
 

 
 

 

 

 

 

KARVIAISEN SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUJEN 

VALVONTASUUNNITELMA 
  

 

Hyväksytty:
Yhtymähallitus 29.3.2022 § 31



1 
 

  

Sisällys 
 

1 Johdanto .................................................................................................................................................. 2 

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan tarkoitus ja tavoite ................................................................... 2 

3 Valvontaan liittyvät viranomaistahot ja niiden tehtävät .......................................................................... 3 

3.1 Valviran tehtävät ................................................................................................................................ 3 

3.2 Aluehallintoviraston tehtävät ............................................................................................................. 3 

3.3 Perusturvakuntayhtymän tehtävät ..................................................................................................... 4 

4 Perusturvakuntayhtymä Karvaisen valvonnan kohteet ............................................................................ 7 

4.1 Karviaisen oman palvelutoiminnan valvonta....................................................................................... 7 

4.2 Yksityisen palvelutoiminnan valvonta ................................................................................................. 7 

4.2.1 Yksityiset sosiaalipalvelut ............................................................................................................ 7 

4.3 Ostopalvelujen sopimusvalvonta ........................................................................................................ 8 

4.4 Palvelusetelillä tuotettujen palvelujen valvonta ................................................................................. 9 

4.5 Vastuu valvontatehtävistä Karviaisessa .............................................................................................. 9 

5 Valvonnan muodot ................................................................................................................................... 9 

5.1. Omavalvonta ..................................................................................................................................... 9 

5.1.1 Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ....................................................................10 

5.1.2 Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuus ............................................................10 

5.2 Ennakollinen valvonta .......................................................................................................................10 

5.3 Suunnitelmallinen ohjaus- ja valvonta ...............................................................................................11 

5.4 Reaktiivinen valvonta ........................................................................................................................11 

6 Valvonnan käytännöt ..............................................................................................................................12 

6.1 Valvonnan toimintaohjeet .................................................................................................................12 

6.2 Valvontakäyntien käytännöt ja työkalut ............................................................................................12 

6.2.1 Valvontalomake .........................................................................................................................12 

6.2.2 Ennakkoon lähetettävät lomakkeet ja pyydettävät dokumentit ..................................................12 

6.2.3 Valvontakäynnit .........................................................................................................................12 

6.2.4 Valvontakäynnin pöytäkirja ja toimenpiteet laatu- ja turvallisuuspoikkeamissa...........................13 

6.3 Valvontasuunnitelman seuranta ja raportointi ..................................................................................14 

 

  



2 
 

1 Johdanto 
 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sosiaali- ja terveydenhuollon 

suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:n nojalla tuottaa palveluja oman tuotannon lisäksi 

toimimalla sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa 

hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta 

julkiselta taikka yksityiseltä palvelujentuottajalta. Kunta/kuntayhtymä voi myös antaa palvelunkäyttäjälle 

palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä 

palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. Karviaisen 

alueen asukkaiden näkökulmasta järjestettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava yhdenvertaisia, 

turvallisia, lainmukaisia ja laadukkaita huolimatta siitä miten palvelut on järjestetty. Karviaisella on sosiaali- 

ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu palvelujen lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisesta. 

Valvontavastuu koskee kaikkea sen järjestämisvastuulla olevaa toimintaa, niin omaa palvelutuotantoa kuin 

alueellaan sijaitsevaa ja muualta ostettua yksityistä palvelutuotantoa. Valvonnassa korostuu vastuu 

asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta, palvelujen laadusta sekä potilas- ja 

asiakasturvallisuudesta. 

Tämä valvontasuunnitelma koskee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen järjestämisvelvollisuuden piirissä 

olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen ja toimintayksiköiden valvontaa. Tämä valvontasuunnitelma ohjaa 

sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omien että yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan toteuttamista 

käytännössä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisella on lisäksi palvelusetelin sääntökirja.  

Tätä valvontasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään tarvittavilta osin ajantasaisesti ja toimintaohjeet 

tarkistetaan vuosittain vastaamaan valtakunnallista valvontaohjelmaa. Vuosittain laaditaan kooste 

valvonnan toteutuksesta ja se saatetaan tiedoksi Karviaisen yhtymähallitukselle. 

    

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan tarkoitus ja tavoite  
 

Valvonnan tarkoitus ja tavoite sosiaali- ja terveydenhuollossa on varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus, 

palvelujen lainmukaisuus ja laatu sekä palvelujen käyttäjien perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja 

oikeusturvan toteutuminen asuinpaikasta riippumatta. Lähtökohtana palvelujen toteuttamisessa ja niiden 

valvonnassa on vähimmäispalvelutaso, joka toteuttaa perusoikeudet, vastaa ihmisten yksilölliseen 

tarpeeseen ja luo kaikille ihmisille edellytykset ja mahdollisuuden toimia yhteiskunnan täysivaltaisena 

jäsenenä mahdollisesta toiminnallisesta tai muusta rajoitteesta riippumatta. Valvonnan tarkoitus on edistää 

sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ennalta ehkäisemällä epäasianmukaisia hoito- ja toimintakäytäntöjä ja 

puuttumalla säädösten vastaiseen tai muutoin virheelliseen menettelyyn tai laiminlyönteihin. 

Tarkoituksena on selvittää ja arvioida, onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 

toimintayksiköt noudattaneet voimassa olevia säädöksiä, ammattieettisiä velvollisuuksia, annettuja ohjeita 

ja määräyksiä. 

Ohjausta ja valvontaa määrittävät useat eri lait ja asetukset, laatusuositukset sekä Valviran ja 

aluehallintoviraston antamat erilaiset ohjeet, ohjelmat ja vaatimukset sekä suositukset.    
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3 Valvontaan liittyvät viranomaistahot ja niiden tehtävät   
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa ohjaa Suomessa Sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM).  Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja 

terveysministeriön alaisille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle ja 

aluehallintovirastoille.  Valvira valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta ja myöntää 

sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaa aluehallintovirastoja siten, että sosiaali- ja 

terveydenhuollon lupahallinto, ohjaus ja valvonta ovat mahdollisimman yhdenmukaisia koko maassa.  

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo toimialueellaan tuotettuja kunnallisia ja yksityisiä sosiaalipalveluja, 

ja toimii alueellisena lupa- ja valvontaviranomaisena. AVI ohjaa ja valvoo kuntia ja yksityisiä 

palvelujentuottajia siten, että asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu alueella toteutuvat. Myös 

palvelujentuottajien toiminnan ja menettelytapojen on oltava säädöstenmukaisia. AVI myös ehkäisee 

epäkohtien syntymistä ohjaamalla palveluntuottajia jo ennakkoon. AVI neuvoo kuntien viranomaisia ja 

yksityisiä palveluyrityksiä, järjestää koulutustilaisuuksia, levittää hyviä käytäntöjä sekä laatii tiedotteita, 

ohjauskirjeitä ja valvontaohjelmia.   

Tavoitteena on, että valvonta olisi mahdollisimman yhdenmukaista valtakunnallisesti. Tämän 

toteuttamiseksi aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat 

laatineet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020–2023. 

Valvontaohjelma linjaa valvonnan strategiset painopistealueet. Suunnitelmallista valvontaa kohdistetaan 

vuosittain riskinarvioinnin perusteella valituille valvontakohteille, eli kohteisiin, joiden asiakas- ja 

potilasturvallisuusriskit arvioidaan suurimmiksi. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat valvontaa 

keskenään sopimansa työnjaon mukaisesti. Valvira ja aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus ohjaa ja valvoo kunnan itsensä tuottamia sosiaali- ja 

terveyspalveluja sekä alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Perusturvakuntayhtymän ohjaus- ja 

valvontavelvollisuus painottuu ennaltaehkäiseviin toimiin eli neuvontaan, ohjaukseen ja seurantaan.  

3.1 Valviran tehtävät 
Viranomaisvalvonnan painopiste on toimintayksiköiden omavalvonnan edistämisessä, tukemisessa ja 

varmistamisessa. Valvira myöntää ammattioikeuksiin liittyviä lupia (sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden laillistus, nimikesuojaus ja määräaikaiset luvat) sekä valvoo sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Valvira pitää sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattinimikkeistä keskusrekistereitä (Terhikki ja Suosikki). Valvira myöntää toimintaluvat yksityisille 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille silloin, kun ne toimivat useamman kuin yhden 

aluehallintoviraston alueella.  Palveluntuottajan on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen 

tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaista muuttamista. Lisäksi Valvira valvoo sosiaali- 

ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa. 

3.2 Aluehallintoviraston tehtävät 
Aluehallintovirastojen toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sosiaalipalvelujen 

asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen sekä syrjäytymisen 

ehkäisemiseen. AVI ohjaa ja valvoo julkisia ja yksityisiä palvelujentuottajia. Palvelujentuottajien toiminnan 

ja menettelytapojen on oltava säädösten mukaisia. AVI antaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille 

ohjausta ja neuvontaa, jos palveluissa on vakavia puutteita, epäkohtia tai asiakasta kohdellaan 

epäasiallisesti. AVI käsittelee palveluntuottajista tehtyjä kanteluja tekemällä selvityspyyntöjä ja 

valvontakäyntejä. Lainvastaista menettelyä, asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia 
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havaitessaan AVI voi antaa määräyksen puutteiden tai epäkohtien poistamiseksi. Määräystä voidaan 

tehostaa uhkasakolla. Mikäli toimintaa ei korjata asianmukaiseksi annetun määräajan kuluessa ja/tai jos 

asiakasturvallisuus sitä edellyttää, voi AVI tai Valvira kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi tai 

kieltää toimintayksikön, se osan tai laitteen käytön välittömästi. AVI tai Valvira voi myös peruuttaa 

sosiaalipalvelun tuottamiseen myöntämänsä luvan osittain tai kokonaan. Kanteluja käsittelee 

aluehallintoviraston lisäksi oman vastuualueensa mukaisesti mm. Valvira, oikeuskansleri ja eduskunnan 

oikeusasiamies. 

AVI antaa luvat omalla alueellaan ympärivuorokautisiin palveluihin sekä antaa luvat yhteistyössä kunnan 

kanssa sellaisille yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille, jotka antavat palveluja itsemaksaville asiakkaille 

ja/tai kunnille lukuun ottamatta niitä palvelujen tuottajia, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 19 

§:n 1. momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia 

palveluja (esimerkiksi siivous-, ateria- tai saattamispalvelu tai henkilökohtainen apu). Kahden tai useamman 

aluehallintoviraston alueella toimivalle yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalle luvan myöntää 

Valvira. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on 

Aluehallintovirasto (avi.fi). 

Toiminta virallistetaan yksityiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksi, kun aluehallintovirasto tai 

Valvira merkitsee palveluntuottajan Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin 

(Valvira). AVI ja Valvira ilmoittavat hyväksymistään palveluntuottajista niihin kuntiin, jossa palvelua 

tuotetaan.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan alueella 

toimivista ilmoituksen- ja luvanvaraisista yksityisistä palveluista. 

 

3.3 Perusturvakuntayhtymän tehtävät 
Karviainen vastaa Karkkilan ja Vihdin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta. 

Kuntayhtymän tehtävänä on valvoa ja ohjata omaa palvelutuotantoa sekä ohjata ja valvoa Karkkilan ja 

Vihdin alueella olevia ympärivuorokautisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston kanssa.  Karviaisen 

tehtävä on myös ohjata ja valvoa ilmoituksenvaraisia palveluja Karkkilan ja Vihdin alueella (Laki palvelujen 

tarjoamisesta 1166/2009).  

 

3.4. Yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja ilmoitusmenettely.    

3.4.1 Ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka 

jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen 

tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä 

aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluita tuotetaan. Jos palveluja on useamman kuin yhden 

aluehallintoviraston alueella, lupaa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselta 

(Valvira).  Palvelulain mukaisten säännösten mukaan kunta ja aluehallintovirasto yhdessä käsittelevät 

palvelulain mukaisten palvelutuottajien ilmoitukset, luvat ja rekisteröinnin.  Aluehallintovirasto pyytää 

sijaintikunnan lausunnon ja lausunnossa tulee ottaa kantaa toimintayksikön toimintaedellytysten 

asianmukaisuuteen.   

1. Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne 

2. Henkilöstö 

3. Toimitilat ja asuminen 
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4. Asiakkaan asema ja oikeudet 

5. Terveyden- ja sairaanhoidon toteuttaminen yksikössä 

6. Dokumentointi, asiakirjahallinta ja tietosuoja 

Lisäksi lausunnossa arvioidaan sitä, miten kyseinen palvelu sopii kunnan palvelujärjestelmään.  

 

Aluehallintoviraston yleisohjeistusta yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja ilmoitusmenettelystä löytyy 

internetistä osoitteesta: https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut 

 

Ympärivuorokautista toimintaa suunniteltaessa ja aloitettaessa sekä muutostilanteissa tehdään yhteistyötä 

tuottajan, aluehallintoviraston ja kunnan kesken. Ennen toiminnan aloittamista aluehallintoviraston lupaa 

varten tarvitaan sijaintikunnan lausunto. Aluehallintoviraston on lisäksi Valviran pyynnöstä tarkastettava 

sellainen sosiaalihuollon toimintayksikkö, jota koskeva lupahakemus on tullut vireille Valvirassa.  

 

3.4.2 Muut kuin ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut 

 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa 

muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ja olennaista 

muuttamista kirjallinen ilmoitus kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. 

Ilmoituksessa on mainittavat samat tiedot kuin lupahakemuksessa (laki yksityisistä sosiaalipalveluista § 8).  

Palveluntuottajalle annetaan todistus ilmoituksen saapumisesta ja tieto arvioidusta kunnan ja 

aluehallintoviraston käsittelyajasta (enintään 3 kk). Karviainen lähettää ilmoituslomakkeen liitteineen ja 

omalla lausunnolla varustettuna aluehallintovirastolle jatkokäsittelyä ja rekisteröintiä varten. Kunnan on 

ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista palveluista ja vastuuhenkilön vaihtumisesta 

sekä toiminnan lopettamisesta (laki yksityisistä sosiaalipalveluista § 11–12) lukuun ottamatta tietoja 

sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 19 §:n 1. momentin 3 

kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja.  

Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista rekisterin pitäjänä toimii 

perusturvakuntayhtymä Karviainen, jonka alueilla Karkkilassa ja Vihdissä palvelua annetaan. Kotipalvelun 

tukipalveluina voidaan antaa ateria- vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä 

edistäviä palveluja. Tukipalveluihin rinnastetaan myös henkilökohtainen apu. Näistä palveluista muodostuu 

perusturvakuntayhtymän ylläpitämä henkilörekisteri. 

Ilmoituksenvaraisten yksikköjen pääasiallinen valvonnan päävastuu on kunnalla, jonka alueella yksikkö 

sijaitsee, riippumatta siitä, ostaako kunta yksiköstä palvelua vai ei. Kunnan velvollisuus on ylläpitää 

rekisteriä hyväksymistään ilmoituksenvaraisista sosiaalipalvelujen tuottajista. Mikäli yritys tarjoaa 

ilmoituksenvaraisiin sosiaalihuollon palveluihin sisältyvänä myös terveydenhuollollisia toimenpiteitä (= 

kotipalveluun sisältyy kotisairaanhoitoa) tulee yrityksen tehdä sosiaalihuollon palvelujen ilmoituksen lisäksi 

erikseen terveydenhuollon ilmoitus. Terveydenhuollon ilmoitusta ei jätetä kuntaan, vaan se lähetetään 

suoraan Aluehallintovirastolle. Vastaavasti pelkällä terveydenhuollon ilmoituksella ei voi tuottaa 

kotipalvelua.  

Palveluntuottajan tulee selkeästi ilmoittaa, koskeeko jätetty ilmoitus tukipalvelujen rekisteröintiä kunnassa, 

aluehallintovirastolle toimitettavaa ilmoitusta täydennettynä kunnan lausunnolla vai molempia 

samanaikaisesti. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja muutoksesta tehdään lomakkeella: ”Ilmoitus 

yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta”.  

Ilmoituslomakkeita saa tulostettua esimerkiksi osoitteesta: 

https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat 

https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat
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Karviaiselle osoitetut ilmoitukset ja lausuntopyynnöt lähetetään osoitteella Ptky Karviainen, Ilmoitus 

yksityisestä sosiaalipalveluista, PL 114, 03101 Nummela tai sähköpostitse osoitteeseen: posti@karviainen.fi 

Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään teksti: ”Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut” 

Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä annettava palveluntarjoajalle, joka hakee lupaa, todistus 

lupahakemuksen saapumisesta (saapumistodistus). Jos hakemus on puutteellinen, saapumistodistus 

annetaan vasta, kun kyseiselle viranomaiselle on toimitettu asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat, 

selvitykset ja tiedot. Saapumistodistusta ei tarvitse antaa, jos sitä voidaan pitää tarpeettomana sen vuoksi, 

että viranomainen ratkaisee asian viipymättä. 

 
Ilmoitusten käsittely Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa: 

Toimintansa aloittavien ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitusten käsittely toteutetaan 

Karviaisessa seuraavasti 

  

  

Palvelujen hyväksymisestä kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi ja merkittäväksi Karviaisen 

rekisteriin tekee hallintopäätöksen laatupäällikkö 

Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen 

antamiseen tarvita toimitiloja, tapaamisen/haastattelun jälkeen laatupäällikkö liittää lausuntonsa 

ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja 

merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 

Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus yrityksestä, jonka palvelujen 

antamiseen tarvitaan toimitilat, kunnan sosiaalihuollon edustajana laatupäällikkö tekee tiloihin 

tarkastuksen ja laatii lausunnon aluehallintovirastolle.  Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja 

merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Palvelujen tuottajan, joka on 

hakenut Aluehallintoviraston tai Valviran lupaa ympärivuorokautisen sosiaalipalvelun tuottamisesta, ei 

tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne 

ilmenevät lupahakemuksesta. 

ILMOIT
US

• Ilmoitus liitteineen saapuu Karviaiselle

• Saapumistodistus tuottajalle

KÄSITTELY

• Haastattelu, jossa käydään läpi ilmoitus liitteineen 

• Tarvittaessa tilojen tarkastus

• Arviointi tuottajan sopivuudesta 

PÄÄTÖS

• Kotihoidon tukipalveluista päätös Karviaisessa

• Ilmoituksenvaraisista palveluista lausunto Aviin

• Merkintä rekisteriin, tiedot Karviaisen www sivuille

VALVONT
A

• Tuottajan omavalvonta

• Karviaisen valvonta

• Avi/Valvira valvonta

mailto:posti@karviainen.fi
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4 Perusturvakuntayhtymä Karvaisen valvonnan kohteet 
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan palvelujen sijaintikunnalla on 

aluehallintoviraston ja Valviran kanssa rinnakkaisia valvontatehtäviä suhteessa sosiaalialan palvelujen 

tuottajien toimintaan. Perusturvakuntayhtymän tulee erityisesti huolehtia ostamiensa sosiaalipalvelujen 

asianmukaisuudesta ja laadusta myös muissa kunnissa. Kun kysymys on kunnan ostopalveluista, niin edellä 

mainitun lisäksi se kunta, joka on sijoittanut henkilön yksityiseen toimintayksikköön, valvoo sijoittamiensa 

henkilöiden olosuhteita kyseisessä toimintayksikössä. Ostettaessa palveluita yksityiseltä palvelun 

tuottajalta, on kunnan varmistuttava siitä, että asiakas saa suunnitelmansa mukaiset palvelut. 

 

4.1 Karviaisen oman palvelutoiminnan valvonta 
Karviaisella on vastuu valvoa omaa palvelutoimintaansa ja toimintayksiköitään niin, että ne täyttävät lakien, 

asetusten ja laatusuositusten vaatimukset, Valviran ja AVI:n antamat ohjeet ja määräykset sekä kunnan itse 

omalle toiminnalleen määrittelemät laatuvaatimukset.  Karviaisen on myös suunnitelmallisesti seurattava ja 

valvottava, että palvelut ja hoito ovat saavutettavissa lakisääteisten määräaikojen puitteissa. Karviaisen 

omien yksiköiden ohjaus ja valvonta toteutuu mm. riskienhallinnan, asiakas- ja 

potilasturvallisuussuunnitelmien ja omavalvonnan keinoin. Raportointi ja seuranta on 

johtamisjärjestelmässä  säännöllistä. Karviainen on käynnistänyt vuoden 2021 aikana omien yksiköiden 

valvonnan  ja valvontatiedon koonnin kehittämisen. Yksiköiden valvontaa toteutetaan mm. 

vertaisauditoinnein ja auditoinneissa käytetään vastaavaa valvontakaavaketta kuin sopimuskumppaneilla 

(yksityisillä palvelujentuottajilla). Tällä pyritään yhdenmukaistamaan koottavaa valvontatietoa.  Oman 

toiminnan valvonnan ja omavalvonnan kehittäminen on jatkuvaa.   

 

4.2 Yksityisen palvelutoiminnan valvonta 

4.2.1 Yksityiset sosiaalipalvelut 
Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelujentuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä, 

osuuskuntaa, säätiötä tai yhdistystä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Yksityisten sosiaalipalvelujen 

palvelujentuottajien valvontaa ohjaa Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja sen nojalla annettu 

sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1053/2011).  Kunnan tehtävänä on valvoa sekä itse järjestämiensä 

kuin ostamiensa palveluiden lisäksi kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palvelujentuottajien toimintaa 

kunnassa. Valvontaviranomaisina toimivat kunnan lisäksi aluehallintovirastot ja Valvira.   

Karviainen valvoo yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia: 

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut:  

- Vihdin ja Karkkilan alueella toimivat mm. lastensuojelulaitokset, tehostettu palveluasuminen, 

kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut, perhekodit, ammatillinen perhekotihoito, 

päihde – ja mielenterveysasiakkaiden palveluasuminen 

- ostetut palvelut muissa kunnissa mm. lastensuojelulaitokset, perhekodit, tehostettu 

palveluasuminen, kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut, päihde – ja 

mielenterveysasiakkaiden palveluasuminen 

Ilmoituksen varaiset yksityiset sosiaalipalvelut: 

- Vihdin ja Karkkilan alueella toimivat mm. henkilökohtainen apu, kotihoito, kotipalvelu, kotipalvelun 

tukipalvelut, perhetyö, lastensuojelun perhetyö ja tukihenkilötoiminta 

- ostetut palvelut muissa kunnissa mm. henkilökohtainen apu, tuettu/ohjattu asuminen, tehostettu 

tai tavallinen palveluasuminen 
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Valvonnan ensisijaisjärjestely vuosittain aikataulutetaan valvonnan tärkeyden mukaan siten, että 

riskialttiimpien yksiköiden tarkastukset tehdään ensimmäisinä.  Karkkilan ja Vihdin alueella sijaitsevien 

yksiköiden lisäksi kunnan on valvottava muihin kuntiin sijoittamiensa asiakkaiden hoidon laatua ja sen 

toteutumista.  

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja ilmoitusmenettely ovat osa ennakollista yksityisten sosiaalipalvelujen 

valvontaa.  

 
4.2.2 Yksityiset terveydenhuollon palvelut 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla tulee olla viranomaisen myöntämä lupa palvelujen 

antamiseen. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä (Oy, Ky, Ay), 

osuuskuntaa, säätiötä tai yhdistystä. Terveydenhuollon palveluja ovat muun muassa terveydentilan tai 

sairauden toteamiseksi tai hoidon määrittelemiseksi tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet. Terveyden- ja 

sairaanhoidon palveluja voivat antaa vain terveydenhuollon ammattihenkilöt. Toiminta itsenäisenä 

terveydenhuollon ammatinharjoittajana (toiminimellä toimivat yksityiset elinkeinonharjoittajat), edellyttää 

ilmoitusta aluehallintovirastolle. Palvelujen tuottaminen voidaan aloittaa vasta sitten, kun lupa toimintaan 

on myönnetty. Lupa on aluehallintovirastokohtainen.  Karkkilan ja Vihdin alueella lupaa haetaan Etelä-

Suomen aluehallintovirastolta, jonka alueella palveluja annetaan. Mikäli palveluja annetaan kahden tai 

useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

(Valvira).   

Yksityisen terveydenhuollon lupamenettelyyn liittyvät tilojen tarkastuskäynnit ja lausunnot 
Aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle tekee Karviaisen johtava ylilääkäri. Suun terveyden osalta 
tarkastuksen suorittaa vastaava hammaslääkäri hammashuoltoyksiköiden osalta. 

  

4.3 Ostopalvelujen sopimusvalvonta  
Karviainen järjestää osan sosiaali- ja terveyspalveluistaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

1397/2016). Karviaisella on ostamiensa sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontavastuu. Käytettäessä yksityisiä 

palveluntuottajia on palveluiden laadukkuus varmistettava jo kilpailutusvaiheessa ja sopimusta tehtäessä. 

Kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta 

kunnalliselta toiminnalta. Tilaajavastuulaki (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 

työvoimaa käytettäessä 1233/2006) velvoittaa palvelun järjestäjää seuraamaan ostopalvelutuottajien 

työnantajavelvoitteiden suorittamista koko hankinnan ajan. Yksityisten palveluntuottajien velvollisuutena 

on toimia lupaehtojen ja Karviaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Karviaisen tulee valvoa, että 

palveluntuottaja noudattaa sen kanssa tehtyä sopimusta ja täyttää palvelulupauksensa. Valvontavastuu on 

tällöin laajempi kuin mitä se on esimerkiksi yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa kunnan alueella 

toimivien muiden yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien osalta.  

Valvonnassa noudatetaan sopimusten, kilpailutuksen ja sen määrittelemien tarjouspyyntöasiakirjojen 

kriteerien, ehtojen ja sisältöjen toteutumisen seurantaa. Karviainen on toiminut hankintayhteistyössä Länsi-

Uudenmaan kuntien kanssa mm. sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palvelujen, ikääntyneiden 

tehostetun palveluasumisen sekä mielenterveys- ja päihdeasumispalveluiden suhteen. Lastensuojelun 

sijaishuollosta hankintayhteistyötä on tehty Helsingin ja muiden Uudenmaan kuntien kanssa.  Näissä 

hankintakokonaisuuksissa on kehitetty myös asianomaisten palvelusisältöjen ohjaus- ja 

valvontamenetelmiä ja sopimuksenvalvontaa.  Valvonnassa käytetään tukena sopimusta ja kilpailutuksen 

asiakirjoja. Ostopalvelujen valvontavastuu ulottuu myös Karviaisen alueen ulkopuolella sijaitsevien 

ostopalvelutuottajien valvontaan. Sosiaalipalveluissa valvontaa toteutetaan tällöin yhteistyössä 
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sijaintikunnan valvonnan viranhaltijoiden kanssa. Sijaintikunnan velvollisuus on lähettää tekemiensä 

valvontakäyntien tarkastuspöytäkirjat niihin kuntiin/kuntayhtymiin, joista toimintayksikköön on asiakkaita 

sijoitettuna. Sijaintikunnan valvonta ei kuitenkaan poista perusturvakuntayhtymän vastuuta ostamiensa 

palvelujen sopimusvalvontaan. 

4.4 Palvelusetelillä tuotettujen palvelujen valvonta 
Karviaisella on vastuu valvoa myös palvelusetelillä tuotettuja palveluja. Palveluseteli on vaihtoehtoinen 

tapa järjestää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelin avulla asiakas voi hankkia kunnan 

määrittelemiä palveluja palvelusetelitoimintaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä 

tuotettuihin palveluihin on omat sääntökirjansa, joissa on kuvattu menettelyohjeet ja vaatimukset 

palveluntuottajan hyväksyntään sekä valvontaan. Tilaajavastuulaki velvoittaa palvelun järjestäjää 

seuraamaan myös palvelusetelituottajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä työvoiman käyttöä. 

4.5 Vastuu valvontatehtävistä Karviaisessa  
Hallintosäännön mukaan laatupäällikkö vastaa kuntayhtymän sisäisestä laadunvalvonnasta, kehittämisestä 

ja koulutuksesta (sekä kuntayhtymän laatujärjestelmän ylläpidosta). Laatupäällikkö antaa lausunnot luvan- 

ja ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä päättää ilmoituksenvaraisten 

sosiaalipalvelujen merkitsemisestä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen rekisteriin sekä koordinoi yksityisten 

sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ilmoituksen- ja luvanvaraisten palvelujen osalta 

perusturvakuntayhtymä Karviaisessa. Laatupäällikkö antaa kuntayhtymää koskevat yksityisten sosiaali- tai 

terveyspalveluiden valvontaa koskevat lausunnot pl. yksityisen terveydenhuollon lupamenettelyyn liittyvät 

tilojen tarkastukset ja lausunnot (kohta 4.2.2.)  

Laatupäällikkö vastaa osaltaan kuntayhtymän viranomaiselle säädetystä valvonnasta ja valvontaan 

liittyvistä toimenpiteistä.  Käytännön valvontatehtävät tapahtuvat laatupäällikön koordinoimana 

yhteistyössä keskuksien kanssa.    

5 Valvonnan muodot 
Valvonta on ennalta suunniteltu prosessi, jota tämä valvontasuunnitelma ohjaa. Valvira ja 

aluehallintovirastot kehittävät valvontamenetelmiä ja siirtävät valvonnan painopistettä yhä enemmän 

ennakolliseen valvontaan ja palveluntuottajien omavalvontaan. Ennakollinen valvonta painottaa 

palveluntuottajan omaa aktiivista työpanosta oman toimintansa valvonnassa ja kehittämisessä. 

Perusturvakuntayhtymän tekemä lakisääteinen viranomaisvalvonta varmistaa, että yksikön toiminta on 

asianmukaista ja omavalvonta toimii. Omavalvonnan lisäksi muut valvonnan muodot ovat ennakollinen, 

suunnitelmaperusteinen ja reaktiivinen valvonta.   

5.1. Omavalvonta  
Julkisilla ja yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilla on lakisääteinen velvollisuus 

kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatimiseen. Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava 

suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Valviran mukaan 

omavalvonnalla tarkoitetaan palveluntuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista 

siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palveluntuottajan itse omalle 

toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on palvelutuottajan omaa ennakkovalvontaa.  

Valvira on antanut (2/2012) yksityisten terveydenhuollonpalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman 

sisältöä ja laatimista koskevan määräyksen, jonka mukaisesti luvanvaraisten yksityisten terveydenhuollon 

tuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma.  
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Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47§:n mukaisesti kaikki sosiaalihuollon toimintayksiköt, niin julkiset kuin 

yksityiset, ovat velvollisia laatimaan omavalvontasuunnitelman. Valvira on antanut määräyksen 

sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmien sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.  Omavalvonnalla 

tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, kartoitusta ja 

asiakasturvallisuuden varmistamista sekä näiden toimintojen kirjallista riskien kuvausta. 

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä ja sen toteutumista on seurattava.   

5.1.1 Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan 

viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohdan tai ilmeisen 

epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Tämän ilmoituksen kohteena on erityisesti 

asiakkaan palvelun toteutumisessa ja asiakasturvallisuudessa todetut epäkohdat ja niiden uhat. 

Epäkohdalla tarkoitetaan esim. asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä 

puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua (fyysinen, psyykkinen tai kemiallinen), asiakkaan aseman ja oikeuksien 

toteuttamisessa tai perushoivassa ja hoidossa olevia vakavia puutteita tai toimintakulttuurin liittyviä 

epäeettisiä ohjeita tai asiakkaalle vahingollisia toimintatapoja. Ilmoitusta koskeva ohje ja ilmoituslomake 

liitetään yksikön omavalvontasuunnitelmaa. Yksikön vastuuhenkilö vastaa siitä, että jokainen työntekijä 

tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä. 

Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöitä. Ilmoituksen vastaanottaneen 

tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Ilmoituksen 

vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus 

voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Mikäli epäkohtaa ei saada korjatuksi, on asiasta 

ilmoitettava aluehallintovirastolle.  

5.1.2 Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuus 
Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä 

ilmoitus viranomaisille mm. seuraavista asioista: velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, velvollisuus 

ilmoittaa lapseen kohdistuneista rikosepäilyistä, velvollisuus ilmoittaa sosiaalihuollon tuen tarpeesta, 

velvollisuus ilmoittaa iäkkään henkilön palvelutarpeesta, lääkärin velvollisuus ilmoittaa heikentyneestä 

terveydentilasta ajoterveysasioissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuudesta on 

tarkemmin ohjeistettu Valviran www-sivuilla (https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-

ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia). 

5.2 Ennakollinen valvonta 
Ennakollisella valvonnalla pyritään varmistamaan ennalta asianmukainen, laadukas ja tarpeita vastaava 

palveluiden järjestäminen ja ehkäisemään virheellisiä, epäasianmukaisia tai laadultaan riittämättömiä 

palvelukäytäntöjä. Ennakolliseen valvontaan kuuluu lausuntojen antaminen yksityisten palveluiden 

tuottajien toimittamiin ilmoituksiin ja lupahakemuksiin. Ennakollisessa valvonnassa varmistetaan, että 

palveluntuottaja on toimintaa käynnistäessään ottanut huomioon kaikki palveluitaan koskevat 

lainsäädännön ja tilaajavastuulain vaatimukset. Ennakollisessa valvonnassa varmistetaan palvelun sisältö ja 

vähimmäisvaatimukset: kuntoutumista edistävä toiminta, uuden palvelun toiminnan organisointi, 

toimintaedellytysten turvaaminen, henkilöstömäärä ja koulutusvaatimukset, mahdolliset toimitilat, 

asiakkaiden asema ja oikeudet, asiakkaiden perustarpeista huolehtiminen, terveyden- ja sairaanhoito sekä 

dokumentointi ja asiakirjahallinta. Palveluntuottajalta edellytetään, että oman toiminnan ja turvallisuuden 

riskit on kirjattu ennakoivasti (omavalvonta).  

 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia
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5.3 Suunnitelmallinen ohjaus- ja valvonta 
Suunnitelmallista toiminnan aikaista ohjausta ja valvontaa toteutetaan Karviaisessa säännöllisesti. 

Suunnitelmallista ohjausta ja valvontaa kohdennetaan Karviaisen alueella ympärivuorokautista palvelua 

tuottaviin toimintayksiköihin (mm. ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten, mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien asumispalveluyksiköt) vähintään kerran vuodessa toteutettavilla säännöllisinä ohjaus- 

ja valvontakäynteinä sekä palveluntuottajille kohdennetuilla yhteisillä tapaamisilla. Suunnitelmallisena 

valvontana voidaan nähdä myös palveluntuottajien kanssa seuraavin keinoin tehtävä yhteistyö: kirjeet, 

kirjalliset ohjeet, tiedotteet, puhelimitse tapahtuva yhteydenpito, yhteistyötapaamiset, palautekeskustelut, 

asiakaskyselyt, ja asiakassijoituksiin liittyvät käynnit esim. hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman 

tarkastukset. 

Lastensuojelussa yksityistä sijaishuoltoa ja ympärivuorokautista perhekuntoutusta valvotaan Uudenmaan 

alueen yhteisellä mallilla. Ympärivuorokautisen hoidon valvontasuunnitelma tehdään Uudenmaan 

valvontatyöryhmässä (UMAKU) ja se hyväksytään puitesopimuksen ohjaustyöryhmässä. Käytössä on 

Uudenmaan omat yhtenäiset valvontalomakkeet, yhteiset valvontakäynnit ja yhteinen sähköinen alusta. 

Ilmoituksenvaraisten palveluntuottajien ja Karviaisen vastaavien palvelujen ja toimintayksiköiden (esim. 

kotihoito, työtoiminta, tuettu asuminen, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukipalvelujen tuottajat, 

jne.) säännöllinen ohjaus ja valvonta toteutetaan joko omavalvonnan ja omavalvonnan auditoinnin keinoin 

sekä ohjaus- ja arviointikäynteinä tai kirjallisina selvityspyyntöinä, tapaamisina tai palveluntuottajille 

suunnattuina yhteisinä infotilaisuuksina tai kirjallisina ohjeina. Toiminnan aikaisen ohjauksen ja valvonnan 

tavoitteena on tukea palveluntuottajan toiminnan kehittämistä ja omavalvontaa.  

5.4 Reaktiivinen valvonta  
Reaktiivinen valvonta tarkoittaa jälkikäteisvalvontaa ja/tai -ohjausta. Reaktiivinen valvonta käynnistyy 

asiakaspalautteiden, muistutusten, epäkohtailmoitusten tai kantelujen perusteella. Karviaiselle tulleisiin 

asiakaspalautteisiin, muistutuksiin ja epäkohtailmoituksiin vastataan hallintosäännön ja muiden ohjeiden 

mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. 

Valvontaviranomaisena Valvira tai aluehallintovirasto voi pyytää Karviaista antamaan lausunnon, 

selvityksen tai vastineen saamaansa epäkohtailmoitukseen tai kanteluun, joka liittyy joko Karvaisen    

omaan toimintaan tai alueella sijaitsevaan yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan toimintaan. 

Valvontaviranomainen voi myös arvioida, että kanteluna vireille pantu asia on tarkoituksenmukaisinta 

käsitellä muistutuksena. Tällöin asia siirretään asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi 

muistutusprosessin mukaisesti. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 17 ja 18§:ien 

mukaisesti Valvira tai aluehallintovirasto voi tehdä ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin 

toimintayksikköön, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy.  

Aluehallintovirasto voi myös pyytää Karviaisen valvovaa viranomaista tekemään tarkastuskäynnin 

toimintayksikköön. Perusteltu syy ennalta ilmoittamattomalle tarkastamiselle on, jos se on välttämätöntä 

asiakkaan aseman ja asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi. 

Karviaisen toimintalinjana on, että muistutuksesta, epäkohtailmoituksesta, kantelusta ja muista 

reklamaatioista käynnistetään aina selvitystyö, jossa tilanteen vaatimalla tavalla joko pyydetään suullista tai 

kirjallista selvitystä, järjestetään asiaan liittyvä tapaaminen tai tehdään tarvittaessa tarkastuskäynti joko 

ennalta ilmoitettuna tai ennalta ilmoittamatta.  Jälkikäteistä valvontaa tarvitaan myös asiakas- ja 

potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Jälkikäteisellä valvonnalla voidaan ehkäistä samanlaisten 

haittatapahtumien toistuminen. 
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6 Valvonnan käytännöt 

6.1 Valvonnan toimintaohjeet 
Tämä valvontasuunnitelma ohjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ja sen kehittämistä 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa.  Valvonnan painopistealueet tulee arvioida vuosittain ja arvioinnissa 

tulee huomioida Valviran valtakunnallisen valvontaohjelman linjaukset, lakimuutokset, uudet 

laatusuositukset, edellisellä valvontakaudella tehdyt huomiot, sopimukset ja niiden muutokset sekä 

asiakaspalautteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueelle siirtyminen voi tuoda 

muutoksia suunnitelmaan.  

6.2 Valvontakäyntien käytännöt ja työkalut  
Valvontakäynnit voidaan jakaa kahteen erilaiseen menetelmään, ohjaus- ja valvontakäynteihin sekä 

reaktiivisiin tarkastuskäynteihin. Ohjaus- ja valvontakäynnit ovat valvontasuunnitelman mukaisia toiminnan 

aikaisia käyntejä toimintayksiköissä. Ohjaus- ja valvontakäynti on aina ennalta sovittu ja sen tavoitteena on 

ohjata ja tukea palveluntuottajaa. Käynnin tarkoitus on ennakollinen ja ohjaava. Reaktiivisen 

käynninperusteena on jokin perusteltu syy, esim. epäily, asiakaspalaute, muistutus, tai epäkohtailmoitus, 

että toiminnassa voi olla puutteita. Käynti voi olla joko ennalta ilmoitettu tai ennalta ilmoittamaton.   

 6.2.1 Valvontalomake  
Valvontalomake antaa kysymysrungon valvontakäynnille. Ohjaus- ja valvontakäyntien valvontalomakkeena 

käytetään Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisiä lomakepohjia ja lastensuojelussa koko Uudenmaan alueen 

yhtenäistä lomakepohjaa.  Reaktiivisella käynnillä valvontapohjaa käytetään soveltaen.    

6.2.2 Ennakkoon lähetettävät lomakkeet ja pyydettävät dokumentit  
Ohjaus- ja valvontakäynti ilmoitetaan toimintayksikköön hyvissä ajoin yksikön vastuuhenkilön kanssa 

sopimalla. Toimintayksikköä pyydetään täyttämään valvontalomake etukäteen ja samalla pyydetään 

lähettämään ohjaus- ja valvontakäynnin kannalta tarpeelliset dokumentit (esim. omavalvontasuunnitelma, 

lääkehoitosuunnitelma, henkilöstöluettelo) etukäteen.   

6.2.3 Valvontakäynnit  
Molempien menetelmien valvontakäynnit tehdään yleensä parityönä. Laatupäällikön parina toimii ao. 

palveluja ostava tai tuottava yksikkö, jossa on tarvittava alakohtainen tuntemus. Ohjaus- ja 

valvontakäynneillä käydään valvontalomakkeessa olevat asiat yhdessä läpi ja pyydetään nähtäville 

tarpeellisia dokumentteja tai pyydetään lähettämään ne jälkikäteen. Käynneillä korostuu 

vuorovaikutuksellisuus ja palveluntuottajan ohjaaminen. Ohjaus- ja valvontakäynnillä haastatellaan 

mahdollisuuksien mukaan toimintayksikön vastuuhenkilön lisäksi muuta henkilökuntaa. Käynneillä 

asiakasosallisuus varmistetaan esimerkiksi haastattelemalla asiakkaita ja kuulemalla heidän mielipiteitään 

saamastaan palvelusta ja sen laadusta. Lastensuojelun piirissä olevien lasten/nuorten haastattelun tekee 

aina sijoittajakunnan edustaja.  

Asiakastyytyväisyys, asiakaskokemukset ja Karviaiselle annetut palautteet kertovat myös 

asiakkaiden/läheisten kokemasta palveluta 

Käynnillä käydään läpi valvonnan kannalta oleelliset toimitilat ja havainnoidaan toimintatapoja, mm. 

turvallisuus, esteettömyys, asiakirjojen hallinta ja säilytys, tietosuojan toteutuminen, lääkkeiden säilytys ja 

käsittely, siisteys ja hygienia, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksityisyydensuojan toteutuminen, 

yhteiset tilat ja yhteisen toiminnan toteutuminen, ulkoilumahdollisuudet, asiakkaiden huoneet, wc- ja 

pesutilat, asiakasvarojen säilytys. Ohjaus- ja tarkastuskäynneillä tarkastettavia tai jälkikäteen lähetettäviä 

asiakirjoja ovat esim. omavalvontasuunnitelma ja sen nähtävillä olo, lääkkeenantoluvat, asiakaslistaus, 

toteutuneet työvuorolistat (vähintään 3 viikkoa), asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia, 
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asiakaskirjauksia, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, perehdytyssuunnitelma jne. 

Valvontalomaketta täydennetään käynnillä tehtyjen havaintojen pohjalta.  

 
Reaktiivisella käynnillä käydään läpi mahdollisen epäkohdan selvittämisen kannalta oleelliset kysymykset, 

toimintatavat, asiakokonaisuudet ja tilat. Käynnillä haastatellaan toimintayksikön vastuuhenkilön lisäksi 

tarpeen mukaisesti muuta henkilökuntaa ja asiakkaita.  Käynnistä laaditaan aina pöytäkirja 

(valvontakertomus), johon kirjataan tarkastuskäynnin perusteena olevan epäkohtailmoituksen/kantelun 

aiheet. Valvovalle viranomaiselle on salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki hänen pyytämänsä 

asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä valvontakäynnin toimittamiseksi. Lisäksi valvovalle viranomaiselle on 

annettava maksutta hänen pyytämänsä jäljennökset valvontakäynnin toimittamiseksi välttämättömistä 

asiakirjoista. Valvova viranomainen on päästettävä kaikkiin toimintayksikön tiloihin. Valvovalla 

viranomaisella on oikeus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana.  

6.2.4 Valvontakäynnin pöytäkirja ja toimenpiteet laatu- ja turvallisuuspoikkeamissa  
Ohjaus- ja valvontakäynnin pohjalta täydennetystä valvontalomakkeesta ja siihen liitettävistä asiakirjoista 

muodostuu valvontakäynnin tarkastuskertomus eli pöytäkirja. Valvovat viranomaiset arvioivat parannusta 

vaativia kehittämiskohteita, mutta myös hyviä käytäntöjä. Valvovat viranomaiset kirjaavat lomakkeelle 

yhteenvedon ja kokonaisarvioinnin valvontakäynnistä sekä mahdolliset velvoitetut jatkotoimenpiteet 

perustellusti.  

Raporttiin kirjataan, miten jatkotoimenpiteiden toteutumista seurataan. Jos valvonnan kohteena olevassa 

palvelussa tai toimintayksikön toiminnassa ilmenee laatu tai turvallisuuspoikkeamia, lievimpänä 

jatkotoimenpiteenä valvova viranomainen voi antaa palveluntuottajalle suosituksen tai kehotuksen ryhtyä 

johonkin toimenpiteisiin tai muuttaa toimintakäytäntöjä. Huomautus annetaan, jos valvonnan yhteydessä 

todetaan, että palveluntuottaja on toimintaa järjestäessään menetellyt virheellisesti tai jättänyt 

velvollisuutensa täyttämättä. Huomautusta käytetään selvästi lainvastaisen tai virheellisen menettelyn 

johdosta tai esimerkiksi tilanteissa, joissa valvottavaa on jo aikaisemmin ohjattu vastaavan menettelyn 

osalta. Määräyksen valvova viranomainen voi antaa silloin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita tai 

toiminta on muutoin lain tai sopimuksen vastaista. Määräys sisältää määräajan tarpeellisten 

toimenpiteiden suorittamiseen. Mahdollinen uusintatarkastus tehdään sovitun aikataulun mukaisesti ja 

siinä varmistetaan, että aiemmalla valvontakäynnillä esille nousseet epäkohdat on korjattu. 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on velvollinen ilmoittamaan kaikki havaitsemansa epäkohdat 

aluehallintoviraston tietoon.  

Valvontakäynnin pöytäkirja tarvittavine liitteineen tallennetaan CaseM - asianhallintajärjestelmään. 

Valvontakäynnin pöytäkirja lähetetään palveluntuottajalle, aluehallintovirastoon sekä muihin kuntiin, 

joiden asiakkaita yksikössä on sijoitettuna.  Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 

valvontakertomukset julkaistaan Länsi-Uudenmaan Hoivakotiportaalissa Länsi-Uudenmaan hoivakodit (lu-

palvelut.fi) 

Ostopalveluja koskevista sopimuksen vastaisista laatu- ja turvallisuuspoikkeamista tehdään lisäksi virallinen 

sopimusoikeudellinen reklamaatio palveluntuottajalle. Sopimusreklamaatiossa voidaan velvoittaa 

toimimaan sopimusehdoissa määritellyn sakon tai sopimuksen purkamisen uhalla. Palvelusetelituottajia 

koskevissa laatu- ja turvallisuuspoikkeamissa Karviaisella on oikeus poistaa palveluntuottajan hyväksyntä 

palvelusisällön sääntökirjan mukaisesti.  

 

https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/fi-FI/hoivakodit?alue=Karkkila&alue=Vihti&kotikunta=Karviainen
https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/fi-FI/hoivakodit?alue=Karkkila&alue=Vihti&kotikunta=Karviainen
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6.3 Valvontasuunnitelman seuranta ja raportointi  
Valvontaa ohjaavat tämän suunnitelman lisäksi lait ja asetukset, valtakunnalliset linjaukset ja ohjelmat sekä 

laatusuositukset ja oppaat.  

Laatupäällikkö seuraa valvontasuunnitelman ja sen aikataulutuksen toteutumista. Vuosittaiseen 

valvontaraporttiin kirjataan esimerkiksi ohjaus- ja valvontakäynnit sekä reaktiiviset käynnit.  Raporttiin 

voidaan kirjata yhteenvetona, minkälaisia kehittämiskohteita käynneillä on havaittu ja myös hyviä 

käytäntöjä ja onnistumisia. Kooste valvonnan toteutuksesta saatetaan tiedoksi perusturvakuntayhtymä 

Karviaisen yhtymähallitukselle.   

 
Lisätietoja: 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2020–2023 (valvira.fi) 

https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-

sosiaalipalvelut 

https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta 

https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta/kysymyksia_ja_vastauksia 

https://www.valvira.fi/valvira/valvontaohjelmat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-valvontaohjelma
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta/kysymyksia_ja_vastauksia

