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Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

valvonnan uusi ote 
 

Kirsi Varhila 

Virpi Kölhi 
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• Toimintaympäristön 

muutos 

• Digitalisaatio  

• Virastouudistus  
 

Mahdollisuuksien ikkuna 

on auki 
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Maakuntien yhteiset 

palvelukeskukset (Toimitila,  

talous- ja henkilöstöhallinto, ICT) 

Maakunnan sote-yhtiöt 
Valinnanvapaus, yhtiöittämisvelvollisuus ja markkinoilla 

toimiminen. Ei julkisen vallan käyttöä 
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Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne 

Lähete 

Valinnanvapauden raja 

Maakunnan 

liikelaitos 
- tuottamisvastuu ja 

julkisen vallan käyttö 

yksilöasioissa 

- ei markkinoilla 

Palvelujen 
käyttö 

Ostopalvelut 

- Yksityisen ja kolmannen 

sektorin tuotanto 

Hankinta 

Maakunnan omat 
tukipalveluyhtiöt 

Lähete 

Järjestämisvastuuseen 
kuuluva päätösvalta, 
seuranta ja valvonta sekä 
sopimusohjaus 

Asiakasseteli & 
henk.koht. budjetti 

Maakunta 
- Järjestämisvastuu 
- Julkisen vallan käyttö 
- Suojaverkko 
 

Asiakkaat 

Palvelujen käyttö 
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Sote- valvonta uusissa rakenteissa 

1. Maakuntien vahva ohjaus- ja valvontamandaatti palveluntuottajiin 

2. Valvontaviranomaisen ohjaus- ja valvonta järjestäjään ja tuottajaan 

 

• Maakuntien järjestämisvastuun ja palvelurakenteen viranomaisvalvonnan 

yhtymäpinnat 

• Valvonta kohdistuu mm. siihen: 

• miten maakunta toimeenpanee strategiaansa,  

• ovatko maakunnan omat ohjaus- ja valvontatoimet tehokkaita,  

• toteutuuko palvelujen yhdenvertaisuus, toteutuvatko asukkaiden perusoikeudet?  
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• Tarvitaan: 

 

• uudenlaista valvontaosaamista ja uusia valvonnan menetelmiä 

• ajantasaista valvonnan tietopohjaa 

• aitoa tiedonvaihtoa maakuntien ja valvontaviranomaisen välille 

• valvontatiedon hyödynnettävyyttä 

 

 

• Avoin data haastaa valvojan ja aikaikkuna toimintaan on hyvin lyhyt 
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Sote- valvonta uusissa rakenteissa 
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Tuottajat sote -lainsäädännössä 

• Vuodesta 2019 alkaen sote -palvelujen tuottaminen koskisi sekä julkisia että yksityisiä 

toimijoita:  

• Rakenteet: laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

• Tuottajat: laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 

• Palvelujen sisältö: terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki ja muu sote- 

lainsäädäntö 

• Asiakkaan valinnanvapaus: laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa 

• Asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet: potilaslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, 

itsemääräämisoikeuslaki, asiakasmaksulaki 

• Henkilöstö: laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
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 Mahdollisuudet 

• Valvonnan viranomaisrakenne selkeytyy 

• Päällekkäisyydet poistuvat, yhtenäiset käytännöt, asiantuntijuuden 

vahvistuminen ja toimintatapojen uudistaminen 

• Vaaditaan hyvää johtamista ja siirtymävaiheen asiakas- ja 

potilasturvallisuusriskien hallintaa  

• Mahdollisuus ennakoivan ja riskiperusteisen valvonnan vahvistamiseen 

• Mukana maakuntien ohjauksen tietoperustan muodostamisessa 

• Uudesta viranomaisesta keskeinen toimija, joka turvaa ja varmistaa 

muutoksessa asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen 
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• Yhteistyö ja vuorovaikutus korostuvat 

entisestään 

• Ohjaus-, seuranta- ja valvontatehtävien 

toteuttaminen uudessa sote-

palvelujärjestelmässä edellyttää tiivistä 

yhteistyötä ja selkeää työnjakoa eri 

toimijoiden välillä 

• Yhteistyöllä eri tahojen kanssa syntyy 

enemmän kuin osiensa summa 

 

 

Solmitaan kengännauhat 
yhdessä 
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Kiitos! 
alueuudistus.fi 

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

 


