennustei-

siin, peruskorjausten riskiperustaisiin tarvearviointeihin (kiinteistökohtaiset PTS:t). Inves-

tointihankkeiden ja niiden prioriteetit (I-III) kuvataan talousarviossa lisäarvo- ja riskiperus-

taisesti. Kunkin investointihankkeen kustannusarvio / tavoitehintalaskelma, siihen tehdyt 

muutokset esitetään talousarviossa ja toteutumatiedot raportoidaan osavuosikatsauksissa 

ja toimintakertomuksessa.  

 

Lautakuntien tulee arvioida osana lautakuntatyöskentelyä myös palvelutuotannon järjes-

tämisen tuloksellisuutta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. 

 

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Osastojen ja tehtäväalueiden talousarvioiden laadintaan sisältyvät vaikutusten ja 

riskien ennakko- ja jälkiarvioinnit, joiden valmistelusta vastaavat tulosalueiden 

esimiehet. (Elokuusta 2013 lähtien)  

• Investoinnit priorisoidaan riski- ja lisäarvoperustaisesti ja niiden perusteet esite-

tään talousarviossa. (Vuoden 2014 talousarviosta) 

Suunnittelu- ja arviointi-

seminaari, linjaukset, kv  
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• Tuloksellisuuden varmentamiseksi toiminnan kehittämiseen integroidaan osasto-

jen ja tehtäväalueiden ydinprosessien kuvausten ja niiden itsearviointien avulla ris-

kien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja valvonta. (Vuodesta 2015 lähtien) 

 

3.3 Päätöksentekoprosessi ja vastuullinen päätöksenteko 

 

Asiat valmistellaan toimielimen ratkaistavaksi esittelijän johdolla. Esittelijä vastaa valmis-

telun asianmukaisesta suorittamisesta ja on valmistelun perusteella velvollinen tekemään 

asiassa toimielimelle nimenomaisen päätösehdotuksen. Esittelijä vastaa myös siitä, että 

päätösten valmistelussa on suoritettu riittävät vaikutusten ja riskien ennakkoarvioinnit 

hyödyntäen tarvittaessa kunnan eri toimialojen tai ulkoisia asiantuntijoita. Päätöksissä to-

detaan niiden edellyttämät toimenpiteet, toimeenpanovastuu, -aikataulu sekä seuranta- 

ja raportointivelvollisuus. Päätösten vaikutusten jälkiarvioinneilla esim. osana toimintaker-

tomusta todennetaan päätösten ja toimenpiteiden tulokset.  

 

Päätösten valmistelussa ohjaavina periaatteina ovat: 

• realistisuus ja objektiivisuus 

• suunnitelmallisuus ja nopea reagointi 

• tulevaisuussuuntautuneisuus ja uudistumiskyky 

 

Viranhaltijoiden toimesta tapahtuva hyvän hallintotavan mukaisen päätösten valmistelu- 

ja esittelymenettelyn tulee perustua  

• visioon ja strategiaan 

• laadullisten ja taloudellisten näkökulmien tarkasteluun eri aikajänteillä 

• resurssitarpeiden analysointiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin 

• eri vaihtoehtojen vaikutusten ja riskien läpinäkyviin arviointeihin kuntalaisten, yri-

tysten ja eri sidosryhmien näkökulmista sekä  

• sovellettaviin oikeusnormeihin.  

 

Erityisesti toimielimen puheenjohtaja vastaa esittelijän ohella päätöksenteon asianmukai-

suudesta tilanteissa, joissa päätös tehdään pohjaehdotuksesta poiketen. Uudesta pohja-

ehdotuksesta tulee laatia tarvittaessa uusi (pl. tekniset / muotoon liittyvät täsmennykset) 

ja päätösehdotus perustuen viranhaltijan valmisteluun.  

 

Toimielinten jäsenten tulee täyttää esteellisyysvaatimukset sekä olla riippumattomia käsi-

teltävästä asiasta. Heidän ei tule myöskään osallistua asian valmisteluun tai muutoin pyr-

kiä vaikuttamaan siihen. Virka- tai työsuhteessa kuntaan olevien tai heidän lähipiiriin kuu-

luvien henkilöiden virka- tai työsuhde sekä liiketoimintasuhde, ovat tilanteita, joissa halli-

tuksen sekä lautakunnan puheenjohtajan tulee henkilön itsensä lisäksi varmistaa toimieli-

men työskentelyn riippumattomuus sekä asioiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessin 

moitteettomuus.  

 

Toimivaltaisten viranhaltijoiden tulee kirjata kunnan asianhallintajärjestelmään (diaariin) 

tehdyt päätökset ja sopimukset. Päätösten tiedoksiannon tulee olla riittävän yksityiskoh-

taista, jotta otto-oikeuden käyttäjällä on mahdollisuus havaita päätökset, jotka eivät ole 

lain- tai kunnan edun mukaisia. Mikäli toimielin tai viranhaltija voi päättää sille hallinto-
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säännöllä myönnetyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle, on toimivallan 

siirtämispäätöksestä pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa.  

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Toimielinten päätöksenteon valmistelussa otetaan käyttöön vaikutusten ja riskien 

ennakko- ja jälkiarviointilomakkeet. Niiden soveltamisalana ovat merkittävät suun-

nitelmat ja ratkaisut, joissa on tarpeen arvioida vaikutuksia laaja-alaisesti. (Elo-

kuusta 2013 alkaen) 

 

 

3.4 Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi 

 

Henkilöstöjohtaminen perustuu  

• yhteisesti sovittaviin arvoihin 

• henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan  

• systemaattiseen ja ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun  

• kehittyneeseen, työhyvinvointia edistävään henkilöstöjohtamiseen sekä  

• osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, siirtämiseen ja palautetiedon hyödyntämiseen 

työsuhteen päättyessä.  

 

Henkilöstöjohtaminen on osallistavaa ja tavoitteellista, millä varmennetaan toiminnan tu-

loksellisuutta ja jatkuvaa, aktiivista kehittämistä. Henkilöstöjohtaminen kytkeytyy olennai-

sesti toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen, mihin henkilöstö osallistuu aktiivisesti. 

Henkilöstöjohtamisen menettelyillä varmennetaan riittävät ja asiantuntevat henkilöstö-

resurssit, henkilöstön osaamisen systemaattista hyödyntämistä, sekä kannustetaan osaa-

misen ja toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.  

 

Henkilöstösuunnittelu- ja johtaminen 

 

Henkilöstösuunnittelussa ennakoidaan henkilöstö- ja osaamistarpeita osasto- ja tehtävä-

aluetasolla perustuen tavoitteisiin ja palvelutuotannon järjestämislinjauksiin, henkilöstö-

rakenteen seurantaan sekä osaamis- ja palvelutarpeiden analysointiin. Henkilöstön rekry-

tointi toteutetaan perustuen täsmällisiin valintakriteereihin sekä tehtävä- ja osaamiskuva-

uksiin ja osastojen kehittämistavoitteisiin. Henkilöstön perehdytys- ja koulutusmenettelyt 

kuvataan ja niitä tukeva asiakirja-aineisto laaditaan kattaen kunnan, osastojen ja tehtävä-

alueiden näkökulmat.  

 

Kuvio 7. Henkilöstöjohtaminen ja suunnittelu vaiheittain 
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Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi analysoidaan osasto- ja tehtäväaluetasolla säännöl-

lisesti osaamistarpeita sekä laaditaan koulutussuunnitelma, joka integroidaan kehittämis-

tavoitteisiin ja -toimenpiteisiin.  

 

Prosessikuvaukset ja toimenkuvat 

 

Henkilöstöjohtaminen perustuu tehtäväalueen ydintehtävään, tulostavoitteisiin, niiden 

viemiseen käytäntöön prosessi- ja toimenkuvauksin. Osana henkilöstöjohtamisen menet-

telyitä priorisoidaan työtehtäviä, sovitaan niiden resursoinnista ja työnjaoista. Henkilöstön 

kanssa käydään säännöllisesti tuloskeskustelut, joissa sovitaan toimenkuvausten muodos-

sa avaintehtävistä, tulostavoitteista, ammatillisen osaamisen kehittämisestä, kouluttau-

tumisesta, osallistumisesta toimintatapojen kehittämiseen, arvioidaan suoriutumista, 

työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Kuvauksissa määritellään myös sijainen. Tehtäväalu-

een henkilöstön toimenkuvauksen hyväksyy esimies. 

 

Tuloskeskusteluissa sovittujen asioiden toteutumista seurataan ja hyödyllisyyttä arvioi-

daan osana henkilöstökyselyä. Kouluttautuminen ja osallistuminen toimintatapojen kehit-

tämiseen otetaan huomioon palkitsemisjärjestelmässä. Henkilöstön kouluttautumista seu-

rataan koulutusrekisterillä (Webropol).  

 

Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan ja ottamaan vastuuta toimintatapojen kehittämi-

sestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstövoimavarojen kehittymistä ohjataan 

tavoitteilla ja seurataan selkein tunnusluvuin, jotka kattavat osastoittain ja tehtäväalueit-

tain mm. työtyytyväisyyden, sairauspoissaolojen kehittymisen ja henkilöstön kouluttau-

tumisen (pv/henkilötyövuosi). 

 

 

Kannustaminen ja palkitseminen 

Laihian kuntakonsernin johtamisjärjestelmän, riskienhallinnan ja mahdollisuuksien hyö-

dyntämisen olennainen osa on kannustin- ja palkitsemisjärjestelmä. Sen tarkoituksena on 
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edistää toiminnan tuloksellisuutta, toimintatapojen jatkuvaa kehittymistä sekä henkilös-

tön työhyvinvointia.  

 

Henkilöstöä palkitaan erityisestä suoriutumisesta kannustin- ja palkitsemisperiaatteiden ja 

kriteerien mukaisesti. Järjestelmän perustana ovat kunnan strategiset, toiminnalliset ja ta-

loudelliset tavoitteet. Järjestelmän keskeinen tavoite on myös henkilöstön osallistaminen 

toimintatapojen arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen. Kannustin- ja palkitsemisjärjestel-

män periaatteisiin pohjautuen määritellään osastojen ja tehtäväalueiden sekä konserniyh-

teisöjen palkitsemiskriteerit ja menetelmät. (Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmän peri-

aatteet ja kriteerit, liite 10) 

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Henkilöstön perehdytys- ja koulutusmenettelyt kuvataan ja niitä tukeva asiakirja-

aineisto päivitetään kunnanjohtajan ja johtoryhmän toimesta kattaen kunnan, 

osastojen ja tehtäväalueiden näkökulmat. (Elokuusta 2013 lähtien)  

• Henkilöstön työhyvinvointia seurataan systemaattisesti ja poikkeamien perusteella 

ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Seurantatiedot käsitellään kunnan johtoryh-

mässä sekä osastopalavereissa.  (Huhtikuusta 2013 lähtien) 

 

 

3.5 Hallinnon ja talouden hoidon menettelyt 

 

Taloussuunnittelusta, raha- ja laskentatoimesta sekä muusta taloudenhoidosta on ohjeis-

tettu kunnan taloussäännöllä. Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista on laadittu 

pienhankintaohjeet. Kunnan talousarvio ja investointien kustannusarviot ohjaavat talou-

dellisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja luovat perustan seurannalle.  

 

Osastojen ja tehtäväalueiden esimiesten tehtävänä on toiminnan luonteen perusteella to-

teuttaa ohjaus- ja valvontatoimet, joilla he ennaltaehkäisevät ja havaitsevat moitteetto-

man taloudenhoidon ja hyvän hallintotavan vastaisia menettelyitä. Ammattitaitoisen hen-

kilöstön rekrytoinnilla sekä toiminnan ohjeistuksella, perehdytys- ja koulutusmenettelyillä 

varmennetaan henkilöstön asiantuntemuksen riittävyyttä. Varahenkilöjärjestelyillä turva-

taan esim. toiminnan ja raha- ja maksuliikenteen häiriöttömyys eri tilanteissa. Arvonlisäve-

rotuksen erityiskysymyksissä hyödynnetään tarvittaessa erityisasiantuntijoita. 

 

Toimivaltuusmääräyksillä, toimenkuvilla, tulojen ja menojen tarkastus-, hyväksymis- ja 

valvontavastuilla sekä – menettelyillä tulee varmistaa asianmukaiset tapahtumat. Tehtävi-

en eriyttämisellä, käyttöoikeuksien rajauksilla ja hallinnalla sekä tietojärjestelmien suo-

jauskontrolleilla ennaltaehkäistään talous- ja tietohallinnossa vaarallisia työyhdistelmiä ja 

tapahtumia. Lisäksi raportointimenettelyillä, tietojärjestelmien virhelistauksilla ja lokitie-

doilla, inventoinneilla, arvioinneilla ja tarkastuksilla voidaan havaita riskejä ja / tai poik-

keamia sovituista toimintatavoista.  

 

Kiinteistöjen hallintaa ohjaavat niiden merkitys palvelutuotannossa, niistä aiheutuvat käyt-

tökustannukset, peruskorjaustarpeiden kartoitukset, priorisointi sekä niiden tuleva kehi-

tys. Kiinteistöihin liittyviä riskejä ja peruskorjaustarpeisiin varautumisen riittävyyttä arvioi-
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daan kokonaisvaltaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmakauden aikana. Kiinteistöihin liitty-

vien riskien hallinnan menettelyt perustuvat ennaltaehkäisyyn, varhaiseen havaitsemiseen 

ja välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin sekä investointien priorisointeihin. Talousarvio-

vuoden alussa laaditaan aikataulutettu investointisuunnitelman täytäntöönpano-ohje, 

missä ohjeistetaan investointien perusteleminen systemaattisella tavalla. Käyttöomaisuu-

den riskikartoitukset suoritetaan inventointien yhteydessä. Riskien kartoitusten ja arvioin-

tien tulokset käsitellään dokumentoidusti.  

 

Kunnan vastuualueilla ja tulosyksiköissä on oltava systemaattiset inventointimenettelyt, 

tarkoituksenmukaiset hoito- ja huoltojärjestelyt sekä ajantasaiset omaisuusrekisterit 

omaisuuden seurantaa varten. Menettelyiden toimivuus tulee esimiehen varmistaa sään-

nönmukaisesti. Omaisuuden (ml. tietokoneet, puhelimet) luovuttamisen toimivaltuudet 

on määritelty ja menettelyt ohjeistettu. Omaisuuden fyysisen suojaamisen ja automatisoi-

tujen hälytysjärjestelmien avulla varmistutaan omaisuuden asianmukaisesta hallinnasta, 

käytöstä ja suojaamisesta. Toiminnan kannalta keskeisten varajärjestelmien toimivuuden 

testaukset suoritetaan dokumentoidusti vähintään neljännesvuosittain tai järjestelmiin liit-

tyvien riskien edellyttäessä useammin. 

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Osastojen ja tehtäväalueiden esimiesten tehtävänä on sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan arviointi- ja dokumentointiasiakirjaa hyödyntäen suunnitella ja aika-

tauluttaa riskien tunnistaminen ja arviointi sekä hallinnan ja valvonnan menettelyi-

den määrittely. (Elokuu 2013) 

 

 

3.6 Tiedonhallinta ja -välitys 

 

Keskeinen osa johtamisjärjestelmää ovat dokumentoidut tiedonvälityksen sekä raportoin-

nin vastuut ja riittävät menettelyt. Hallitus, kunnanjohtaja, johtavat viranhaltijat sekä 

muut esimiehet vastaavat sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun toimivuudesta normaali- ja 

poikkeustilanteissa. Olennainen toiminnallinen, taloudellinen ja muu informaatio tiedote-

taan hallitukselle, lautakunnille, johtaville viranhaltijoille ja muulle henkilöstölle.  

 

Osastopalaverit kokoontuvat suunnitelmallisesti, esimieskahvit ja säännölliset työpaikka-

palaverit tulee olla käytössä kaikilla tehtäväalueilla, aikataulutettuna niiden toiminnan 

edellyttämällä tavalla. Palavereista laaditaan muistiot, jotka tallennetaan keskitetysti oh-

jeistetulla tavalla.  

 

Kunnan tietoturvaohjeistuksella sekä säännönmukaisella koulutuksella varmistetaan hen-

kilöstön ymmärrys tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietoisuus käyttöoikeuksista ja tehtävän-

jaoista, samoin kuin siitä, että hyvän tiedonhallintavan toteuttamiseksi annettujen sään-

nösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista on esimiesten valvottava. Tietojärjestelmi-

en omistajuus määritellään sekä tiedon oikeellisuutta, toiminnan häiriöttömyyttä ja laatua 

edistetään kontrolleilla.  
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Käytössä olevien tietojärjestelmien ja ydintoimintojen toiminnan häiriöttömyys varmiste-

taan tietojärjestelmien kriittisyysluokittelun perusteella kuvattavilla jatkuvuus- ja palau-

tumissuunnitelmilla. Tietojärjestelmien kuvauksista pidetään luetteloa. Tietojärjestelmien 

tietosisältö turvataan mm. systemaattisin varmuuskopioinnein, käyttöoikeuksin sekä fyysi-

sin suojauksin. 

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Kunnan johtoryhmässä ja osastopalavereissa käsiteltävistä asiakokonaisuuksista ja 

työskentelyn menettelytavoista sovitaan johtoryhmässä.  

• Tietojärjestelmien omistajien tulee arvioida käytössä olevien tietojärjestelmien 

kriittisyys sekä sisältämän tiedon salassa pidettävyys ja määritellä niihin liittyvien 

riskien perusteella hallinnan toimenpiteet. (Tammikuusta 2014 alkaen) 

 

4 Konserniyhteisöjen ohjaus ja valvonta sekä hyvä hallintotapa  

 

4.1 Osakeyhtiölain periaatteita  

 

Yhdenvertaisuusperiaate 

 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous, hallitus tai toimitusjohtaja ei saa tehdä päätöstä tai 

ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai 

muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Tytäryh-

tiöiden tulee erityisesti kiinnittää huomiota mahdolliseen tarpeeseen osakkeenomistajien 

kanssa sopia etukäteen menettelytavoista, joiden avulla muodostetaan osakkeenomista-

jien yhteinen näkemys yhtiön tavoitteista ja toimintatavoista.  

 

Huolellisuus- ja lojaliteettiperiaate 

 

Yhtiön johdon tehtävänä on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Johdon huolelli-

suusvelvollisuudella on merkitystä erityisesti johdon jäsenelle yhtiötä kohtaan syntyvän 

vahingonkorvausvastuun arvioinnissa. Huolellisuusvelvollisuuden vastaisena voidaan pi-

tää myös sitä, että jokin toimi, joka pitäisi tehdä, jätetään joko kokonaan tai osaksi teke-

mättä. Huolellisuuden arviointi on objektiivista. Sitä ei arvioida johdon jäsenen omien ky-

kyjen perusteella tai sen perusteella, miten johdon jäsen hoitaa omia asioitaan. Huolelli-

suuden vaatimus kasvaa päätöksentekoon tai toimeen liittyvän riskin kasvaessa. 

 

Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on hankittu 

tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto ja sen perusteella on tehty johdonmukainen 

päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet johdon 

jäsenten eturistiriidat. Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää toimimisen yhtiön toimi-

alan ja tarkoituksen mukaisesti. Yhtiön edun edistäminen sisältää myös lojaliteettivelvolli-

suuden suhteessa yhtiöön ja sen kaikkiin osakkeenomistajiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

silloinkin, kun asianomainen henkilö ei toimi yhtiön johtoon kuuluvan ominaisuudessa tai 
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on esteellinen, hänen on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yhtiö kärsi hänen menette-

lynsä seurauksena vahinkoa 

 

Konserniohjeessa edellytetty konsernijohdon ennakkokäsityksen selvittäminen on linjassa 

tämän velvoitteen kanssa ja kuuluu lähtökohtaisesti huolelliseen asioiden valmisteluun. 

Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edeltävästä asiasta ovat aina yhteisön 

omalla päätöksentekoelimellä, vaikka konsernijohdon ennakkokäsitys päätettävään asi-

aan on hankittu ennen yhtiön johdon päätöstä. 

 

Vahingonkorvausvastuu 

 

Hallituksen jäsen voi joutua aiheuttamansa vahingon seurauksena korvausvastuuseen yh-

tiötä, osakkeenomistajaa ja / tai muuta henkilöä eli lähinnä yhtiön velkojaa tai sopimus-

kumppania vastaan. Pääsääntöisesti hallituksen jäsenten on korvattava aiheuttamansa 

vahinko täysimääräisesti, mutta sitä voidaan sovitella jos korvausvelvollisuus harkitaan 

kohtuuttoman raskaaksi. Hallituksen jäsenten vastuu arvostellaan yksilöllisesti eli kunkin 

osalta selvitetään vastuun edellytysten olemassaolo. Lähtökohtaisesti osakeyhtiölain ja 

yhtiöjärjestyksen vastainen menettely katsotaan huolimattomuudeksi. Tuottamuksellises-

ta (huolimattomasta) menettelystä ei kuitenkaan ole kysymys tilanteissa, joissa yhtiön 

hallituksen asianmukaiset harkintaan ja selvitykseen perustuvat liiketoimintapäätökset 

jälkikäteen osoittautuvat yhtiön kannalta liiketaloudellisesti epäonnistuneiksi. 

 

4.2 Konsernijohdon tehtävät, vastuut ja toimintatavat  

 

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä 

määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntalain sekä kunnan hallintosäännön mu-

kaisesti kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päät-

tämien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti.  

 

4.3 Konserniohjaus ja –valvonta  

 

Konserniohjauksella tarkoitetaan konsernijohdon eli kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan 

vastuulla olevaa konserniyhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen ja kuntayh-

tymien toiminnan ja talouden sekä hyvän hallintotavan ohjausta. Konserniohjaus perustuu 

kunnan strategiaan sekä omistajapoliittisiin linjauksiin. Valtuusto päättää kunnan omista-

japoliittisista linjauksista. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja 

henkilöstölle ja tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Kon-

serniohjaus tapahtuu kuntaa eri yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimes-

sä edustavien henkilöiden ohjauksella ja konserniohjeella. Lisäksi konserniohjauksen ja –

valvonnan keinoina käytetään tavoite- ja omistajakeskusteluja, jotka kunnanjohtaja käy 

kahdesti vuodessa kunkin yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa.  

 

Konserniohjauksen erityisenä tarkoituksena on määritellä tavoitteet konserniyhteisöille si-

ten, että ne ohjaavat konserniyhtiöiden toimintaa ja taloutta, liiketoimintaratkaisujen 

valmistelua, riskienhallinnan järjestämistä sekä konserniyhteisöissä noudatettavan hyvän 

hallintotavan toteutumista. Lisäksi sen tavoitteena on yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämi-
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nen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun pa-

rantaminen ja tiedonkulun tehostaminen.  

 

Konserniyhteisöille asetettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden perusteella 

arvioidaan konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta, niiden tuottamaa omistaja-

arvoa sekä taloudellisen aseman kehittymistä. Tavoitteet luovat perustan riskienhallinnal-

le sekä konserniraportoinnille ja valvonnalle. Konserniyhtiöt ovat velvollisia raportoimaan 

konsernijohdolle yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta puolivuotis- ja kolmannesvuosijak-

soittain. 

 

4.4 Hallituksen tehtävät ja koostumus  

 

Hallituksen tehtävät ja huolellisuusvelvoite 

 

Konserniyhteisöjen hallitusten tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen asianmu-

kaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon val-

vonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimit-

tää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista. 

Hallituksella on oltava työjärjestys, jossa on määritelty hallituksen tehtävät, työskentelyta-

vat ja kokoontumisaikataulu. Hallitus arvioi työskentelyään vuosittain ja raportoi arvioin-

nin tulokset konsernijohdolle. 

 

Hallituksen vastuulla on kokonaisuutena yhtiön hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän, 

riskienhallinnan sekä toiminnallisen ja taloudellisen raportointijärjestelmän toimivuuden 

valvonta. Hallitus seuraa toimintaympäristön muutoksia, yhtiön toiminnallisten ja talou-

dellisten tavoitteiden saavuttamista, taloudellisen aseman kehittymistä sekä riskien hallin-

taa. Hallitus raportoi vuosittain konsernijohdolle yhtiön valvonnan ja kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan järjestämisestä sekä tuloksellisuudesta. (Konserniyhtiön riskienhallinnan 

ja valvonnan arviointiohjelma, liite 11) 

 

 

Hallitus vastaa siitä, että  

• päätöksentekoprosessi ja sen perusteet on dokumentoitu 

• toimintaan liittyvistä riskeistä ollaan tietoisia 

• sillä on käytettävissään tehtäviensä ja vastuidensa edellyttämä riittävä tieto.  

 

Hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on huolehtia ja valvoa, että hallitus täyttää sil-

le lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät, mistä johtuen hallituksen puheen-

johtajan vastuu voi olla ankarampi kuin hallituksen muiden jäsenten vastuu. Hallituksen 

puheenjohtajalla on korostunut vastuu valvontavelvollisuuden, asioiden valmistelun ja 

päätöksentekomenettelyn osalta. 

 

Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa, kutsua 

hallitus koolle ja allekirjoittaa hallituksen kokouksesta laadittava pöytäkirja. Hallituksen jä-

senellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. 

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että jäsenet saavat riittävästi ja tasapuolisesti tie-
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toa yhtiöstä ja päätettävistä asioista hyvissä ajoin ennen kokousta, kokoukset ovat hyvin 

valmisteltuja, kokouksen esityslista on järkevällä tavalla aikataulutettu ja että kokouksessa 

on avoin ja keskusteleva ilmapiiri. 

 

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on hankkia konsernijohdon ennakkokäsitys konser-

niohjeessa määritellyissä asioissa sekä merkittävistä liiketoimintaratkaisuista. Hallitus vas-

taa konsernijohdon ennakkokäsityksestä riippumatta osakeyhtiölain mukaisesti yhtiössä 

tehdyistä päätöksistä. Kunnan kokonaan omistamat tytäryhtiöt ovat velvoitettuja toimit-

tamaan hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat konsernijohdolle. 

 

 

Hallituksen koostumus 

 

Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden etsiminen ja ehdokkaiden kokemuksen ja ky-

kyjen kartoitus ennen päätösehdotusta yhtiökokoukselle on tärkeää hallituksen osaamisen 

varmistamiseksi ja tasapainottamiseksi. Prosessi hallituksen kokoonpanon valmistelussa ja 

jäsenehdokkaiden kartoituksessa on jatkuva ja pitkäjännitteinen. Prosessiin kuuluu yhtenä 

osana jäsenehdokkaiden riippumattomuuden arviointi. Hallituksen jäsenehdokkaiden asi-

antuntemus ja kokemus tulee analysoida ja esittää läpinäkyvästi yhtiökokoukselle.  

 

Kunnanhallituksen jäsenet eivät voi toimia tytäryhteisöjen hallituksessa konserniohjauk-

sen ja -valvonnan tehokkuuden ja objektiivisuuden vaarantumatta. Yhtiökokoukselle val-

mistellaan hallituksen jäsenten valinta siten, että kunkin ehdokkaan osalta kuvataan lä-

pinäkyvästi hänen asiantuntemus ja kokemus, millä varmennetaan arvioitujen osaamis-

tarpeiden täyttyminen. Kunkin ehdokkaan osalta esitetään asiantuntemus ja kokemus 

seuraavista näkökulmista: 

• yhtiön toimiala 

• talous ja rahoitus 

• johtaminen ja omistajapoliittiset linjaukset. 

 

Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten valinnassa perusteena ovat yhtiön toiminnan ja ta-

louden edellyttämä riittävä ja monipuolinen asiantuntemus sekä kokemus. Hallituksen jä-

senten valinta perustuu yhtiökohtaiseen tarkasteluun sekä hallituksen jäseniltä edellytet-

tävien osaamistarpeiden arviointiin. Hallituksella tulee kokonaisuudessaan olla riittävä asi-

antuntemus yhtiön toimialasta, omistajapoliittisista linjauksista, taloudesta, rahoituksesta 

ja johtamisesta. Hallituksen tulee kyetä tukemaan ja ohjaamaan sekä riippumattomasti 

valvomaan operatiivista johtoa. 

 

Ehdokkaiden osalta tulee esittää myös tieto heidän riippumattomuudestaan ja sidoksis-

taan. Yhtiöiden hallitusten tarkoituksenmukainen koko on asunto- ja kiinteistöosakeyhti-

öissä 3 – 5 jäsentä, millä edistetään sitoutumista tehtävän hoitamiseen, tehokasta ja vas-

tuullista hallitustyöskentelyä. Hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä.   

 

Hallituksen tiedottaminen 

 

Tytäryhtiöiden hyvä hallintotapa edellyttää luotettavaa ja riittävää tiedottamista. Yhtiön 

antamien tietojen perusteella osakkeenomistajien tulee voida arvioida yhtiön toimintaa ja 
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voivat tehdä omistustaan koskevia päätöksiä. Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön on an-

nettava tiedotusta varten kunnan hallintoon tiedotuksesta vastaavan viranhaltijan ohjei-

den mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista on hallituksen tai toimitusjohtajan kuiten-

kin aina erikseen arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa 

 

Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhalli-

tukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen las-

kemiseen tarvittavat tiedot. Tilinpäätökseen sisältymätön tieto, joka voi olla tarpeen kon-

sernin taloudellisen aseman arvioimisessa ja tuloksen laskemisessa, voi olla esimerkiksi ty-

täryhteisön tilinpäätöksen laatimisen jälkeen toteutunut määrältään merkittävä luotto-

tappio tai vahingonkorvausvastuu. Konserniyhteisöjen on myös raportoiva yhtiön valvon-

nan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä, merkittävistä riskeistä ja niiden 

hallinnasta. 

 

Osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaista säännöstä hallituksen jäsenen vaitiolovelvollisuu-

desta. Hallituksen jäsenen vaitiolovelvollisuus perustuu siihen, että yhtiön johdon on huo-

lellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallitus tai sen jäsenet eivät saa antaa yhtiön 

asioista tietoja, joiden ilmitulo voi olla haitallista tai vahingoittaa yhtiötä. Hallitus voi vai-

tiolovelvollisuuttaan rikkomatta antaa tietoja yhtiön merkittävän osakkeenomistajan eli 

Laihian kunnan konsernijohdolle.   

 

4.5 Toimitusjohtajat 

 

Konserniyhteisöjen toimitusjohtajien tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa lain 

ja hallituksen antamisen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön 

kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjoh-

taja on velvollinen toimeenpanemaan hallituksen hyväksymän strategian ja järjestämään 

asianmukaisella tavalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan.  

 

Toimitusjohtajan on raportoitava hallitukselle säännöllisesti toiminnallisten ja taloudellis-

ten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudellisen aseman kehityksestä, merkittävistä toimin-

taympäristön muutoksista, valvonnasta, riskeistä ja niiden hallinnasta. Toimitusjohtajan 

tulee valmistella liiketoimintaratkaisut huolellisesti ja tehtävässään toimia kunnan ja yhti-

ön intressien mukaisesti. 

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Konsernijohto ohjaa kirjallisesti kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä perus-

tuen omistajapoliittisiin linjauksiin ja niistä johdettuihin tavoitteisiin. (Vuodesta 

2014 alkaen) 

• Konsernijohto ohjeistaa ja organisoi prosessin, jonka mukaan analysoidaan tytäryh-

tiöiden hallitusten jäseniltä edellytettävä osaaminen ja kokemus. Sen perusteella 

yhtiökokouksille tehdään ehdotukset hallituksen jäseniksi. (Marraskuusta 2013 al-

kaen) 
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• Konserniyhteisöjä ohjeistetaan järjestämään yhtiöiden toiminnan ja talouden pe-

rusteella riittävä ja kokonaisvaltainen riskienhallinta sekä raportoimaan sen toimi-

vuudesta konsernijohdolle. (Elokuu 2013) 

• Konserniyhteisöt velvoitetaan ottamaan käyttöön vaikutusten ja riskien ennakko- 

ja jälkiarviointimenettely sekä huolehtimaan konsernijohdon ennakkokäsitysten 

hankinnasta. (Elokuu 2013) 

• Konserniyhteisöjen hallituksia ohjeistetaan arvioimaan hallitustyöskentelyä, sen 

johtamista, laatua ja lisäarvoa sekä raportoimaan arvioinnin tulokset konsernijoh-

dolle. (Elokuu 2013) 

 

 

5 Johtamisjärjestelmän tuloksellisuuden varmentaminen 

5.1 Johtamisen ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen 

 

Johtamisen ja sovittujen toimintatapojen arviointi on olennainen osa johtamisjärjestel-

mää. Niiden tulee edistää toiminnan tuloksellisuutta, toimintatapojen laatua ja vaikutta-

vuutta, ennalta ehkäistä riskejä sekä varmentaa hyvän hallintotavan toteutumista. Arvi-

ointien tulee olla säännönmukaisia ja ne tulee toteuttaa kunnan osastoilla ja tehtäväalu-

eilla. Arviointimenettelyinä voivat olla itse- ja vertaisarvioinnit, mikä antaa perustan myös 

johtamisen ja toimintatapojen kehittämiselle. Arviointien tulokset dokumentoidaan ja kä-

sitellään hallituksessa sekä lautakunnissa.  

 

5.2 Toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja raportointi  

 

Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan strategian, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä ta-

lousarvion sisältämien tavoitteiden perusteella. Arvioinnissa otetaan seuranta- ja rapor-

tointitiedon perusteella kantaa erityisesti toiminnan vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen. 

Mikäli raportoinnin ja arvioinnissa perusteella havaitaan poikkeamia, päätetään tarvitta-

vat korjaavat toimenpiteet.   

 

Lisäksi arvioidaan tavoitteiden ohjausvaikutusta, määrärahojen kohdentamista riski- ja li-

säarvoperustaisesti, toimintatapojen tarkoituksenmukaisuutta sekä eri toimenpiteiden 

vaikutuksia ja kustannuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Arviointien tulee olla säännön-

mukaisia ja ne tulee toteuttaa kunnan osastoilla ja tehtäväalueilla. Arviointien tulokset 

raportoidaan osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa sekä käsitellään hallitukses-

sa ja lautakunnissa. (Osastojen johtamisen arviointilomake, liite 12) 

 

Toimeenpanon menettelyt, vastuuhenkilöt ja aikataulu: 

 

• Osastojen ja tehtäväalueiden johtamisen arviointien tulee toteutua toimielinten 

puheenjohtajien ja esimiesten valmistelemina säännönmukaisesti. (Huhtikuu 2014) 

• Arviointien perusteella tulee päättää tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Osas-

tojen ja tehtäväalueiden arviointien tulokset tulee käsitellä lautakunnissa ja / tai 

hallituksessa.  
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