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Vahva perusoikeuksien toteutumisen valvoja 
on monialainen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteydessä uudistetaan 
valtion aluehallinto ja maakuntien tehtäviin liittyen myös valtion keskushallintoa. Tässä 
valmistelussa kehitetään kokonaan uudenlaista virastomallia, valtioneuvoston ministeriöiden 
yhteistä virastoa. Se on valmistelussa noussut varteen otettavaksi vaihtoehdoksi 
perusoikeuksien toteuttamiseen liittyvän valtion lupa- ja valvontatoiminnan järjestämiseen. 

Hallinnon uudistuksissa pyritään löytämään ratkaisuja Suomen julkisen hallinnon 
arvioinneissa toistuvasti esille nostettuihin ongelmakohtiin. Samalla haetaan myös uusia 
tapoja järjestää hallinto niin, että se vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Näin huolehditaan siitä, 
että Suomessa on tulevaisuudessakin hyvä hallinto, joka on kansainvälisesti esimerkillinen. 
OECD on Suomen vuosien 2010 ja 2014 maa-arvioinneissa todennut, että Suomen hallintoa 
leimaa voimakas jakautuminen toisistaan irrallisiin politiikkalohkoihin (siiloutuminen). 

OECD:n suositusten mukaan strategisen kokonaisnäkemyksen vahvistaminen Suomessa vaatii 
poikkihallinnollisuutta ja parempaa hallinnon kokonaisuutta koskevaa ennakointia ja 
suunnittelua. Lisäksi koko hallinnon kattavien periaatteiden ja ratkaisujen koordinaatiota ja 
ohjausta tulee vahvistaa. Vasta julkaistussa eurooppalaisia hallintomalleja selvittäneessä 
valtioneuvoston tutkimushankkeessa (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 37/2016) on todettu, että eri maissa toteutettu kehitys kohti valtakunnallisia 
virastomalleja on vahvistanut sektoriajattelua ja että tätä ei saisi tapahtua Suomessa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja perusoikeuksien toteutumisen 
valvonta uudistuvat 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen rakenteet uudistuvat tavalla, joka 
edellyttää entistä merkittävästi kiinteämpää yhteyttä palvelujärjestelmän ja sen rahoituksen 
valtionohjaukselle sekä laillisuusvalvonnalle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oltava vahva 
valtakunnallinen rooli arvioida toimialansa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja tavoitteiden 
toteutumista sekä valtionrahoituksen riittävyyttä ja käyttöä.  Sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenteiden uudistuksessa on tärkeää huolehtia myös uudenaikaisen ohjauksen ja valvonnan 
kehittämisestä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistusten valmistelussa onkin kehitetty kokonaan 
uudenlaisia ajattelutapoja ohjaukseen ja valvontaan. Lausunnoilla olevassa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden tuottamista koskevassa laissa asetetaan julkiset ja yksityiset 
tuottajat saman valvonnallisen menettelyn piiriin. Lupamenettelyistä luovutaan tuottajien 
valvonnassa ja tilalle tulee uudenlainen rekisteröitymismenettely.  
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Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan koko sisältöä ja menettelyitä uudistetaan. 
Hallinnon ja yhteiskunnan digitalisoituminen antaa tässä uudenlaisia mahdollisuuksia. 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa ja laajemmin hallinnon ohjauksessa ja valvonnassa tarvitaan 
aikaisempaa enemmän moniammatillista yhteistyötä. Nyky-yhteiskunnassa valvonnan 
kokonaisuus ei voi typistyä sirpalemaiseen ja sektorikohtaiseen valvontaan, vaan 
perusoikeusjärjestelmä on kokonaisuus. Perusoikeuksien valvontaa hahmotetaan 
poikkihallinnollisena kokonaisuutena ja siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla turvaa 
riittävät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Myös valvonnan menettelytavat muuttuvat. Valvonnassa siirrytään laajempaan 
valvontatiedon systemaattiseen keräämiseen ja laadulliseen analysointiin, jota tehdään myös 
vuorovaikutuksessa valvottavien maakuntien kanssa omavalvontaa tukien. Jotta ministeriö 
pystyy muodostamaan laillisuusvalvojan raportoinnin pohjalta kattavampaa analyysiä 
varsinkin valtionrahoituksen riittävyydestä, tulee jo valvonnan sisältöön rakentaa elementti, 
joka pystyy selvittämään rahoituksen yhteyttä havaittuihin epäkohtiin. Tämäkin edellyttää 
uudenlaista monialaista osaamista valvontatoiminnassa. Muuttuvassa yhteiskunnassa eri 
tehtävien keskinäiset yhteydet ja niiden muutokset korostuvat ja vaativat ketterää toiminnan 
mukauttamista. Maakunnan sote – palvelujärjestelmä ei toimi tyhjiössä.  

Valtioneuvoston ministeriöiden yhteinen lupa-, ohjaus ja valvontavirasto 

Valmistelussa on kehitetty aihio kokonaan uudenlaiseksi virastotyypiksi, valtioneuvoston 
ministeriöiden yhteinen virasto. Pitkälti nykyisistä valtion aluehallintovirastoista, osin ELY-
keskuksista sekä myös keskushallinnon virastoista koottavien lupa-, ohjaus- ja 
valvontatehtävien hoitoa varten ehdotetaan perustettavaksi uusi valtakunnallinen ja 
monialainen Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto (työnimi LUOVA).  Uusi virasto ei ole 
valtiovarainministeriön alainen nykyisten aluehallintovirastojen tapaan, vaan se kuuluu 
kaikkien virastolle merkittäviä tehtäviä antavien ministeriöiden hallinnonalaan. Uusi virasto 
on ministeriöiden yhteisessä ohjauksessa toiminnan kokonaisuuden osalta mutta kunkin 
ministeriön ohjauksessa toimialan sisältöohjauksen osalta. Uudenlainen virastomalli yhdistää 
siten vahvan hallinnonala- ja toimialakohtaisen sisältöohjauksen ja toisaalta monialaisen 
yhteistyön asioissa, joissa se on hyödyllinen.  Yhteisessä ohjauksessa uudenlainen 
virastorakenne mahdollistaa valtioneuvostotason kootun yhteisen tavoiteasetannan sekä eri 
hallinnonalojen poikkihallinnollisen toiminnan yhteensovittamisen jo tulosohjauksessa. 
Mallissa päästään myös paremmin kokoamaan uuden data-analytiikan ja digitalisoinnin 
hyödyntämisen menetelmiä.  Yhteisen ohjauksen sisältö on nimenomaan näissä, kaikille 
ministeriöille ja koko yhteiskunnalle sekä maakunnalle yhteisissä asioissa.  

Uuden Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston monialaisuudessa on kyse rakenteesta, joka 
luo mahdollisuuksia uudistaa ja kehittää valvonnan toimintamalleja, käyttää asiantuntemusta 
laaja-alaisesti sekä kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia palveluja. Monialainen, 
laajapohjainen, alueilla toimiva ja valtakunnallista toimivaltaa käyttävä valtion lupa-, ohjaus- 
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ja valvontaviranomainen kokoaa yhteen valtiolle kuuluvia toisiinsa kytkeytyviä tehtäviä. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi uusi virasto valvoisi myös muun muassa 
varhaiskasvatusta, opetustoimea, työsuojelua, ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua ja 
pelastustoimea. Uudenlaisella suomalaisella virastomallilla vahvistetaan perusoikeuksien 
valvontaa poikkihallinnollisuutta hyödyntäen mutta samalla toimialojen 
erityisasiantuntijuutta kunnioittaen. 

Selvityshenkilö Soininvaaran ehdotus 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastorakennetta ja virastojen tehtäviä arvioiva 
selvitysmies Osmo Soininvaara on ehdottanut sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan 
järjestämistä siten, että nykyisten aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon 
valvonnan tehtävät puretaan Valviraan ja Valviraan kootut sosiaali- ja terveydenhuollon 
valvonnan tehtävät sittemmin siirretään uuteen Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon 
omaksi toimialakseen. 

Uusi lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto onkin valmistelussa keskeinen vaihtoehto nykyisin 
kuuteen aluehallintovirastoon ja Valviraan hajautuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
valvontatehtävien järjestämiseksi ja kokoamiseksi. Tarkoituksena uuden monialaisen 
viraston valmistelussa on, että uuden viraston toiminta organisoidaan toimialoittain. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimiala koostuisi nykyisin aluehallintovirastoissa ja Valvirassa 
hoidetusta sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, rekisteröinti ja valvontatoiminnasta. Uusi 
virasto kuuluisi myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ja viraston sosiaali- 
terveydenhuollon tehtävät olisivat sosiaali- ja terveysministeriön yksinomaisessa 
sisältöohjauksessa. Uusi virastorakenne mahdollistaa tiiviin vuoropuhelun ministeriön ja 
toimialan laillisuusvalvojan välillä.  

Sisällöllinen osaaminen varmistetaan 

Valmisteluun kuuluvassa eri vaihtoehtojen riskien kartoittamisessa on kysytty, voiko sote –
valvonta olla riittävän vahvasti ohjattua ja asiantuntevasti toteutettua monialaisessa 
virastossa. Tästä on ollut huolta myös julkisessa keskustelussa.  

Virastorakenteen monialaisuus ei tarkoita ammatillisen asiantuntemuksen katoamista vaan 
päinvastoin mahdollisuutta vahvaan eri lohkojen asiantuntemuksen verkostomaiseen 
hyödyntämiseen ja toisilta oppimiseen. Monialaisuus mahdollistaa hallinnolliset sektorirajat 
ylittäen aidon asiakas- ja ratkaisulähtöisen sekä palvelun käyttäjiä lähellä olevan uuden 
valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen. Toimintaa voidaan uudistaa sisällöllisesti, siinä voidaan 
hyödyntää yhteistä tietopohjaa ja viraston monien eri toimialojen erityisasiantuntemusta 
sekä tarjota maakunnalle yhden luukun periaatteen mukainen koottu palvelu. Malli 
mahdollistaa viranomaisen toiminnan yhteensovittamisen jo viranomaisen sisäisenä 
toimintana, jolloin maakunnalle ja muille valvottaville toiminta näyttäytyy eri hallinnonalojen 

http://alueuudistus.fi/documents/1271139/1996957/Selvityshenkil%C3%B6+Soininvaaran+kannanotto+Valvirasta/fca1b1df-9220-46c3-86f9-5b7d27d78b8b
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välillä yhteisen tavoiteasetannan mukaisena. Tällaiset toimintatavat ja mahdollisuudet ovat 
välttämättömiä maakuntauudistuksen kokonaisuuden tavoitteiden toteutumiseksi sekä sote -
valvonnan painopisteiden ja roolin muuttamiseksi edellä kuvatulla tavalla. 

Laajemmalle pohjalle rakennettu virasto on myös taloudellisesti kantokykyinen tavalla, joka 
turvaa aiempaa selvästi paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemuksen 
säilyttämisen, kehittämisen sekä laajentamiseen valvontatoiminnassa samoin kuin työn 
tasaamisen. Monialaisen ja alueellisissa toimipisteissä toimivan viraston hallinto ja 
tukipalvelut sekä alueellinen toimipisteverkko on myös mahdollista organisoida merkittävästi 
kustannustehokkaammin kuin pienemmissä virastokokonaisuuksissa, mikä merkitsee lisää 
voimavaroja varsinaiseen valvontatyöhön. 

Viraston monialaisuudesta riippumatta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta olisi 
sisällöltään vahvasti sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Monialaisen viraston 
valtioneuvostotasolla tapahtuva yhteinen ohjaus ei millään tavoin puutu varsinaisen 
toiminnallisen ohjauksen sisältöön eikä mahdollisuuksiin joustavasti suunnata sosiaali- ja 
terveydenhuollon valvontatoimintaa. 

Maakunta- ja sote-uudistuksissa kehitetään nykyaikaista, vahvaa 
perusoikeuksien toteutumisen valvojaa. 
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