Tietoon perustuvalla valvonnalla
varmistetaan sote-palvelujen
laadun ja yhdenvertaisuuden
toteutumista
Sote-uudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on
turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille asukkaille. Tavoitteen
toteutumista tuetaan sote-palveluiden omavalvonnan
ja viranomaisvalvonnan keinoin. Valvonnassa
pyritään ennakoimaan sosiaali- ja terveydenhuollossa
esiintyviä riskejä, jotka voivat vaarantaa asiakas- ja
potilasturvallisuutta.

A Valvonnan tietopohjan kattavuus ja

Hyvinvointialueet vastaavat
sote-palvelujen järjestämisestä ja
palveluiden omavalvonnasta.

laatu paranevat

Viranomaisvalvonnan tietopohja tulee lähivuosina laajenemaan
merkittävästi, kun kansallisen sote-tietopohjan kattavuus paranee, ja
tietoa saadaan paremmin valvontaviranomaisten käyttöön.
Lisäksi valvontaviranomaisten tuottaman tiedon laatua kehitetään
yhtenäistämällä tietorakenteita ja tiedonkäsittelyn prosesseja. Tulevaisuudessa valvonnan tuottamia tietoja jaetaan aiempaa kattavammin
sidosryhmien käyttöön.

Valvontaviranomaiset (alue
hallintovirastot ja Valvira) tukevat
hyvinvointialueiden omavalvontaa
sekä valvovat sote-palveluiden
laatua ja turvallisuutta.

Kansalliset sote-tiedot
esim. THL:n rekisteri- ja tilastotiedot
•
•
•
•
•
•

Perusterveydenhuollon tiedot
Erikoissairaanhoidon tiedot
Toimeentulotuen käsittelyaikatiedot
Lastensuojelun tiedot
Vanhuspalvelujen tiedot
Muut kansalliset sote-tiedot

Hyvinvointialueiden ja
palveluntuottajien
toimittamat tiedot
•
•

Hyvinvointialueiden tarkastuskertomukset ja tiedot havaituista epäkohdista
Palveluntuottajilta saadut tiedot
omavalvonnasta

Viranomaisvalvonnan
tuottamat tiedot
•
•
•

Viranomaisvalvonnan
tietopohja

•
•
•

Sote-valvontatilastot
Valviran rekisterit (Valveri
/Soteri, Terhikki, Suosikki)
Tarkastus-, ohjaus- ja arviointikäyntien tiedot
Sote-valvontahavaintoraportit
Valvontaviranomaisten
tekemät selvitykset ja kyselyt
Muut valvonnan tiedot

Viranomaisvalvonnan tietopohja koostuu kansallisesta sote-tiedosta, viranomaisvalvonnan tuottamista
tiedoista sekä hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien toimittamista tiedoista.
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A Tietoon perustuvalla valvonnalla
on monia hyötyjä

Kattavampi ja laadukas tietopohja sekä eri lähteistä saatavien tietojen yhdisteleminen mahdollistavat tietoon perustuvan valvonnan, jonka avulla valvontaviranomaiset voivat:

•
•
•

Tietoon perustuva
valvonta parantaa
valvonnan vaikuttavuutta
ja lisää asiakas- ja
potilasturvallisuutta.

tunnistaa ja ennakoida sosiaali- ja terveydenhuollossa
esiintyjä riskejä ja puutteita nykyistä paremmin
tukea palveluntuottajien ja -järjestäjien omavalvontaa
entistä paremmin
puuttua ennakoivasti sote-palveluiden riskeihin ja
puutteisiin

Kattavan ja laadukkaan tietopohjan hyödyntäminen
parantaa valvonnan vaikuttavuutta

Valviran ja avien
toiminnassa
syntyy tietoa

Vahvempi tuki palveluntuottajien ja -järjestäjien
omavalvonnalle

Sidosryhmät tuottavat
sote-palveluja
koskevaa tietoa

Valvonnan ja sidosryhmien tuottamia tietoja
yhdistetään

Tietoon perustuva valvonta

Valvontaa kehitetään
ennakoivammaksi

✔ Valvonnan tietoja
yhdistetään THL:ltä,
hyvinvointialueilta
ja palveluntuottajilta
saatuihin tietoihin.

Laajaa tietopohjaa
hyödynnetään valvonnassa

✔ Valvonnan tieto
pohjan kattavuus ja
laatu paranevat.

✔ Sote-palveluiden
riskit ja puutteet
tunnistetaan nykyistä
paremmin ja niihin
voidaan puuttua
ennakoivasti ja tieto
perusteisesti.

2

✔ Valvonnan vaikut
tavuus paranee ja
asiakas- ja potilas
turvallisuus lisääntyy.

Sote-palvelujärjestelmän arvioinnissa
ja ohjauksessa hyödynnetään valvonnan
tuottamaa tietoa esimerkiksi sosiaalija terveydenhuollon yhdenvertaisesta
toteutumisesta hyvinvointialueilla.

A Valvonnan tuottamia tietoja hyödynnetään sotepalvelujärjestelmän arvioinnissa ja ohjauksessa
Valvontaviranomaiset laativat vuosittain selvityksen sosiaali- ja
terveydenhuollon yhdenvertaisesta toteutumisesta hyvinvointialueilla
(järjestämislaki 30. §). Selvitystä hyödynnetään Terveyden ja hyvin
voinnin laitoksen (THL) vuosittaisissa asiantuntija-arvioinneissa,
joissa arvioidaan sote-palvelujärjestelmän toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannuksia kansallisen ohjauksen tueksi.
Tulevaisuudessa valvonnan tuottamista tiedoista on tarkoitus muodostaa asiantuntija-arvioinneissa hyödynnettäviä
kustannusvaikuttavuusindikaattoreita (KUVA-indikaattorit).

Yhteystiedot
Inari Otonkoski
erityisasiantuntija, STM
p. 0295 163 767, inari.otonkoski@gov.fi

STM:n käynnistämä Sote-tiedolla johtamisen,
ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma
(Toivo-ohjelma) käynnistyi 13.2.2020 ja kestää
31.3.2023 asti. Ohjelmaa toteutaan Virta- ja
Valtava-hankkeissa yhteistyössä DigiFinland
Oy:n, THL:n, Kelan ja Valviran kanssa.

Petri Huovinen
kehittämispäällikkö, Valvira
p. 0295 209 340, petri.huovinen@valvira.fi

soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen
valvira.fi

Carola Arjatsalo
ylitarkastaja, Valvira
p. 0295 209 412, carola.arjatsalo@valvira.fi

# soteuudistus
# tiedollajohtaminen

Mari Saramaa
ylitarkastaja, Valvira
p. 0295 209 342, mari.saramaa@valvira.fi
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Lisätietoja

Valvonnan tietopohjaa
ja tietoon perustuvaa
valvontaa kehitetään
Toivo-ohjelman
Valtava-hankkeessa.

