
 

 

SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET 

 

Hyvinvointialueen aluehallituksen tulee huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä 

valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä riippumattoman sisäisen 

tarkastuksen järjestämisestä.  

Sisäinen tarkastus on aluehallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, joka riip-

pumattomasti, yhteistyössä johdon kanssa, tuottaa arvioita, tietoa ja näke-

mystä organisaation sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, johtamis- ja hallinto-

järjestelmän nykytilasta ja kehittämiskohteista.  

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen yhdenmukaisin periaattein on tärkeää 

laadukkaan ja tuloksellisen tarkastustoiminnan varmistamiseksi hyvinvointi-

alueella.  

  

Hyvinvointialueen sisäinen tarkastus 
      8.heinäkuuta 2021       

 

 

 

Aluehallituksen tulee järjestää hy-

vinvointialueen riippumaton sisäi-

nen tarkastus, 51§. 
 

• • • 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmen-

taa hyvinvointialueen sisäisen valvonnan toi-

mivuus.  

Sisäinen tarkastus arvioi ja varmentaa sisäi-

sen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, 

ja tukee toiminnallaan organisaation tavoit-

teiden saavuttamista. 

 

Sisäisen tarkastuksen asema, toimivalta, tiedonsaantioikeudet, raportoin-

timenettelyt hyvinvointialueen konsernissa määrätään hyvinvointialueen 

hallintosäännössä. 

Hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen 

toimintaohjeessa määritellään tarkemmin tehtävät ja toimintatavat. 
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1. Sisäisen tarkastuksen 

tehtävät, riippumaton 

asema, toimintavaltuudet, 

tiedonsaantioikeudet hy-

vinvointialueella määrä-

tään hyvinvointialueen hal-

lintosäännössä.  

 
Merkittävä lakisääteinen teh-

tävä on hyvä määritellä hallin-

toa ohjaavassa hallintosään-

nössä. Näin luodaan edellytyk-

set laadukkaalle ja yhdenmu-

kaiselle toiminnalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sisäinen tarkastus orga-

nisoidaan Sisäisen tarkas-

tuksen kansainvälisten am-

mattistandardien mukai-

sesti (IIA).  

 
Laadukas ja tuloksellinen sisäi-

nen tarkastus edellyttää yhden-

mukaista ja ammatillista järjes-

tämistapaa. Sisäisen tarkastuk-

sen työn sisältö, käytännön toi-

minta- ja menettelytavat sekä 

laadunvalvonnan ovat ammat-

tistandardien ja alan parhaiden 

käytäntöjen mukaiset.  

 

Edellä mainitut kohdat esite-

tään sisäisen tarkastuksen toi-

mintaohjeessa, jonka hyväksyy 

hyvinvointialueen hallitus.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

3. Sisäisen tarkastuksen 

tehtävät 

Sisäinen tarkastus on riippuma-

tonta ja objektiivista arviointi-, 

tarkastus sekä konsultointitoimin-

taa, jonka tehtävänä on arvi-

oida ja tarkastaa riskilähtöisesti 

sisäisen valvonnan, riskienhallin-

nan ja johtamis- ja hallintojärjes-

telmän toimivuutta ja tarkoituk-

senmukaisuutta.  

Sisäinen tarkastus tukee organi-

saatiota sen tavoitteiden saavut-

tamisessa tarjoamalla järjestel-

mällisen lähestymistavan organi-

saation riskienhallinta-, valvonta- 

sekä johtamis- ja hallintoproses-

sien tehokkuuden arviointiin ja 

kehittämiseen 

Tehtäväalueita ovat mm. 

- organisaation tavoitteiden 

saavuttaminen 

- toiminnallisen ja taloudellisen 

tiedon luotettavuus ja eheys 

- toimintojen ja hankkeiden tu-

loksellisuus, tehokkuus 

- omaisuuden turvaaminen 

- lakien, määräysten, ohjeiden, 

toimintaperiaatteiden, sopi-

musten noudattaminen. 
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4. Riippumaton sisäinen tar-

kastus toimii aluehallituk-

sen tai sen alaisen jaos-

ton/toimikunnan ja hyvin-

vointialueen johtajan alai-

suudessa. Sisäinen tarkas-

tus on riippumaton opera-

tiivisesta, toimeenpane-

vasta johdosta. 

 
Riippumattomuus tarkoittaa, 

että sisäinen tarkastus viestii suo-

raan hallitukselle ja on sen 

kanssa suorassa yhteydenpi-

dossa. Sisäisen tarkastuksen oi-

kea asemointi turvaa sisäisen 

tarkastuksen edellytykset tehdä 

työtä ja tuottaa hallitukselle riip-

pumattomasti tietoa hyvinvointi-

alueen sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan toimivuudesta ja 

hyvän hallintotavan toteutumi-

sesta koko konsernissa.  

Sisäinen tarkastus ei voi tehdä 

samanaikaisesti tehtäviä, jotka 

asettavat sen riippumattomuu-

den kyseenalaiseksi.  

 

Hallituksen tai sen jaoston/toimi-

kunnan tehtävänä olisi päättää 

sisäisen tarkastuksen resursseista 

ja työohjelmasta. 

 

Yhtenäisen ja laadukkaan sisäi-

sen tarkastuksen edellytys on, 

että hyvinvointialueen hallituk-

sen alaisuudessa toimiva sisäi-

nen tarkastus koordinoi koko 

alueen sisäistä tarkastusta, ml. 

liikelaitoksiin kohdistuvaa tarkas-

tusta. 

 

Omistajaohjauksen ja sopimus-

hallinnan keinoin tulisi turvata si-

säisen tarkastuksen tarkastusoi-

keus hyvinvointialueen ulkopuo-

lisiin palveluntuottaja –yhteisöi-

hin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hyvinvointialueen halli-

tuksen alaisuudessa toimii 

tarkastustoimikunta/jaosto 

= Sisäisen valvonnan, sisäi-

sen tarkastuksen ja riskien-

hallinnan jaosto. 

 
Laki Hyvinvointialueesta (Hyvin-

vointialuelaki)mukaan alueval-

tuusto voi asettaa jaostoja alue-

hallitukseen ja aluehallitus voi 

asettaa toimikuntia hoitaakseen 

määrättyjä tehtäviä. Tarkastus-

toimikunnan tai jaoston perusta-

minen on tarpeellista hallituksen 

työn tehostamiseksi. Jaos-

ton/toimikunnan jäsenet voivat 

keskittyä ko. aihealueeseen ja 

siihen kuuluvaan valmisteluun. 

Jotta vältetään nimen sekoittu-

van tarkastuslautakuntaan, voi 

se selkeyden vuoksi olla Sisäisen 

tarkastuksen/valvonnan jaosto 

tai toimikunta (ks. Kuntaliiton 

malli). Jaoston tai toimikunnan 

tehtävinä olisivat sisäisen tarkas-

tuksen, sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan, ja konsernivalvon-

taan liittyvä ohjaus ja valvonta:  

 



S i v u  | 4 

 

• sisäisen tarkastuksen työoh-

jelman ja resurssien hyväksy-

minen, raportoinnin käsittely  

 

• hyvän johtamis- ja hallintota-

van, konserniohjauksen, val-

vonnan, riskienhallinnan ja si-

säisen tarkastuksen tarkoituk-

senmukaisuuden ja tulokselli-

suuden valvonta, toiminta-

kertomuksessa esitettävät si-

säisen valvonnan ja riskien-

hallinnan tietojen käsittely  

 

• sisäisen tarkastuksen toimin-

nan ohjaus ja valvonta, laa-

dunvarmistuksen järjestämi-

nen ja valvonta 

 

• toimikunta koostuisi hallituk-

sen jäsenistöstä, asiantunti-

joilla puhe- ja läsnäolo-oi-

keus. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sisäisen tarkastuksen tie-

donsaantioikeudet tode-

taan hallintosäännössä.  

 
Hyvinvointialue voi olla organi-

saationa hyvin moniulotteinen 

konserni ja sen tehtäviä toteute-

taan monin eri tavoin. Kokonais-

kuvan saaminen hyvinvoin-

tialuekonsernin sisäisen valvon-

nan ja riskienhallinnan tilasta 

edellyttää sisäisen tarkastuksen 

tiedonsaantioikeuksia työtehtä-

vien toteuttamista varten koko 

konsernista. Ne tulisi huomioida 

hyvinvointialueen hallintosään-

nön lisäksi omistajaohjauskei-

noin konserniohjeissa, sopimuk-

sissa tai vastaavissa toimintaa 

ohjaavissa järjestelyissä.   

 

Sisäisen tarkastuksen tiedon-

saantioikeudet tulisi olla verrat-

tavissa tilintarkastajan tiedon-

saantioikeuksiin.   

 

 

 

 

7. Sisäisen tarkastuksen 

osaaminen ja riittävä re-

surssointi on huomioitava 

suhteessa hyvinvointialu-

een tai perustettavan sote-

yhtymän (HUS) toiminnan 

laajuuteen. 

 
Hyvinvointialuekonserni kokonai-

suutena asettaa tulokselliselle 

johtamiselle haasteita. Sisäinen 

tarkastus toimii tehtävässä hy-

vinvointialueen hallituksen ja 

ylimmän johdon tukena, mikä 

korostaa luottamuksellista ja vä-

litöntä yhteyttä toimeksiantajan 

kanssa. Tehtävien luonne edel-

lyttää osaamista, jossa tulee ar-

vioida ja muodostaa riskilähtöi-

sesti kokonaisnäkemys hyvin-

vointialueen sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan tilasta kom-

munikoiden ylimmän johdon, 

tarkastuskohteen ja muiden si-

dosryhmien kanssa.  

 

Ammattistandardien edellyt-

tämä riippumaton sisäinen tar-

kastus on hyvä lähtökohtaisesti 

toteuttaa hyvinvointialueen 

omana, virkasuhteisena työnä.  
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Sisäinen tarkastus voi, ja sen tu-

lee tarvittaessa ostaa erityis-

osaamista ja lisäresursseja. Osto-

palvelutyön valvonta tulee olla 

hyvinvointialueen sisäisen tar-

kastuksen vastuuhenkilöllä (sisäi-

sen tarkastuksen johtajalla).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. Sisäisen tarkastuksen 

säännöllinen laadun arvi-

oinnin toteuttaminen 

 
Sisäisen tarkastuksen jatkuva ke-

hittäminen edellyttää toiminnan 

säännöllistä laadunvarmistusta, 

jossa toimintaa verrataan kan-

sainvälisiin standardeihin, käy-

töntöihin ja periaatteisiin. Tä-

män toteuttamisesta huolehtii 

hyvinvointialueen hallituksen 

tarkastustoimikunta/jaosto. 

 

 

 

 

 

 

 Hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen periaatteet   

 

 

 

 

Sisäiset tarkastajat ry – IIA Finland 
Toiminnanjohtaja 

Kaarina Sinersalo 

kaarina.sinersalo(at)theiia.fi 

Tel. +358(0)50 325 7255 

 

Toimisto 

Energiakuja 3, 00180 Helsinki 

sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi 

 


