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Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toiminnasta vuodelta 2017
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontaviraston (Val
vira) toiminnasta vuodelta 2017, ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätöskertomus ja siitä
2.5.2018 annettu Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja vuosiyhteenveto
ja muut selvitykset antavat aihetta.

1. Yleisarvio ja valmistelu
Vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista on sosiaali-ja terveysministeriössä arvioitu hie
man edellisvuosista poiketen. Arvioinnissa on käytetty samaa 1 -5-asteikkoa kuten aiemmin
kin, mutta koko asteikko on ollut aidosti käytössä. Kokonaislukujen lisäksi on voinut käyttää
puolikkaita numeroita. Arvioinnissa on painotettu entistä selvemmin keskeisiä ja merkittäviä
tavoitteita, samalla merkitykseltään pienemmät tavoitteet ovat saaneet pienemmän painon.
Jos joku merkittävä tavoite ei ole toteutunut, voi kokonaisarvosana olla enintään 3 V2. Toi
saalta, jos toteutumatta on jäänyt vähäiseksi arvioitu tavoite, voi kokonaisarvosana olla edel
leen 4 tai 4 Vi.

Kokonaisuudessaan Valvira saavutti vuoden 2017 tulostavoitteet lähes suunni
tellun mukaisesti (arvosana 3 %). Arviointiasteikko 1-5; 1 = Tulostavoitetta ei ole edis
tetty toimintavuonna, 2 = Tulostavoite on osittain toteutunut, 3 = Tulostavoite on toteutunut
lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti, 4 = Tulostavoite on saavutettu tavoitteen
mukaisesti, 5 = Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.
Kannanotto on valmisteltu sosiaali-ja terveysministeriön sisäisessä tulosohjauksen valmiste
luryhmässä sekä hyvinvointi-ja palveluosaston johtoryhmässä. Kannanotto on käsitelty mi
nisteriön virkamiesjohtoryhmässä ja Valvira on antanut siitä palautteen. Perhe-ja peruspalveluministeri on tehnyt päätöksen kannanotosta kansliapäällikön esittelystä. Valmistelu on pe
rustunut ministeriön sisäiseen ohjeeseen, Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastusker
tomukseen ja vuosiyhteenvetoon sekä Valviran tilinpäätöskertomukseen.

2. Tulossopimuksen toteutuminen
2.1 Arvio yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisesta
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategisten tavoitteiden toteutuminen ja vai
kuttavuus on arvioitu Valtiovarainministeriölle annetussa hallinnonalan tuloksellisuuskertomuksessa hyväksi (asteikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä) (taulukko 1).
Valvira toteuttaa valvonnan ja lupahallinnon keinoin sosiaali-ja terveysministeriön strategi
sia linjauksia ihmisten hyvinvoinnista ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
Valvira tukee valvonnan ja lupahallinnon keinoin myös hallitusohjelman reformien, kärki
hankkeiden ja toimintatapojen muutoksen tavoitteiden saavuttamista.
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Valtioneuvoston hyväksymät seurantaindikaattorit, joita sosiaali-ja terveysministeriön hallin
nonalalla seurataan, löytyvät liitteestä 2.

2.2 Arvio toiminnallisten tulostavoitteiden toteutumisesta
Valviran toiminnan painopisteinä vuonna 2017 olivat
valvonnan sisällön ja menetelmien uudistaminen yhteistyössä aluehallintovirastojen
kanssa osana sosiaali-ja terveydenhuollon uudistusta
valvonnan voimavarojen suuntaaminen omavalvonnan kehittämiseen
valvonnan tietotarpeiden kehittämiseen osallistuminen sosiaali-ja terveydenhuollon uu
distuksessa
lupa-ja valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen Valviran ja aluehallintovirastojen kes
ken
lupa-ja valvontakäytännön yhteen sovittaminen iäkkäiden palvelujen osalta uudistu
neen laatusuosituksen mukaiseksi
lainsäädäntöuudistuskokonaisuuksien valmisteluun ja niiden toimeenpanoon (kuten so
siaali-ja terveydenhuollon järjestämislaki, sosiaali-ja terveydenhuollon palveluntuottajia
koskeva laki, kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus, alkoholilain kokonaisuudistus, tu
pakkalain kokonaisuudistus, sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, päivystys- ja keskittämisasetuksen muutokset, itsemääräämisoikeuslainsäädäntö) osallistuminen
EU-toiminnassa terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja terveysteknologiaan liittyvät
asiat
ulkoisen arvioinnin perusteella tehtävät uudistukset ja niiden toimeenpano
Valtion lupa-ja valvontavirastoa koskevaan toimeenpanohankkeeseen osallistuminen
Tuotokset ja laadunhallinta
Valvira onnistui hyvin valvontatoiminnan kehittämisessä ja valvonnan voimavarojen suun
taamisessa omavalvonnan kehittämiseen. Suunnitelmallinen sote-valvonta toteutettiin tu
lostavoitteen mukaisesti yhdessä aluehallintovirastojen kanssa valvontaohjelman painopis
teiden mukaisesti. Terveydenhuollon kanteluiden käsittelyprosessi uudistettiin.
Valviran ja aluehallintovirastojen saama palaute sosiaali-ja terveydenhuollon valvontaohjel
man ohjaus-ja arviointikäynneistä oli hyvää: päivystystoiminnan ohjaus- ja arviointi käyn
neistä saatu arvosana oli 4 (asteikolla 1 -5), ja toimintayksiköt ilmoittivat saaneensa vuorovai
kutteisista käynneistä selvää hyötyä potilas-ja asiakasturvallisuustyölleen.
Suunnitelmallisen valvonnan toimenpiteiden vaikuttavuutta lisättiin avoimella viestinnällä.
Ympäristöterveydenhuollon ohjauksessa painotettiin ennakoivaa toimintaa mm. laatimalla
ympäristöterveydenhuollon yhteinen, toimintaympäristön muutoksiin vastaava valvontaoh
jelma yhdessä Eviran kanssa. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvonnan arviointi-ja ohjauskäyntejä kehitettiin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Ensimmäiset ohjeet asuntoyhteisöjen tupakointikiellon hakuprosessista julkaistiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Rakennusterveyden edistämisessä Asunnontarkastusohje valmistui sovitulla tavalla vuonna
2017 ja se jalkautettiin. Ohje koulujen ja päiväkotien terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen ja
selvittämiseen ei valmistunut tulostavoitteen mukaisesti toimintavuonna vaan se julkaistiin
keväällä 2018.

4

SOSIAALI-JA
TERVEYSMINISTERIÖ

Valvonnan sisällön ja menetelmien uudistamista yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa
toteutettiin Valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen -hankkeessa, jossa on viisi sosiaali-ja
terveydenhuoltoon liittyvää osahanketta ja lisäksi ympäristöterveydenhuollon ja alkoholihallinnon osiot.
Vuonna 2016 voimaan tulleen sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen sosiaalihuollon
ammattihenkilöiden rekisteröinti eteni erinomaisesti, noin 37.000 sosiaalihuollon ammatti
henkilöä merkittiin sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin vuonna 2017.
Toiminta kertomusvuonna Valvira valmistautui lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiik
kaa koskevien EU-asetusten kansalliseen toimeenpanoon.
Valvira osallistui aktiivisesti uuden lupa-ja valvontaviraston toimeenpanohankkeeseen.
Yksityisen sosiaali-ja terveydenhuollon ja alkoholihallinnon lupa-asioiden käsittelyaikatavoitteet toteutuivat. Sosiaali-ja terveydenhuollon valvonta-asioiden tai muiden lupien käsittelyaikatietoja ei ollut saatavilla, koska Sampo-järjestelmän käsittelyaika raportointi oli vielä vuo
den 2017 aikana kehitysvaiheessa. Ratkaistujen asioiden määrien perusteella käsittelyajat
olivat kuitenkin pääsääntöisesti edellisen vuoden tasolla.
Henkilöstörakenteen optimoinnissa asiantuntijatyöhön onnistuttiin tulostavoitteen mukai
sesti.
Sampo-hanke saatiin päätökseen ja sähköinen työpöytä (ml. asianhallinta) otettiin käyttöön
koko Valvirassa vuoden 2017 keväällä. Myös sähköisessä asioinnissa edettiin, mutta työ on
vielä kesken.
Toiminnallinen tehokkuus

Hallinnonalan yhteiset ICT-hankkeet
Valvira on saavuttanut toiminnalliset tavoitteet hyvin.
Valvira on valmistellut omaa digitalisaatiosuunnitelmaa osana koko hallinnonalan Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena 2025 -linjausten toimeenpanosuunnitelmaa. Valvira
on toiminut esimerkkivirastona hallinnonalan digitalisaation toimeenpanosuunnitelman laa
timisessa. Digitalisaation kehittämistä ja toimeenpanon suunnittelua on valmisteltu myös
osana KA-kehittämispolun päivitystä.
Valvirassa merkittävissä hankkeissa ovat käytössä kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ja hankesalkku.
Valvira on osallistunut hallinnonalan ICT-linjausten päivitykseen.
Yhteiset hankkeet on toteutettu (sidosryhmätiedon hallintajärjestelmä & yhteistyöalusta) ja
yhteinen hallintamalli on käytössä.
Valvira on edistynyt korotetun tietoturvatason projektissa ja tuottaa kyberturvallisuuden ti
lannekuvaa sovitun mukaisesti.
Tietosuoja-asetuksen toimeenpanoon valmistauduttiin ja siihen asetettiin viraston sisäinen
projekti.
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Hankintatoimi
Valvira saavutti hankintoja koskevan toiminnallisen tavoitteen hyvin: Hankintatoimen oh
jauksesta ja organisoinnista laadittiin toimintaohje ja se on otettu käyttöön.

Toimitilojen käytön tehostaminen
Valvira on saavuttanut toiminnallisen tavoitteen erinomaisesti. Valvirassa saavutettiin jo
vuonna 2016 valtion toimitilastrategian mukainen tilatehokkuus.

Kannattavuus
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusprosentti oli 126%, mikä ei vastaa tavoitteena
ollutta 100 %: ia.

2.3 Arvio henkisten voimavarojen kehittämisestä
Työtyytyväisyyden taso nousi edellisestä vuodesta, mutta jäi alle tavoitteen (toteuma 3,4 ja
tavoite 3,5). Sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta ja siinä saavutettiin tulosta
voite (toteuma 6,87 pv/htv ja tavoite enintään 7,5 pv/htv). Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä
laski edellisestä vuodesta eikä tulostavoitetta saavutettu (toteuma 63 v 4 kk ja tavoite vähin
tään 64,8 v). Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä ei ollut vuoden aikana yhtään ja tulostavoite
saavutettiin.

3. Valtiotalouden tarkastusviraston ja muiden tarkastusten huo
miot

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut2.5.2018 tarkastuskertomuksen Valviran toimin
nasta. Sisäisen valvonnan osalta ei tullut esille olennaista. Talousarviota ja sitä koskevia kes
keisiä säännöksiä on noudatettu. Tarkastuksen perusteella todetaan, että maksuperustelain
(1992/150) mukaisten julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen hinnoittelussa on
puutteita.

4. Toimenpiteet
4.1 Valviralle ehdotetut toimenpiteet
Valviran on valmistauduttava sosiaali-ja terveydenhuollon ja maakuntauudistukseen, joka
muuttaa valvontaviranomaisen roolia. On huolehdittava sen edellyttämästä uudenlaisesta
valvontayhteistyöstä ja -osaamisesta sekä jatkettava yhdessä aluehallintovirastojen kanssa
valvonnan sisällön ja menetelmien kehittämistä. Valviran tulee yhteistyössä aluehallintoviras
tojen kanssa valmistella sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lakiehdotuk-
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sen mukaista valvontaviranomaisen vuosittaista raporttia maakuntien palvelujen yhdenver
taisesta saatavuudesta. Yhteistyössä THL:n kanssa on jatkettava ajantasaisen valvonnan tie
topohjan ja sen hyödynnettävyyden kehittämistä.
Valviran tulee jatkaa aktiivista osallistumista uuden lupa-ja valvontaviraston (Luova) toi
meenpanoon ja yhtenäisten poikkihallinnollisten toimintatapojen uudistamiseen. Osana uu
distusta Valviran tulee aktiivisesti osallistua muutoshankkeeseen, jossa eräitä terveysteknolo
giaan liittyviä tehtäviä siirretään Valvirasta Pimeään. Valvira huolehtii osaltaan toimivan ja
kiinteän yhteistyön rakentamisesta Luovan, Pimeän, THL:n ja STM:n kesken mm. potilastur
vallisuuteen liittyvissä asioissa.
Valviran on valmistauduttava terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan EU-asetuksen
toimeenpanoon ja sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevan lainsäädän
töuudistuksen toimeenpanoon.
Valviran tulee ryhtyä maksuperustelain 6 §:n mukaisesti toimenpiteisiin, jotta julkisoikeudelli
sesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruus vastaa suoritteen tuottamisesta valti
olle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää.
4.2 Sosiaali-ja terveysministeriön toimenpiteet
Sosiaali-ja terveysministeriön keskeinen tehtävä on turvata sote-ja maakunta-uudistuksen
sekä uuden valtion lupa-ja valvontaviraston toimeenpano siten, että maakunnat ja virasto
voivat aloittaa häiriöttömän ja tuloksellisen toiminnan vuonna 2020. Ministeriö ottaa tämän
huomioon Valviran tulostavoitteissa ja niiden priorisoinnissa. Ministeriö tukee osaltaan ta
voitteiden saavuttamista lisäämällä vuorovaikutuksellista ohjausta Valviran, aluehallintovirastojen ja ministeriön kesken.

Helsingissä 12.6.2018

Perhe-ja peruspalveluministeri

Päivi Sillanaukee

Kansliapäällikkö

LIITTEET

STM:n hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoittei
den toteutumisen arviointi

JAKELU

Ministeriön osastot
Tulossopimusten valmisteluryhmien puheenjohtajat ja sihteerit

TIEDOKSI

Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori (Netra)
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Taulukko 1: Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumi
sen arviointi
(arvosana-asteikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, aloittamatta/heikko)

Tavoite

Arvosana

Perustelut

Hallituskauden strategiset tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden painopistealueella
Terveyden edistäminen ja varhainen tuki
ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti pää
töksenteossa, palveluissa ja työelämässä
lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla
toimeenpanolla. Terveys-ja hyvinvointierot
ovat kaventuneet.

Hyvä

Nuorten elintavoissa on edetty myönteiseen
suuntaan. Haasteena on ylläpitää se ja päästä
samaan aikuisväestössä.

Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta ter
veydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu.
Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteis
kunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa.
Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimi
via valintoja on mahdollistettu enemmän.

Hyvä

Sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö vievät tavoitetta
eteenpäin.

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voi
mavarat ovat vahvistuneet.

Tyydyttävä

Kuntien käynnistämä kehittämistyö tulee in
tegroimaan hajanaisia palveluita yhteen asia
kaslähtöisesti ja siirtämään palveluiden pai
nopistettä varhaiseen tukeen lasten ja per
heiden omien voimavarojen vahvistamiseksi.
Palveluita tuodaan aiempaa vahvemmin per
heiden omiin elinympäristöihin. Kehittämis
työ on vielä alussa, mutta etenee oikean
suuntaisesta

Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia pal
veluja on painotettu. Omaishoitoa on vah
vistettu.

Hyvä

Iäkkäiden palvelujen rakennemuutos etenee,
mutta palvelujen määrässä ja sisällössä on
kehitettävää. Omais-ja perhehoitajien tuke
minen on tarpeen.

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus on
parantanut peruspalveluja ja tietojärjestel
miä.

Tyydyttävä

Sosiaali-ja terveydenhuollon kustannus-ke
hitys on ollut maltillista. Sitä selittää osin val
tion ja kuntien kiristynyt talous, mutta myös
se, että väestörakenteen muutoksen tuomiin
kustannusten kasvupaineisiin on vastattu
mm. palvelurakenteen muutoksella ja toi
mintamalleja kehittämällä. Sosiaali-ja ter
veyspalveluiden odotusajat ovat edelleen
haaste, mutta kiireellisissä tapauksissa apua
saa heti. Kanta-palveluiden käyttö on laajen
tunut merkittävästi. Sähköisen lääkemää
räyksen käyttöaste oli vuoden 2016 lopussa
jo lähes 100 %. Potilastiedon arkiston käyttä
jiksi on liittynyt koko julkinen sektori ja suu
rimmat yksityiset terveyspalveluiden tuotta
jat. Omakanta-palvelua käyttää kuukausittain
425 000 henkilöä.
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TERVEYSMINISTERIÖ

Tavoite

Arvosana

Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja
työhön kannustavaksi.

Perustelut
Tyydyttävä

Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat heipottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla.

Hyvä

Osatyökykyisten työllistyminen ja työssä py
syminen vaativat työelämän ja työpaikkojen
käytäntöjen muutosta. Panostus osatyöky
kyisten työssä pysymiseen on jo tuottanut
tulosta. Sosiaaliturvan osalta merkittävin osio
on hallituksen strateginen kokeilu, perustulokokeilu.
Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat hel
pottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt nor
meja purkamalla.

Taulukko 2. Strategisten tavoitteiden seurantaindikaattorit

Otsikko

2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma/
arvio (*)

Elintapojen kehitys
% ikäryhmästä
Aikuisten ylipaino
Aikuisten humalajuominen
Liikuntaa harrastamattomat aikuiset
Psyykkisesti merkittävästi kuormittu
neet aikuiset
Ylipainoiset nuoret
Tosi humalaan vähintään kuukausittain
juovat nuoret
Vähän liikuntaa harrastavat nuoret

54
14
25

55
12
25

54
12
23

54
11
26

54
13
23

14

14
16,4

13

13
15,5

14

12,1
32,1

9,9
22,4

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut
Perheitä/käyntejä vuoden aikana
Lastensuojelun tehostettu perhetyö
(perheitä)
SHLn mukainen perhetyö (perheitä)
Lastensuojelun kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä)
SHLn mukaiset kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä)
Erityisen tuen tarpeen mukaiset käyn
nit äitiys- tai lastenneuvolassa tai
koulu- tai opiskeluterveyden-huollossa

8 939
10 707

9 000*
11 000*

2 586

2 500*

9 645

10 000*

14 183

25 8581

Ikääntyneiden palvelujen rakenne
% 80 vuotta täyttäneistä

1 Muutos 2015-2016 on suuri eikä sen syytä tarkkaan tiedetä. Taustalla voi olla palvelujen tarpeen kasvu tai kuntien
halu panostaa näihin palveluihin, mutta myös uuteen tilastojärjestelmään tai kirjaamiseen liittyvät syyt.
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2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma/

Otsikko

arvio (*)
Omaishoidon tuen 80 vuotta täyttä
neet hoidettavat vuoden aikana
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.
olleet 80 vuotta täyttäneet asiakkaat
Ikääntyneiden tehostetun palveluasu
misen 80 vuotta täyttäneet asiakkaat
31.12.
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa lai
toshoidossa terveyskeskuksissa olevat
80 vuotta täyttäneet 31.12.

5,4

5,5

5,5

5,7

5,8*

16,3

16,6

16,5

16,4

16,6*

8,7

9,3

9,8

10,3

10,2*

5,3

4,5

3,9

3,0

2,8*

3 550

3 601

3 644

3617

3 700*

10,1

5,7

5,6

53

56

52

59

44

48

33

40

22,3

15,2

13,6

14,5

14,4

53 127

55 521

56 731

57 292

49 187

6 978

8 240

8 479

9210

10 171

4 149

5 157

4 842

4 837

5 245

18 429

17 803

16 405

16 360

16 300*

282,2

301,0

308,0

309,3

315,3

Sosiaali-ja terveyspalvelujen kustannukset
€/asukas
Käyttökustannukset (defl.)

Sosiaali-ja terveyspalvelujen odotusajat
% asiakkaista
Lastensuojelun selvitystä yli 3 kk odot
taneet
Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7
päivää odottaneet
Perusterveydenhuollossa hoitajalle yli
3 päivää odottaneet
Erikoissairaanhoidossa yli 90 vuoro
kautta odottaneet

Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille
Lkm
Kelan kuntoutusrahan saajat
Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntou
tusrahaa saaneet
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirty
neet
Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläk
keelle siirtyneet

Järjestö-ja vapaaehtoistoiminta
Avustukset yhteisöille ja säätiöille ter
veyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämiseen, milj. euroa
* Arvio.
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