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Etelä-Pohjanmaa

Toimenpiteet hankesuunnitelmasta

• Koulutetaan henkilöstöä viranomaisvalvonnasta ja ohjauksesta

• Kehitetään osaamista palveluhankintojen, sopimusten sisällön 
arvioinnin sekä sopimusvalvonnanosalta

• Kehitetään omavalvontaa

• Rakennetaan sisäisen auditoinnin malli

• Rakennetaan kolmiportainen valvonnan toimintamallin 
(ennakollinen, suunnitelmaperusteinen ja jälkikäteinen valvonta)
• Määritellään ohjaus- ja valvontatoimintojen sisällöt ja laatukriteerit

• Määritellään roolit ja valvonnan vastuut sekä tiivistetään yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa 

• Otetaan asiakas- ja henkilöstöpalaute osaksi palaute- ja laatujärjestelmää



Etelä-Pohjanmaa

Koulutetaan henkilöstöä viranomaisvalvonnasta ja ohjauksesta

Kehitetään osaamista palveluhankintojen, sopimusten sisällön 
arvioinnin sekä sopimusvalvonnan osalta 

Viranomaisvalvonta 25-26.3.21

Omavalvonta 26.3.21

Työsuojelu 20.4

Asiakastyön laatu 5.5

Asiakas- ja potilasturvallisuus 25.5

Hyvä sosiaali- ja terveyspalveluhankinta ja sopimuksen valvonta 24.8 ja 8.9

Yhteenveto ja kehittämistehtävät 30.9

Osallistujat vuosina 2020 ja 2021

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto: Viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erityisosaaja –koulutus (15 op)
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Kehitetään omavalvontaa

• Lähtökohtana hankkeen alussa (11/2020) tehdyn nykytilan 
kartoituskyselyn perusteella omavalvonnan osalta esiin nousseet 
kehittämiskohteet 
• Omavalvontasuunnitelman sisällön konkretisointi henkilökunnan 

päivittäiseen työhön
• Henkilöstön tietoisuuden lisääminen omavalvonnasta ja sen sitovuudesta 

→ Palvelulupaus
• Sosiaalihuoltolain velvoittamaan henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden 

toteuttamiseen palvelun toteuttamisessa havaitusta epäkohdasta tai sen 
uhasta (SHL 48 §) ei ollut joka paikassa sovittua toimintamallia eikä 
ilmoituslomaketta

• Omavalvonnan seurannan systemaattisuuden kehittäminen
• Lisäksi toiveena Valviran omavalvontasuunnitelman mallipohjan 

visualisointi
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Kehitetään omavalvontaa

• Luotu toimintamalli: Omavalvonta 
päivittäisen asiakastyön työkaluksi 
• Toiminnan tueksi omavalvonnan 

toteuttamiseen, seurantaan ja toiminnan 
kehittämiseen

• Omavalvonnan vuosikellossa kolmen 
vuoden sykli

• Omavalvonnan vuosittaiset painopistealueet

• Taulukko riskien käsittelyn tueksi 

• Visualisoitu sosiaalihuollon 
omavalvontasuunnitelmapohja
• Pohjana Valviran 2020 päivitetty 

mallilomake

• Luotu yhtenäinen toimintamalli ja 
ilmoituslomake sosiaalihuoltolain 
henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden 
toteuttamiseen
• Avoinna: SPro-järjestelmän hankinta 
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Rakennetaan sisäisen auditoinnin malli

• Sisäisen auditoinnin ohje

• Kuvattu sisäisen auditoinnin 
prosessi

• Luotu sisäisen auditoinnin 
raporttipohja

• Luotu lääkehoidon 
auditointityökalu → osaksi 
sisäisiä auditointeja sekä ohjaus-
ja valvontakäyntejä

Laadunhallinta-
järjestelmä

- Kriteerit

Sähköinen järjestelmä
- Auditointiraportit
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Rakennetaan kolmiportainen valvonnan toimintamalli 
Ennakollinen valvonta, sopimusten ja käynnissä olevan toiminnan valvonta 
sekä reaktiivinen valvonta

Liitetty kaikki hankkeen 
aikana kehitetyt 
toimintamallit ja 
lomakkeet sekä muita 
valvontatyötä tukevia 
ohjeita ja lomakkeita



Etelä-Pohjanmaa

Rakennetaan kolmiportainen valvonnan 
toimintamalli
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Rakennetaan kolmiportainen valvonnan 
toimintamalli
• Määritellään ohjaus- ja valvontatoimintojen sisällöt ja laatukriteerit

• Aloitettu sisältöjen määrittely 
• Yhtenäistetty ohjaus- ja valvontakäyntilomakkeita
• Luotu kotihoidon palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnin lomake
• Kirjallinen ohje yksityisille toimintayksiköille, jotka suunnittelevat aloittavansa toiminnan 

sosiaalipalveluiden tukipalveluyrittäjänä
• Mallipohja toimintayksikön ja asiakkaan välisestä palvelusopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta

• Määritellään roolit ja valvonnan vastuut sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa (mm. Valvira, AVI, kunnat/kuntayhtymät, sijaishuoltopaikat ja 
sijaishuoltoperheet, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä)
• THL:n kysy ja kuuntele-hanke

• Hankkeessa (2019–2021) tutkitaan sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia, kohtelua ja hyvinvointia. Lisäksi 
tutkitaan ja kehitetään lastensuojelun sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä liittyen sijaishuollon valvontaan

• Kysy ja kuuntele -hankkeen tutkimustulosten esittely 26.11.2021 – Lapsikohtaisen valvonnan toimintamalli 

• Kesken: Valvonnan roolit ja vastuut

• Otetaan asiakas- ja henkilöstöpalaute osaksi palaute- ja laatujärjestelmää
• Asiakaspalautteen hyödyntämistä edistetty osana asiakaspalautetyöryhmää
• Ei valmistelussa: Henkilöstöpalaute
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Esitys ohjausryhmälle

1. Hyväksytään omavalvonnan kehittämisen tueksi luodut toimintamallit
• Omavalvonta päivittäisen asiakastyön työkaluna 
• Visualisoitu omavalvontasuunnitelmalomake

2. Hyväksytään sosiaalihuoltolain henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta koskevat 
menettelyohjeet 

• Toimintamalli 
• Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomake 

3. Hyväksytään lääkehoidon auditointityökalu

4. Hyväksytään kotihoidon palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnin 
raporttipohja 

5. Hyväksytään valvonnan ”käsikirja” Versio 1.0

6. Ehdotetaan, että sisäisen auditoinnin toimintamallin käyttöönotto odottaa 
hyvinvointialueelle käyttöönotettavasta laadunhallinnan viitekehyksestä ja 
järjestelmästä sopimista


