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Riskienhallinnan sääntöpohja ja organisointi 

 Kuntayhtymän perussopimus 1.1.2021 (Päivitys Kessoten aloittaminen). 

 Sisäinen ja ulkoinen riskienhallinta -perusteiden päivittäminen 

 Hallintosääntö (päivittetty 2krt)  -> määräykset mm. hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä 

sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta  

o Tilintarkastaja tarkastaa onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta 

järjestetty asianmukaisesti. Ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta tarkasteltu. 

o Kuntayhtymän riskienhallintatyö perustuu lukuun 10 ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnasta.  

o Kuntayhtymän lakisääteiset tehtävät on suoritettu asianomaisia lakeja ja säädöksiä noudattaen.  

 Toimintasäännössä 2021 on määritelty tarkemmin viranhaltijoiden toimivalta 

 Sosiaalipalveluiden kriteerit, asiakasmaksut, palkkiot, korvaukset jne. yhdenmukaistettiin Kessoten 

aloittaessa toimintansa. 

 Kessotessa on vahvistettu sosiaalipalveluiden valvontasuunnitelma, jonka mukaisesti valvontaa 

suoritetaan sekä omissa että ulkopuolisissa yksiköissä. 

 

Muita toimintaa määrittäviä ja velvoittavia suunnitelmia, kriteerejä, ohjeistuksia jne...  

• Talousarvio- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 

• Potilasturvallisuussuunnitelma 

• Henkilöstökäsikirja 

• Tietoturvan ja tietosuojan toimintaohjekokonaisuus  

• Viestintäsuunnitelma 

• Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen Sääntökirja 

• Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteet (päivitetty) 

• Hankintaohje (päivitetään) 

• Arkistointi- ja asiakirjahallinnon ohje (päivitetään) 

• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (päivitetään) 

• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Käyttösuunnitelma vuodelle 2021 

• Valvontasuunnitelma 

• Työsuojelun toimintaohjelma 

• Tie vastuullisen työkäyttäytymiseen 

• Toimeentulotuen soveltamisohjeet 

• Maksutaksa vuodelle 2021 

• Ikääntyneiden perhehoidon Seudullinen toimintaohje 

• Asumispalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut  

• Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 

• Perhe- ja sosiaalipalveluiden palkkiot ja kulukorvaukset 

• Perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 

• Kessoten vuokrien määritys 

• Kotihoidon myöntämisperusteet 
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Toimet, joita on tehty riskienhallinnan osalta 

 Riskien kartoitusta on tehty osana Kessoten valmistelua ja päivittäisen työskentelyn yhteydessä. 

Valmistelun osalta esim. organisoinnin laadinta, prosessit, viranhaltijoiden toimivallan 

määrittäminen, Kessote säädöstön laadinta on laadittu huomioiden riskienhallinnan näkökulma. 

 Sisäinen valvonta toiminnan alun osalta on tuottanut pääosin riittävän varmuuden toiminnan 

tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden 

turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation 

riittävyydestä.  

 Osana riskienhallintaa kuntayhtymän vakuutukset on tarkistettu toiminnan laajentuessa 2021 lukien 

ja ne päivitetään vuosittain. Vahinko- ja omaisuusriskit on arvioidaan vuosittain. Toiminta on 

vakuutettu keskeytyksen, omaisuusriskin ja tapaturmien osalta. Lisäksi lakisääteistä toimintaa kattaa 

asiakasvakuutus esim. sosiaalihuollon asiakkaiden osalta.  

 Kirjanpidon ja laskutuksen tarkastusta tehdään pistokokein ja väliaikaisten hyväksyjä sijaistuksien 

myötä.  

 Toiminnan kehittämisen kannalta riskinä on koronatyö, hyvinvointialue valmisteluun ja 

henkilöstövoimavarojen riittävyys perustyöhön, koronatyöhön ja hyvinvointialueen valmisteluun. 

Toiminnallisista riskeistä suurimpana ovat palvelutuotannon vaatimuksen riskit liittyen 

normaalitoiminnan ja koronatyön välillä, henkilöstöriskit, hoito- ja asiakasprosessien riskit ja 

tietojärjestelmiä koskevat riskit. 

 Taloudelliset riskit vuonna 2021 ovat tällä hetkellä vähäisempiä, koska koronan lisätyö synnyttää 

suoritelaskutusta jäsenkunnille ja tulopuoli tulee olemaan arvioitua suurempi. Vuoden 2022 

talousarvio on vasta laadintavaiheessa. Taloudelliset heilahtelut voivat kuitenkin olla vuosien välillä 

merkittäviä toiminnan volyymin, tuottojen logiikan ja aiempien vuosien tarkastelun huomioon 

ottaen. Vuosi 2021 on ensimmäinen sekä sosiaali- että terveydenhuollon toiminnan kattava 

talousarviovuosi.  

 Kuntayhtymän toiminnan seurantaa, raportointia ja itsearviointia on toteutettu johtoryhmän 

kokouksissa, laajennetuissa johtoryhmissä sekä esimies/alaiskeskusteluissa. Arviointi on ollut sekä 

toimintaan että talouteen liittyvää arviointia, joka on toteutettu osaksi etukäteisvalvontana ja osaksi 

jälkikäteisvalvontana.  

 Tärkeimmät valvonnan osa-alueet ovat: 

o talouden ja maksuvalmiuden seuranta 

o sopimusehtojen seuranta 

o palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä sopimusehtojen seuranta 

o toimintojen ja prosessien seuranta ja arviointi 

o asiakaspalautteen kehittäminen (palautejärjestelmä poissa käytöstä korona aikana) 

o henkilöstötalouden tilan seuranta 

o työsuojelutoiminnan kehittäminen 

o tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen 

o osaamisen varmistaminen eri ohjelmien hankinnan yhteydessä 

o käyttöoikeuksien myöntäminen 

o toimintayksiköiden palosuunnitelmien tarkistaminen 

o hyvän hallintotavan ja johtamisen kehittäminen 

o sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvontatoiminnan mallintaminen ja omavalvonta 



Sivu 4 / 6 
 

 

 Kuntayhtymällä ei ole päätoimista sisäistä tarkastajaa. 

 Alkuvuodesta 2021 on keskitytty henkilöstöhallinnon ohjeistuksiin ja toimintaohjeiden 

jalkauttamiseen niin sosiaali- kuin terveydenhuollon työssä.  

Keskeisimmät riskit Kessotessa ja riskien todennäköisyys  

 Toiminnallisten riskien valvonta ja hallinta on toteutettu koulutuksen, kehittämisen ja esimiestyön 

kautta. Eri maakunnalliset hankkeet ovat tässä mukana. Koronalla ollut oleellinen merkitys 

toiminnallisten riskien realisoitumiseen. Korona on vietyt resurssia kehittämiseltä esim. 

avosairaanhoidon ja perhekeskus toiminnan osalta. 

 Tietojärjestelmäriskejä pyritään minimoimaan ohjeistuksien, koulutuksen ja yhteistyön kautta (esim. 

Satakunnan sairaanhoitopiiri, 2MIt) lisäksi potilastietojärjestelmätoimittajien kanssa laajojen 

yhteistyöryhmien kautta (Varsinais-Suomen ja Satakunnan Pegasos-yhteistyö sekä Effica Lifecare 

päivittämisen ohjausryhmät jne.). Yhteistyötä on edelleen jatkettu Harjavallan kaupungin kanssa. 

Satasoten ict-hankkeet ovat merkittävässä roolissa. 

 Henkilöstöriskien valvonta ja riskienhallinta on toteutettu toiminnassa olevien raporttien ja 

suunnitelmien mukaan (henkilöstöraportit, työsuojelun toimintasuunnitelma, työterveyshuollon 

toimintasuunnitelma).  

o Päivittäisvalvontaa toteutetaan esimiespalavereiden, henkilöstöviestinnän ja toimintayksiköiden 

palverisen muodossa sekä henkilöstökäsikirjan ja ohjeistuksien jatkuvan päivittämisen myötä. 

 Taloudellisten riskien riskienhallinta on päivittäisjohtamista organisaation eri tasoilla. Valvontaa 

suoritetaan mm. ostolaskujen ja kassavirtojen seurannan osalta. Valtuutukset ja tilivelvollisten 

henkilöiden nimeäminen on osa vuosittaista prosessia talouden riskien hallinnassa. Yhtymähallitusta 

informoidaan suurempien hankintojen osalta ajankohtaiskatsauksissa, vaikka itse päätöksenteko 

onkin delegoitu alemmas. Talousraportit laaditaan perussopimuksen mukaisesti ja yhtymähallitusta 

informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousraportit viedään myös tiedoksi jäsenkunnille. 

Kustannuslaskentaa tehdään itsenäisesti palveluiden välillä. 

 Havaittuihin puutteisiin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on puututtu mm. hallinnollisten 

päätösten myötä ja ohjeistuksien tarkentamisen kautta. Sopimushallintaan on kiinnitetty erityistä 

huomiota ja se etenee myös osana hyvinvointialuevalmistelua. Kuntayhtymän sisäinen intranet on 

tiedotuskanavana ja viestinnän osana parantanut osaltaan kuntayhtymän sisäistä valvontaa ja 

riskienhallintaa, koska viimeisimmät ohjeet ja säännöstö eri asiakokonaisuuksiin liittyen ovat 

yhteisessä käytössä. Kessoten uudet nettisivut julkaistaan lokakuussa 2021. Viestintäsuunnitelman 

yhtymähallitus hyväksyi syyskuussa. 

 Tietoturvariskien varalta kuntayhtymällä on henkilökuntaa varten tietoturvaohjeistus sekä 

ajantasaiset palomuurit ja virustorjuntaohjelmat. Voimassa olevat ohjeistukset ovat: 

o tietoturvapolitiikka (2013) 

o tietoturvaperiaatteet (2013) 

o tietoturvatehtävät ja tietoturvan organisaatio (2013) 

o tietoturvarikkomusten seuraamusasteikko (2013) 

o tietosuojan seuranta ja valvonta suunnitelma (2013 ja 2018) 

o Käyttökatko-ohjeisto (2015) 

o opiskelijan salassapito-ohje (2015) 
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 Satasoten ict-hankkeet ovat merkittävässä roolissa. Esim. tietosuoja asioita selvitetään myös 

hankkeiden kautta. 

 

Muistutukset, kantelut ja oikaisuvaatimukset 

 Muistutusten, kanteluiden ja oikaisuvaatimusten käsittely kuvastaa osaltaan organisaation tilaa 

prosessien toimivuuden kannalta sekä toiminnan sekä päätösten lainmukaisuuden tarkastelua. 

Muistutusten ja kanteluiden määrät on kokonaisuudessaan ollut matalalla tasolla alkuvuonna 2021. 

Kuljetuspalveluiden välityskeskuksen ongelmat ovat aiheuttaneet syyskuussa oikaisuvaatimuksien 

lisääntymisen esim. tuttutaksi-päätösten osalta. Hallinto-oikeudesta saadaan osaltaan lainsäädännön 

soveltamiseen ennakkokäytänteitä esim. vammaispalveluiden osalta. Pääsääntöisesti 

viranhaltijapäätökset ovat pitäneet eri oikeusasteissa. Muutamia asioita on palautettu uudelleen 

käsittelyyn osin uusin tiedoin ja muutamassa on muutettu kuntayhtymän päätöstä vuonna 2020.  

 

Meneillään olevia tai valmisteluun tulevia riskienhallinnan asioita 

 Kilpailutuksia on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja uusia on edelleen valmistelussa 

 Sopimusten koontia hyvinvointialueelle jatketaan 

 Henkilöstöprosessien tarkastelu ja kehittämistoimet 

 Asiakasprosesseja ja hoitopolkuja päivitetään intraan 

 Riskiarvioinnit tehdään syksyllä 2021 toimintayksiköittäin. 

 Henkilöstöriskien kartoitusta ja työhyvinvoinnin tilankartoitusta on tarkoitus koota Työsyke-kyselyllä 

ja/tai laajemmalla henkilöstökyselyllä 2021/2022.  

 Henkilöstön koulutus mm. asiakaspalvelu.  

 Vakuutukset kilpailutetaan vuodelle 2022 

 Arkistointiohjeistoja ja asiakirjahallinnon toimintaohjeella päivitetään  
 

 

Kuntayhtymän johtaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle toiminnasta ja taloudesta 14.10.2021. 

Tarkastuslautakunta on laatinut tarkastusohjelman vuodelle 2021.  Tällä raportilla kuntayhtymän johtaja on 

selostanut sisäinen valvonnan toteutumisesta Kessoten toiminnan aloittamisen myötä. Arviointi koostetaan 

2021 tilinpäätökseen. 

Riskien arviointikohteet 2021  

Riskien arvioitavat kohteet on valittu vuodelle 2021 talousarvio tavoitteisiin pohjautuen. Vuoden 2021 

riskiarvioinnissa korostuu erityisesti toiminnan yhteensovittaminen, verkostoituminen ja ulkoisen toiminnan 

häiriöihin varautuminen.   
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1. Kehittämisen tavoitteiden toteutumisen arviointi (korona) 

2. Sote-integraation toteutuminen Kessoten toiminnoissa 

3. Henkilöstöresurssi riittävyys normaalitoimintaan koronatilanteessa  

4. Tiedonhallinnan riskienarviointi 

5. Uuden toimintaympäristön sisäänajo talousraportoinnissa ja seurannan kehittäminen uudessa 

ympäristössä 

6. Riskiarvioiden päivittäminen/laatiminen yksiköittäin. Arviointipohja liitteenä. 

 

 

 

 

 

 

 


