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1.3 selonteko kaupungin sisäisen varvonnan ja riskienhailin

järjestämisestä

Perusta

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisenriskienhallinnan perusteista (14 §). Lisäksi valtu uston tulee hyväksyä hallintosääntö, jossa onmääräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (90 §)

iin liikela
Kaupungin omistamien liikelaitosten suhteen kuntalaki asettaa vaatimuksia nrjohtokunnalle kuin liikelaitoksen johtajallekin. Käytännössä johtokunta ja liikelaitoksenriskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tieto siitä, miten riskienhallinta oijärjestetty ja mitä johtopäätöksiä sen perusteella on tehtävissä, pitää sisällyttäyhteydessä laadittavaa n toimintakertom ukseen.

Tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekäkonsernivalvontajärjestetty asianmukaisesti (123 §). Käytännössä tämä edellyttää sitä, ettätilintarkastajilla on oltava mahdollisuus todentaa, että kunnanhallitus (sekä lauta- ja johtokunnat)seuraavat ja arvioivat dokurnentoidusti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnantoimeenpa noa ja tuloksel lisuutta.

johtaja vastaa,.an"

n liikelaitoksessa
ä tilinpäätökser.

Ki rja npitola uta ku n na n kuntajaosto on 19.3.2OL3 antanut ohjeen kunnille ja kuntayhtymilletilinpäätöksen ja toimintakertom uksen laatimisesta. Ohjeen mukaan johdon tulee selvittäätoimintakerto muksessa, miten sisäinen valvonta ja siihen li ittyvä riskienhallinta on kaupungissa
tä valvontaa on tarkoitus kehittää vo imassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
kaupunginhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen
ä
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)ittaa organisaation ohjaus- ja toimintaprosesseihin liittyviä menettelyitä,:apoja, joiden avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus toiminnanen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta» tävien tietojen tuottamisesta.
4
I )hjeen mukaisesti kaupungin toimialat ja liikelaitokset ovat järjestäneet sisäisen
b osaksi toimintojen johtamista, ,.rrrntm ja arviointia. Näin sisäinen valvontaI lolle ja kaupunginhallitukselle siitä, että organisaation toiminta toteutettutudellinen informaatio on valmisteltu luotettavasti ja mikäli heikkouksian selville' Käytännössä sisäinen valvonta on tehokasta silloin, kun kontrollit

Arvio sisäisen varvonnan ja riskienharinnan nykytirasta

Kajaanin kaupungin riskienhallinnassa vuodelle 2otl talousarviossa arvioidut riskit onnistuttiinhallitsemaan tai ne eivät realisoituneet merkittävissä määrin. projektien riskienhallintaan tulee jatkossakiinnittää enemmän huomioita.

Sisäistä valvontaa suoritetaan edelleen osana normaalia johtamista, seurantaa ja arviointia. vuoden2017 talousarvion laatimisen yhteydessä toimialoilla ja liikelaitoksissa on laaditturiskienhallintasuunnitelmat keskeisten riskien osalta turevaile taroussuunnitterukaudere.Riskienhallintaprosesseia ja -ohjeistusta kehitetään edelleen, niin että ne palvelevat koko konserninta rpe ita.
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Hyvinvoinnin edistämisohjelma

Kaupungin elinvoimaa ja hyvinvointia tukevat rakenteet

Ympäristön turvallisuudesta ja
puhtaudesta huolehditaan

Kuntalaisten turvallisuus ja osallisuus

Yhteistyömallin rake

Kau pu nkiympäristöä kehite-
tään

Voimaantumlsen tukeminen ja

osa I llsu uden vahvistami nen

lhmisille mahdollisuuksia tarjol-
la (esim. pyörätiet, toimintaky-
vyn ylläpitäminen, sähköiset
palvelut, kansalaistoiminnan
tukeminen)

tukevaksi

Etsivä nuorisotyö/n uorisotoi mi

Ympäristöteknisen toi-
mialan ja Kajaanin Ve-

den käyttötalous- ja

investointi mää rära hat

tarpee nmukainen
surssil isäys peruspalve-

luihin, tukipalveluihin,
henkilöstöön

Täydennyskou lutus

Osallistuminen koulu-
terveyskyselyyn

Järjestöjen resu rssit ja

vapaaehtoisten tärkeä
panos

Ti lastot perusopetu ksesta

2. asteelle siirtymisestä,
opi ntojen keskeyttämiset
Hyvinvointikertomus ja

kaupungin talouden ja

toiminnan suunnittelun
asia ki rjat

Kokousm uistiot

kset / 1

Hyvi nvoi ntikertomuksen
indikaattori : äänestysak-
tiivisu us

Avustushakemu kset: edel-
lisen vuoden osallistu-
misaktiivisuus

Hyvinvoi
i ndi kaattorit

Kunnallinen resurssivertai-

Kou Iuterveyskyselyt

Perhepalveluiden mittarit

TE-toimiston tilastot nuor-
ten työttömyydestä ja
jatkosijoittumisesta
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lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi
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Perhetyön ja oppilashuollon
kehittäm i nen/sivistystoimia la,

perhepalvelut, koulutusliikelai-
tos

KAMK ja yliopistokeskus kehit-
tävät yhteistyötä edel leen
yhdessä vahvistumisen
-periaatteella ja yhteistyössä

Oulun, ltä-Suomen, Lapin ja

Jyväskylän yliopistojen kanssa

Talousarvion mukaiset
resurssit

Poliisi, perhepalvelut,
järjestöt


