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VALVOJAN NÄKÖKULMASTA   
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16.5.2013 



SOSIAALIHUOLLON VALVONTA 

 

Sosiaalihuollon valtakunnallinen valvonta Valviran tehtäväksi  
vuoden 2010 alusta 

 

SHL 3 §:n mukaan Valvira ohjaa ja valvoo asioissa 

• jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia 

• koskevat toimintaa usean aluehallintoviraston alueella tai koko 
maata 

• jotka liittyvät Valvirassa käsiteltävään th:n valvonta-asiaan 

• asiat, jotka aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään 

 

Valtakunnalliset sosiaalihuollon luvat 1.10.2011 

 

Valvontaviranomaisia ovat ensisijaisesti kunnat ja 
aluehallintovirastot 



VANHUSTENHUOLLON VALVONTA 

Vanhustenhuoltoon laaditut valvontaohjelmat  

 ohjelmakausi 2012-2014  
 

Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen  

valvontaohjelma (2009), - päivitetään 

vanhuspalvelulain ja uuden ikäihmisten 

laatusuosituksen vaatimusten mukaiseksi 
 

Terveydenhuollon puolella ympärivuorokautisen hoidon 

ja hoivan valvontasuunnitelma vuodeosastojen 

pitkäaikaishoidon valvontaan 
 

Kotiin annettavien palvelujen valvontaohjelma 
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VANHUSPALVELULAIN VALVONTA  

Valvonta kohdennetaan 

  - ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan 

  - hyvinvointia tukeviin palveluihin 
 

Valviralta odotetaan selvitystä ympärivuorokautisen 

hoidon ja huolenpidon laadusta ennen lain 

voimaantuloa ja vuoden 2014 lopulla 

  

Valviran selvitys 2010  (82 % ymp.vrk. yksiköihin) 
 

Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstömitoitukseen 
 

Valvira käynnistää projektin valvonnan 

toteuttamiseksi 2013 - 2014 
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VALVONNAN KOHTEET I 

Suoraan valvottavissa: 

 
 5 § kunnan vanhuspalveluja koskeva suunnitelma 

 10 § asiantuntemus 

 11 § vanhusneuvosto 

 12 § hyvinvointia edistävät palvelut 

 14 § laitospaikkojen määrä ja laatu 

 15 § palvelutarpeen selvittäminen (as:n osallisuus) 

 17 § vastuutyöntekijä 

 23 § omavalvonta 

 26 § odotusaikojen julkaiseminen 



VALVONNAN KOHTEET II 

Vanhuspalvelulain 5 §: suunnitelma ikääntyneen 

väestön tukemiseksi 
 

Palvelujen laatuun ja saatavuuteen liittyvät määräykset 

annettu yleisellä tasolla ja edellyttää 
 

• operationalisontia 

• hyväksyttävyyden kriteerien asettamista 

• yhteisten puuttumiskynnysten ja seuraamusten 

määrittämistä 
 

Valvontaohjelmat ja laatusuositus 
 

Erityinen huomio kuntiin, joissa palvelutuotantoa 

ulkoistetaan laajasti 
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VALVONTASUUNNITELMA 

THL kerää tiedot 2013 toukokuussa lähetettävällä 

kyselyllä ja tekee seurantakyselyn vuonna 2014 

• tiedot kerätään yksikkökohtaisesti 
 

Tiedoista tuotetaan julkinen tiedosto, jota voidaan 

käyttää valvonnassa ja omavalvonnassa 
 

THL muokkaa tiedot myös yleiseen käyttöön mm. 

palveluvaakaan 
 

Yksityisen sektorin tiedot Valveri -rekisteristä 

• sähköinen toimintakertomus 

• valvontaosio valmistumassa 2013 (valvontaratkaisut) 
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VALVONNAN HAASTEET 

Valvonta yhteistyössä aluehallintovirastojen ja THL:n 

kanssa 

• toiminnan laajuus ja rakenne 

• käytettävissä oleva tietopohja (julkinen/yksit.) 

• Resurssit  (projektiin rahoitusta 200 000 ) 

• valvonnan menetelmät ovat kehittämisvaiheessa 
 

Valvonnan tavoitteet 

• riskiperusteita 

• suunnitelmallista 

• painopiste ennakoivaan valvontaan 
 

Omavalvonta (23 §- voimaan 2015) 

Lupahallinnon rooli yksityisellä sektorilla 
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   KIITOS 
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