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Johdanto 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

(jäljempänä Kessote) yleistä johtamis- ja hallintojärjestelmää. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla 

varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena 

olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus, lainsäädännön, toimielinten ja johdon päätösten noudattaminen sekä 

omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet korostaa koko 

kuntayhtymän jatkuvaa riskienhallintaa sekä toteutettujen toimenpiteiden seuraamista ja dokumentoimista 

osana normaalia toiminnan arviointia.  

Hallintosäännön mukaan vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisoinnista ja valvonnasta on 

kuntayhtymän yhtymähallituksella. Sisäisen valvonnan kokonaisuudesta määrätään hallintosäännössä. 

Johtamisjärjestelmä sekä valvonnan rakenne  

Kuntayhtymän johtaminen perustuu hyvään johtamis- ja hallintotapaan. Hyvällä hallinto- ja johtamistavalla 

tarkoitetaan toiminnan ja talouden ohjauksen tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja 

palvelutuotannon luotettavuutta ja tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Keskeistä hyvän hallinto- ja 

johtamistavan toteuttamisessa on luoda linjaukset, jotka varmistavat tuloksellisuuden edellytykset samalla kun 

toiminta täyttää esteellisyyden ja vastuullisuuden vaatimukset. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla toimintayksikkö pyrkii varmistamaan 

tavoitteidensa saavuttamisen. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa, ohjausta ja johtamista. 

Yhtymävaltuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, ohjauksen periaatteista ja hallinnon 

järjestämisen perusteista. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenpidosta sekä 

yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä kuntayhtymän 

toimivan johdon ohjeistuksesta ja valvonnasta. 

Kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta siten, että kuntayhtymän 

toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet saavutetaan.  

Kunkin palvelualuejohtajan ja johtavien viranhaltijoiden tulee järjestää vastuullaan olevan toiminnan niin 

tehokkaaksi, että sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.  

Kunkin tehtäväalueen päälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet järjestävät vastuullaan olevan toiminnan 

tehokkaasti niin, että sille asetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 

Kuntayhtymän strategisella johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja, joilla 

varmistetaan strategian mukainen toiminta koko organisaatiossa. Strategiaperustan muodostaa 
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yhtymävaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion pitkäaikaiset strategiset tavoitteet ja visio. Talousarvio 

sisältää strategiset linjaukset, jotka ovat perusta kaikelle päätöksenteolle. Johtamisjärjestelmän juridinen 

perusta on kuntalaki 410/2015 sekä kuntalakiin pohjautuvat kuntayhtymän säännöt. 

Hallintosäännön 73 §:n mukaan ”kuntayhtymän johtaja ja palvelualueiden johtavat viranhaltijat vastaavat 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelualueillaan, ohjeistavat 

yksiköitä sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yksiköiden esimiehet vastaavat 

yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta 

sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.” 

Sisäinen valvonta 

Valvonta muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Ulkoinen valvonta on kuntayhtymän järjestämää 

valvontaa, jota toteuttaa tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Muuta ulkoista valvontaa on kuntayhtymän 

alueen asukkaiden sekä valtion viranomaisvalvonta.  

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän eri osapuolten, kuten yhtymähallituksen, johdon sekä 

muiden toimijoiden toimintaa, joilla riskejä tunnistetaan, hallitaan ja joilla lisätään tavoitteiden saavuttamista. 

Sisäinen valvonta on kuntayhtymän ja sen eri palvelualueiden ja toimintayksikköjen toiminnan omavalvontaa, 

joka on johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä työtä. Hallintosäännössä määrätään kokonaisuudet, joista 

sisäisen valvonnan muodostuu. 

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla kuntayhtymän eri 

osapuolten, kuten yhtymähallituksen, johdon sekä muiden toimijoiden, riskejä tunnistetaan, hallitaan ja joilla 

lisätään tavoitteiden saavuttamista. Sisäinen valvonta on kuntayhtymän ja sen eri palvelualueiden ja 

toimintayksikköjen toiminnan omavalvontaa, joka on johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä työtä. 

Sisäisen valvonnan muodostuminen 

Kuntayhtymän johtamis- ja organisaatiokulttuuri muodostaa ja luo perustan sisäiselle valvonnalle ja 

riskienhallinnalle ja joka edistää tavoitteiden saavuttamista sekä henkilöstön valvontatietoisuutta. 

Järjestelmään kuuluu asianmukainen organisaatiorakenne, selkeä tilivelvollisten tehtävien ja vastuiden 

määrittelyt, toimiva suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, asianmukainen henkilöstöjohtaminen sekä tehokkaat 

seurantajärjestelmät, joilla varmistetaan annettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, tunnistettujen riskien arvioiminen sekä 

riskien hallintakeinojen valinta. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaprosessia. 
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Tarkoituksenmukaisen tiedonvälityksen ja raportoinnin avulla varmistetaan ajantasaisen tiedon tuottaminen 

johdolle ja henkilöstölle omiin työtehtäviin liittyvissä tavoitteissa, ohjeista sekä määräyksistä. 

Valvontatoimenpiteet auttavat varmistamaan toiminnan ja talouden laillisuuden, toiminnan tuloksellisuuden, 

hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen. Päivittäisen valvonnan avulla varmistetaan 

toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten toimeenpano. Päivittäisen valvontaan kuuluvat lisäksi mm. 

erilaiset hyväksymiset, valtuutukset, todentamiset, toiminnan tarkastukset, työtehtävien eriyttämiset, 

katselmukset, omaisuuden turvaamistoimenpiteet, poikkeamien seuranta sekä toiminnan arviointi. 

Seurannan avulla varmistetaan prosessien toimivuus sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

asianmukaisuus. Seuranta voi olla jatkuvaa tai sitä voi toteuttaa erillisillä arvioinneilla. 

 

Riskienhallinta 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa asettujen 

tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytkeytyy osaksi organisaation strategisiin, toiminnallisiin ja 

taloudellisiin tavoitteisiin. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on kohtuullinen varmuus 

organisaation tavoitteiden saavuttamisessa koskien sekä strategisia että operatiivisia tavoitteita, raportoinnin 

luotettavuutta tai lakien ja ohjeiden noudattamista. 

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. 

Riskienhallinta toteutetaan erilaisilla arvioinneilla, joiden lähtökohtana on ennakkoon merkittävimmät 

riskikohteet. Merkittävistä prosesseista laaditaan prosessikuvaukset.  

Riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta ovat säännöllistä. Ne ulottuvat läpi koko organisaation koskemaan 

kaikkea kuntayhtymän toimintaa. Valmiussuunnitelmat, toipumissuunnitelmat, palo- ja pelastussuunnitelmat, 

potilasturvallisuussuunnitelmat, työsuojelun toimintaohje ovat riskienhallintaa tukevia dokumentteja. 

Riskit arvioidaan todennäköisyyden ja vaikutusten perusteella. Riskin kuvauksesta riippuen sen vaikutuksia 

arvioidaan seuraavilla kriteereillä: luotettavuus ja maine, potilasturvallisuus, palvelun järjestäminen, 

osaaminen, työkyky ja taloudellinen merkitys. Vaikka riskin todennäköisyys olisi pieni, tulee siitä vahva riski 

aina, jos vaikutukset ovat suuret.  

Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset toiminnan riskit. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstöriski, 

tiedonhallinnan riski ja tietoturvan riski sekä taloudellinen riski. Keskeiset toimenpiteet ovat riskien 

tunnistaminen, luokittelu, sietokyvyn määrittäminen, riskien mittaaminen ja varautuminen.  



Sivu 5 / 5 
 

Muistutukset, kantelut ja oikaisuvaatimukset kuvastavat osaltaan organisaation tilaa, prosessien toimivuutta 

sekä päätösten lainmukaisuuden tarkastelua. Kehitystä seurataan vuosittain. 

Valvonnan toimenpiteet 

Säännölliseen valvontaan kuuluvat johdolle laadittavat raportit, toiminnan ja sen poikkeamien seuranta, 

talousarvion toteuman seuranta, toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisen seuranta, hyväksymis- ja 

valtuutusjärjestelmän seuranta, erilaiset säännölliset varmistus- ja täsmäytystoimenpiteet, sovittujen 

riskirajojen seuranta/raportointi sekä fyysiset valvontatoimenpiteet tarvittaessa (esimerkiksi kulunvalvonta ja 

kameravalvonta). 

Tehtävien eriyttämisellä estetään virheiden ja väärinkäytösten syntyminen. Jos eriyttämiseen ei ole 

mahdollisuutta, toiminnoista vastuussa olevan esimiehen on tehostettava valvontaa. Kessoten toimintasääntö 

määrittää esimerkiksi vastuulliset viranhaltijat, laskujen hyväksynnän. 

Ohjeistuksen voimassaolo ja tarkistaminen 

Tämä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan päivitetyt perusteet tulee voimaan 15.12.2021. Ohjetta 

tarkistetaan tarvittaessa.  

 

 

 

 


