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Valvontaviranomaiset
valmistautuvat soteuudistukseen 2022

Sote-makuuudistustyö
2017 – 2019
Valvontaviranomaisten
Valvonnan pitkäaikainen
kehittäminen –projekti
käynnistyy

Yhteisen työn
vahvistaminen

Luovan valmistelu

Valvirajohtoisesti
yhteneväisten käytäntöjen
ja yhteistyön jatkuminen ja
vahvistaminen edelleen

Valtion lupaja valvontaviraston (Luova)
valmistelu ja sen päättyminen
sote-maku-uudistuksen
kaatuessa (8.3.2019)
.

STM:n ja virastojen
kehittämishankkeet ja
uudistustyö

lainsäädäntöuudistus ja niiden toimeenpano,
tietojohtaminen, tietotuotanto ja tietotarpeet ja näitä
tukevat VV:n virastokohtaiset kehittämishankkeet

HVA-projekti
AVI:en POL-johtajien aloitteesta
viranomaisvalvonnan soteuudistukseen valmistautuminen
yhdessä Valviran kanssa (VM,
STM)

Kehittämistyö
jatkuu

Lupahallinnon valmistautuminen,
substanssikohtainen valmistelu,
toimintakäytäntöjen täsmentäminen
ja integrointi jatkuvat…

Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteishanke

Hyvinvointialueiden
sote-järjestämisen
valvonnan suunnittelu
ja kehittäminen, HVA projekti

Taustalla edellisen sote/maku-uudistuksen aikana
tehty valmistelutyö
Tarkoituksena on valmistautua sote-valvontaan
liittyvien lakien toimeenpanoon:
•

Kehittää ja yhtenäistää valvontaviranomaisten
omaa toimintaa ja prosesseja
hyvinvointialueiden järjestämisvastuun
valvonnassa

•

Edistää ja varmistaa, että hyvinvointialueet
onnistuvat omassa valvontatehtävässään

Tavoitteena on määritellä ja kuvata tulevat vv:n
valvontatehtävät, työ- ja toimivaltajaot, yhtenäiset
työkäytännöt ja valvontaprosessit (1.1.2023 alkaen)
Fokus sote-järjestämisen laillisuusvalvonnassa
Rajapinnat ja integraatio muiden sote-uudistuksen
toimeenpanoon liittyvien kehittämishankkeiden ja
uudistyön kanssa (Valtava, Soteri…)

Toimikausi 1.11.21 – 31.12.2022

11.4.2022

Kysely hyvinvointialueiden
valmistelijoille valvontatehtävän
valmistelun tilanteesta
Tarkoituksena kartoittaa hyvinvointialueiden sotejärjestämisvastuulle kuuluvan valvontatehtävän
valmistelun tilannetta ja sitä, millaista tukea siihen
toivotaan valvontaviranomaisilta.
Toteutettiin helmikuussa (vast.aikaa ~ 2 vkoa)
4.3.2022 mennessä vastauksia 20/22
Hyvinvointialueen valvontatehtävän valmistelu
pääosin valmis kuudella (6) hyvinvointialueella
Valmistelu on pääosin kesken 14 hyvinvointialueella
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Millaista tukea tai yhteistyötä toivotte aluehallintovirastoilta ja
Valviralta valvontatehtävänne valmistelutyöhön?
a) Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen
omavalvontasuunnitelmien laatimisessa?

58%

b) Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen
omavalvonnan toteuttamisessa ja seurannassa?

58%

c) Omavalvontaohjelman laatimisessa ja seurannassa?

74%

d) Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien yksityisten
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ohjauksessa ja
ennakollisessa valvonnassa (ennalta suunniteltu valvontatoimi)?
e) Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien yksityisten
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien jälkikäteisessä
valvonnassa (esim. epäkohtailmoitus käynnistänyt…
f) Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla kuuluvan
valvontatehtävän ja viranomaisvalvonnan tehtäväjaon
täsmentämisessä?

63%

58%

68%

g) Valvontatiedon kulkuun liittyvissä asioissa hyvinvointialueen
sisällä tai hyvinvointialueen ja valvontaviranomaisten välillä?

79%

h) Jossain muussa, missä?

37%
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Millaista tukea tai yhteistyötä toivotte aluehallintovirastoilta ja
Valviralta valvontatehtävänne valmistelutyöhön?
Hyvinvointialueiden ja valvontaviranomaisten (avien ja Valviran) valvontaroolien, tehtävien ja
työnjaon selkyttämistä
Kansallista, yhtenäistä ja selkeää ohjeistusta omavalvontaohjelman, omavalvontasuunnitelman ja
järjestämisvastuulle kuuluvan valvonnan toteuttamiseksi
Yhtenäisiä käytäntöjä, toimintamalleja, mallipohjia ja esimerkkejä, valvontaan liittyviä
linjauksia mm. käytettävistä tietolähteistä, mittareista, valvonnan toteutuksesta ja aikataulusta
Valvotatiedon jakamiseen yhteisiä käytöntöjä ml. valvonta-asiakirjojen toimittaminen ja
valvontatiedon käyttö (valvontaviranomaisten valvontahavainnot) ja riskiperusteinen valvonta
hyvinvointialueen toteuttamassa valvonnassa (omatoiminta ja järjestämisvastuulle kuuluva yksityisten
palveluntuottajien valvonta). Täsmennystä Soterin rajapinnoista mm. Laseri-rekisteriin.
Koulutusta ja osaamisen tukemista omavalvontaohjelman, omavalvontasuunnitelman ja
järjestämisvastuulle kuuluvan yksityisten palveluntuottajien valvonnan laatimiseen, toteuttamiseen ja
seurantaan
Kansallisen tason yhteistyötä ja verkostoitumista valvontaan liittyvissä asioissa hyvinvointialueiden
kesken sekä valvontaviranomaisten kanssa.
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Lisäksi haluttiin tuoda esille seuraavia asioita:
• Omavalvontaohjelma sekä järjestämisvastuu -käsitteet ovat epäselvät.
• Toivotaan lisää tietoa siitä, mitkä tulisi olla hyvinvointialueen valvontaa toteuttava resurssointi:
henkilöstömäärä, vaadittava koulutus jne…
• Toivotaan viranomaisvalvontaan yhtenäisiä käytäntöjä (aveilla ja Valviralla) mm. valvonnan
toteuttamiseen, selvityspyyntöihin vastaamiseen, lain tulkintaan jne.
• Toivotaan kansallisia linjauksia ja käytäntöjä tiedolla johtamiseen ja valvontatietojen käyttöön
valvonnassa, valvontaraporttien jakamiseen valvontaviranomaisille, valvontatiedolle yhteisiä
tietoportaaleja, sähköisiä alustoja ja pohjia,
• Toivotaan aluehallintovirastot valvonnan valmistelun tueksi alueille ja käytännön valvontatyöhön.
• Toivotaan hyvinvointialueiden välisen valvontayhteistyön koordinoivaksi tahoksi aluehallintovirastoja ja
Valviraa
• Toivotaan selkeitä ohjeita järjestäjän toteuttamaan valvontaan siirtymäajalle vuodelle 2023, jolloin
hyvinvointialueen valvontavastuu on jo voimassa, mutta valvontalakia vielä odotetaan.
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Valmistaudutaan ja
onnistutaan – yhdessä
Alueelliset tilaisuudet:

•

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella
5.5.

•

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
19.5.

•

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 16.6.

•

Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston
toimialueella 6.10

•

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
13.10

Valtakunnalliset tilaisuudet
•

31.3.

•

8.9. (sve)

•

10.11.

Avien
alueelliset
ohjaus- ja
arviointikäyn
nit
STM:n soteuudistuksen
toimeenpano
n ohjaus/
palvelujen
järjestämine
n

Muut avien
järjestämät
ohjaustilaisuudet

EDISTETÄÄ,
TUETAAN JA
VAMISTETAAN

Avien ja
Valviran hvavalvonnan
tueksi
nimetyt
yhteyshenkil
öt

HVAprojektin
alueelliset
tilaisuudet

Muu
neuvonta ja
ohjaus,
ohjauskirjeet
ym.

HVAprojektin
valtakunnalli
set
tilaisuudet
11.4.2022

Yhteistiedot
Projektipäällikkö leena.serpola-kaivo-oja@avi.fi
Projektikoordinaattori ulla.saalasti@avi.fi

https://avi.fi/hyvinvointialueiden-sotevalvonnan-kehittaminen
avi.fi
valvira.fi

soteuudistus.fi
@AVItwiittaa,
@ValviraViestii,@ValviraSoteValvonta

#sote #soteuudistus #sotevalvonta #valvonta
#viranomaisvalvonta
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