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1 Suunnitelmallinen sosiaalihuollon valvonta 

 

Sosiaalihuollon valvonta koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviraston 

(Valvira), Aluehallintoviraston (AVI) ja kuntien sekä tuottajien toiminnasta. Valvira 

toimii valtakunnallisena ohjaus-, valvonta ja lupaviranomaisena. Aluehallintovirastot 

toimivat alueellisesti myöntäen toimilupia sekä edistäen ohjausta ja valvontaa. 

Kuntien velvollisuus on valvoa alueellaan toimivien sosiaali - ja terveyspalveluita 

tuottavien yksiköiden toimintaa riippumatta siitä, onko palvelun tuottaja kunta, 

kuntayhtymä, kolmassektori (esim. säätiö tai yhdistys) tai yksityinen palveluntuottaja.  

Palveluiden tuotantotapa ei saa vaikuttaa tuotettavien palveluiden laatuun, vaan 

suosituksia, lakeja ja hyväksyttyjä sääntökirjoja tulee noudattaa tuotantotavasta 

riippumatta. Valvonnan tarkoituksena on palveluiden turvallisuuden ja 

asianmukaisuuden varmistaminen.  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira edistää ohjauksen ja 

valvonnan keinoin sosiaali- ja terveysministeriön alaisena palvelujen laatua sosiaali- 

ja terveydenhuollossa. Yhteisten suuntaviivojen tavoitteena on yhdenmukaistaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaperiaatteita, menettelytapoja, ja 

ratkaisukäytäntöjä. Valvira valvoo palveluja koko maan tasolla ja antaa ohjeita 

aluehallintovirastoille ja kunnille, jotta sosiaali- ja terveyshuollon lupahallinto ja 

valvonta toimivat koko maassa mahdollisimman yhdenmukaisesti. 

Aluehallintovirasto (AVI) toimii alueellisena lupa- ja valvontaviranomaisena. 

Aluehallintovirastolle kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu, ohjaus ja 

valvonta omalla toimialueellaan Valviran antamien yleisten periaatteiden mukaisesti. 

Aluehallintoviraston toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

sekä sosiaalipalvelujen asiakkaiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun 

toteutumiseen. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä 

sosiaalihuollon palveluja yhteistyössä kuntien kanssa, antaa luvat alueellaan toimiville 

ympärivuorokautista palvelua tuottaville toimijoille ja niille yksityisille 

sosiaalipalvelujen tuottajille, jotka eivät ole kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai 

niihin rinnastettavia palveluja. Lisäksi Aluehallintovirasto ylläpitää yhdessä Valviran 

kanssa valtakunnallista yksityisten palvelunantajien rekisteriä lupa- ja 

ilmoituksenvaraisista palveluntuottajista. 
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Valvira on julkaissut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 

vuosille 2020-2023, jonka tavoitteena varmistaa, että asiakkaat saavat tarpeidensa 

mukaiset palvelut yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja turvallisesti. Tarkoituksena on 

tuottaa lisäarvoa parantamalla asiakas- ja potilasturvallisuutta. Valvontatyön 

tarkoituksena on varmistaa, että ihmiset saavat perusoikeuksien heille turvaamat 

palvelut.  

Valvonnasta vastaavat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymässä siihen tehtäväkuvissa nimetyt työntekijät, jotka raportoivat 

havaintonsa yhtymähallitukselle sekä aluehallintovirastolle. Valvonnalla tavoitellaan 

hyvää, avointa yhteistyötä. Isoin osa valvontatyötä on toiminnan seuranta ja 

ennakoiva valvonta, ohjaaminen ja neuvonta.  

Vastuut ja velvoitteet on koottu taulukoon 1. 

Taulukko 1. Sosiaalihuollon valvonta Suomessa 

Toimija STM VALVIRA AVI KUNTA TUOTTAJA 

Selite Ohjaava/ 
kehittävä 
ministeriö 

Valtakunnallinen 
ohjaus- ja 
valvonta-
viranomainen 

Alueellinen 
ohjaus- ja 
valvonta 

Järjestämis-
vastuu 

Kunta, yritys, 
kolmannen 
sektorin 
toimija 

Tehtävä Ohjaus ja 
kehittäminen 
sekä lain-
säädännön 
valmistelu-
työ 

Aluehallinnon 
toiminnan 
ohjaaminen 
yhdenmukaiseksi, 
ratkaisuvalta 
valtakunnallisesti 
merkittävissä ja 
periaatteellisissa 
asioissa 

Palvelu-
tuottajien 
valvonta ja 
ohjaus 

Valvoo 
tuottamiensa 
palveluiden 
asian-
mukaisuutta, 
valvoo toimi-
alueensa 
yksityisiä 
palvelu-
tuottajia 

Vastaa siitä, 
että tuotettu 
palvelu on 
asian-
mukainen 

Muuta  Myöntää 
toimiluvat 
yksityisille 
tuottajille usealla 
alueella 

Myöntää 
omalla 
alueellaan 
toimiville 
tuottajille 
toimiluvat 

Valvoo 
sopimuksien 
toteutumista 
ja toiminnan 
asianmukaisu
utta sekä 
oma-
valvonnan 
toteutumista 

Oma-
valvonnan 
ajantasaisuus 
ja sen 
toteuttaminen 
arjessa 

Lähde: Lyly 2019 

 

Suurimmat haasteet valtakunnallisesti ovat lääkehoidon ja hoivatyön laadukkuus 

johtuen henkilöstön riittävyydestä, kokemattomuudesta sekä vaihtuvuudesta. Myös 
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lainsäädännön heikko ohjaavuus, yhtenäisten toimintatapojen ja valvonnan puute 

ovat olleet syitä, miksi erilaisiin epäkohtiin on ajauduttu.   Lyly (2019). Ikääntyneiden 

osalta tilanne oli aiemmin heikko, mutta vanhuspalvelulain ja vanhuspalvelulain 

uudistuksen myötä on lainsäädännön ohjaavuutta ja vastuukysymyksiä selkeytetty. 

Toimivaa valvontaa ja hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulee edelleen tehostaa. 

 

 

 

 

 

 

2 Sosiaalihuollon toimintaa säätelevät lait 

 

Valvonta perustuu laissa ja asetuksissa esitettyjen toimintatapojen suunnitelmalliseen 

seurantaan. Näitä säännöksiä ovat 

Suomen perustuslaki 

Sosiaalihuoltolaki 

Sosiaalihuoltoasetus 

Terveydenhuoltolaki 

Kuntalaki 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

Laki potilaan asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

Yhdenvartaisuuslaki 

Laki omaishoidon tuesta 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki 

Mielenterveyslaki 

Terveydenhuoltolaki 

Valvonta perustuu toimivaan 

yhteistyöhön, avoimuuteen, 

rohkeuteen kysyä ja ennen kaikkea 

huolella tehtyyn 

omavalvontasuunnitelmaan   
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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

Vanhuspalvelulaki 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus 

Lastensuojelulaki 

Perhehoitolaki 

Päihdehuoltolaki 

Vammaispalvelulaki 

YK:n vammaispalvelusopimus 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 

 

 

3 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

valvovana viranomaisena  

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tehtävä on järjestää 

jäsenkuntiensa kuntalaisille laadukkaat, vaikuttavat, sujuvat ja kustannustehokkaat 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka tarjoavat apua ja tukea eri 

elämänvaiheissa ja –tilanteissa. Kuntayhtymä järjestää sosiaalipalveluja sekä omana 

toimintana, että hankkimalla niitä ostopalveluina yksityisiltä sosiaalipalvelujen 

toimijoilta. Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön, yrityksen 

tai yhteisön tuottamia lasten- ja nuorten, vammaisten, vanhusten tai mielenterveys- 

ja päihdehuollon palveluja tai muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja, jotka 

täydentävät kuntayhtymän palveluvalikoimaa. Kaikkiaan kuntayhtymän järjestämät 

sosiaalipalvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka keskiössä on aina asiakas. 

Kuntayhtymän valvontasuunnitelma ohjaa kuntayhtymän kaikkien sosiaalipalvelujen 

valvonnan käytännön toteutusta. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu 

asianomaiselle aluehallintoviranomaiselle sekä sille kunnalle, jossa palveluja 

annetaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/922a 3 § 4 ja 34 §), 

riippumatta siitä tuotetaanko palvelu omana toimintana vai ostopalveluna. Asiakkaan 

näkökulmasta palvelujen tulee aina olla yhtä turvallisia ja laadukkaita. Suunnitelman 

tavoitteena on turvata kuntalaisille turvalliset ja laadukkaat sosiaalipalvelut, sekä 

tukea niin oman kuin yksityisen palvelutuotannon kehittämistä nostamalla esiin 

Ajantasainen lainsäädäntö on 

luettavissa 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajant

asa/ 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
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toiminnassa esiintyviä hyviä käytäntöjä sekä potentiaalisia riskejä. Samalla 

valvontasuunnitelma toteuttaa omalta osaltaan kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan periaatteita. 

Kunnan alueella valvontaviranomaisena toimii kunnan/kuntayhtymän 

sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on nimetty viranhaltijat, joiden 

tehtäviin kuuluu toimiminen kuntayhtymän alueella valvovana viranomaisena. Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muodostivat 1.1.2021 alkaen 

Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila.  

Ikääntyneiden asumispalveluiden osalta valvontaprosessit toimivat yhteistyössä 

alueellisen palvelusetelijärjestelmän kanssa, johon kuntayhtymän kunnat kuuluvat. 

Palveluseteliä ikääntyneiden asumispalveluiden osalta hallinnoi Säkylän kunta ja 

kotihoidon ja kotiin annettavien tukipalveluiden osalta Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä. Palvelusetelirekisteriin hyväksytyt tuottajat ovat 

sitoutuneet noudattamaan laadittua asumispalvelujen palvelusetelien sääntökirjaa ja 

valvontasuunnitelmaa. Tukipalveluiden osalta tuottajan tulee voida toimittaa pyydetyt 

selvitykset voidakseen tulla hyväksytyksi palvelurekisteriin sekä vuosittain todistus 

lakisääteisten maksujen suorittamisesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kotiin annettavien palveluiden 

palvelusetelien sääntökirja on luettavissa 

osoitteessa 

https://www.harjavalta.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/koti-ja-

hoitopalvelut/palveluseteli/ 

 

Palveluasumisen sääntökirja on 

luettavissa osoitteessa 

https://www.sakyla.fi/terveys/sosiaali

palvelut/vanhustenhuolto-ja-

kotipalvelu/palvelusetelituottajalle/ 
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Laadun asumispalveluissa määrittelee tuotettujen ja tarjottujen palveluiden 

kokonaisvaltaiset ja tarkat kuvaukset. Valvonnalla tilaaja varmistuu siitä, että 

palveluiden laatu ei muutu hankinnan jälkeen.  Selkeät kuntayhtymän palveluiden 

myöntämisperusteet helpottavat palvelutuottajan palveluiden kehittämistä ja 

tarjoamista. Toimintatapojen tulee olla vastaavia, kuin kuntayhtymän omissa 

yksiköissä.  

Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisten asumispalvelujen sekä 

työ- ja päivätoiminnan osalta valvontatyö toteutetaan palvelusetelijärjestelmän 

sääntö- ja valvonta-asiakirjan mukaisesti. Palvelusetelituottajarekisteriä ylläpitää 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Kuntayhtymä asettaa 

hyväksymiskriteerit palveluntuottajille sekä siihen kuuluvia liitteitä ja velvoittaa 

palveluntuottajat noudattamaan sääntökirjaa ja valvontasuunnitelmaa. Yksityinen 

palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun 

palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai 

terveyspalvelujen tuottajaksi. Valvonnalla tilaaja varmistuu siitä, että palveluiden 

laatu ei muutu hankinnan jälkeen. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan 

sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Palveluntuottaja on 

velvoitettu tekemään yhteistyötä valvovan tahon kanssa. Palveluntuottaja nimeää 

vastuuhenkilön, joka vastaa sääntökirjan toteuttamisesta.  

Sosiaalihuoltolain mukaisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

asumispalveluille asetetut vaatimukset on Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymässä määritelty palvelujen kilpailutuksen yhteydessä. 

Palveluntuottajat on valittu kilpailutukseen perustuen ja palveluntuottajien kanssa on 

solmittu puitesopimukset. Puitesopimuksen mukaisen palveluntuottajan on 

hyväksyttävä vaatimukset ja täytettävä ne koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja 

sitoutuminen kilpailutuksen yhteydessä esitettyihin laatu- ja toimenpide-ehtoihin on 

valvontatyön lähtökohta.  

 

 

 

 

Vammaispalveluiden ja 

kehitysvammalain mukaisten 

asumispalveluiden sekä työ- ja 

päivätoiminnan sääntö- ja valvonta-

asiakirja on luettavissa 

www.kessote.fi/vammaispalvelut 

asu p 

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluiden tuottajat täyttävät 

puitesopimuksen mukaiset vaatimukset 

ovat luettavissa 

www.kessote.fi/psykososiaaliset 

asumispalvelut 

http://www.kessote.fi/psykososiaaliset
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Sosiaalihuoltolain yleisen valvonnan ohjeistuksen lisäksi lastensuojelulaki ja 

perhehoitolaki säätävät lastensuojelun sijaishuollon ja lastensuojelulaitosten 

valvonnasta. Sijoittajakunta valvoo, että lapsen sijoitus perhehoitoon tai laitoshoitoon 

toteutuu lapsen edun mukaisesti, lapsen oikeuksia toteuttaen. Sijoittajakunnan tulee 

valvoa, että sijoitettu lapsi saa tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, jotka sijoituskunta 

järjestää. Kuntayhtymä valvoo alueellaan sijaitsevia palveluntuottajia. Valvontaa 

suorittavat yhteistyössä sijoittajakunta, kuntayhtymä sekä aluehallintovirasto.  Myös 

eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat lastensuojelua 

niille tehdyn kantelun perusteella tai oma-aloitteisesti. Epäkohtien tullessa esiin, tulee 

asiasta ilmoittaa välittömästi myös muille, samaan sijaishuoltoyksikköön lapsia 

sijoittaneille toimijoille. Sijoittajakunnan tulee ilmoittaa sijoituksesta sijoituskunnan 

sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Kuntayhtymän tulee pitää yllä rekisteriä 

alueelleen sijoitetuista lapsista. Keski-Satakunnan kunnat ovat mukana Satakunnan 

yhteisessä lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen ammatillisen 

perhekotihoidon, laitoshoidon ja vaativan laitoshoidon kilpailutuksessa. 

Palveluntuottajat on valittu kilpailutukseen perustuen ja palveluntuottajien kanssa on 

solmittu puitesopimukset. Puitesopimuksen mukaisen palveluntuottajan on 

hyväksyttävä vaatimukset ja täytettävä ne koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja 

sitoutuminen kilpailutuksen yhteydessä esitettyihin laatu- ja toimenpide-ehtoihin on 

valvontatyön lähtökohta. Kuntayhtymä toteuttaa lastensuojelun sijaishuollon 

valvontaa Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön mallintaman prosessin ja 

siihen kuuluvan materiaalin mukaisesti yhteistyössä yksikön asiantuntija-

sosiaalityöntekijän kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

Lastensuojelun sijaishuollon 

palveluntuottajat täyttävät 

puitesopimuksen mukaiset vaatimukset. 

Valvontatyö toteutetaan Satakunnan 

lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa. 

Vuoden 2021 aikana toteutetaan 

lastensuojelun avopalveluiden kilpailutus. 
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Laadunvalvonta on usein menneeseen katsovaa, mutta toimivalla yhteistyöllä ja 

informaation vaihtamisella voidaan vaikuttaa tulevien päätösten ja toiminnan 

onnistumiseen ja kehittämiseen sekä ennaltaehkäistä laatupoikkeamia. Valvojien 

näkökulmasta tulee muistaa, että sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa myös 

kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa. Palvelun tulee olla yhdenvertaista 

tuottajasta riippumatta. Valvonnassa myös lasten- ja nuorten, vammaisten, 

mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä ikääntyneiden palveluiden valvonnan 

painopisteet tulee olla kyseisiin palveluihin kohdennettuja ja palveluiden kehittämistä 

tukevia. 

 

4 Valvonnan toteuttaminen ja vastuut 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tehtävänä on 

 Valvoa, ohjata ja kehittää omaa palvelutuotantoa toimintaympäristön ja 

strategisten painopisteiden muutokset huomioiden. 

 Valvoa ja ohjata kuntayhtymän alueella olevia luvanvaraisia palveluja yhdessä 

aluehallintoviraston kanssa. 

 Valvoa ja ohjata kuntayhtymän alueella olevia ilmoituksenvaraisia palveluja 

yhdessä aluehallintoviraston kanssa. 

 Valvoa ja ohjata kuntayhtymän alueella toimivia yksityisiä kotipalvelun 

tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. 

 Valvoa ja ohjata ostopalvelujensa laatua muissa kunnissa. 

 Huolehtia riittävän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 

toimialoilla. 

Hallintosäännön 22 § mukaan palvelualuejohtaja päättää palvelualueensa yksityisten 

palveluntuottajien ilmoituksenvaraisten toiminnan hyväksymisestä ja tekee lausunnot 

luvanvaraisesta yksityisten palveluntuottajien toiminnasta. 

Luvanvaraisilla palveluilla tarkoitetaan ympärivuorokautista palvelutoimintaa 

harjoittavia toimintayksiköitä. Näihin luvan myöntää aina kyseisen alueen 

aluehallintovirasto. Lupahakemus osoitetaan AVI:lle. Lupahakemukseen liitetään 

kuntayhtymän lausunto, missä kuntayhtymän valvova viranomainen ottaa kantaa 
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palvelutoiminnan hyväksymiseen. Lausunnon antaminen edellyttää perehtymistä 

lupahakemuksessa mainittuihin asiakirjoihin, toimitiloihin sekä toimintayksikön 

palvelutoimintaan. Lausunnon antaminen edellyttää valvontakäynnin tekemistä ja 

viranomaisyhteistyötä mm. terveystarkastajan sekä palo- ja pelastustoimen edustajan 

kanssa. Ks. myös kappale ennakollinen valvonta. 

Ilmoituksenvaraisilla rekisteröitävillä palveluilla tarkoitetaan muuta kuin 

ympärivuorokautista palvelutoimintaa harjoittavia palveluntuottajia. Yksityisen 

palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista 

palvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista 

tai lopettamista kirjallinen ilmoitus kuntayhtymälle. Myös palvelujen vastuuhenkilön 

vaihtumisesta on ilmoitettava kuntayhtymälle. Aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä 

ilmoituksenvaraisista rekisteröitävistä palveluista. Kuntayhtymä toimittaa ilmoitusta 

koskevat tiedot aluehallintovirastolle rekisterinpitoa varten. 

Ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät palvelut, ovat kotipalveluihin kuuluvia 

tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Näitä ovat mm. ateria-, vaatehuolto-, 

kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 

sekä näihin rinnastettavat palvelut. Yksityisiä kotipalvelun tukipalveluja ei merkitä 

Aluehallintoviraston rekisteriin, vaan rekisteröinnistä vastaa kuntayhtymä. Myös 

ilmoitus kotipalvelujen tukipalvelun tuottamisesta osoitetaan kuntayhtymään. 

Kuntayhtymän alueella toimivien toimijoiden valvonnan ja ohjauksen lisäksi, 

kuntayhtymän tulee huolehtia ostamiensa sosiaalipalvelujen 

asianmukaisuudesta muissa 

kunnissa. Kun kuntayhtymä on 

sijoittanut henkilön yksityiseen 

toimintayksikköön, valvoo tämä 

sijoittamiensa henkilöiden 

olosuhteita sekä hoito- ja 

palvelusuunnitelmien 

toteutumista kyseisessä 

toimintayksikössä yhteistyössä 

paikallisten viranomaisten 

kanssa. 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä 

Koulukatu 2, 29200 Harjavalta  

tai 

kirjaamo@kessote.fi 
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Yksityisten palveluntuottajien ilmoitukset toimitetaan liitteineen joko kirjeitse tai 

sähköpostitse Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään.  

Kuoren tai sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan teksti ”Yksityiset 

sosiaalipalvelut”. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että sähköisesti toimitetut 

asiakirjat on muutettu sähköiseen muotoon huolellisesti ja asiakirjat ovat selkeästi 

luettavissa ja allekirjoitukset todennettavissa tulostuksen jälkeenkin. Palveluntuottaja 

voi joissain tilanteissa nopeuttaa asiansa käsittelyä toimittamalla asiakirjat kirjeitse 

väritulosteina. Palveluntuottajien, erityisesti pienten toimijoiden, tulee epäselvissä 

tilanteissa ja ohjauksen tarpeessa kääntyä oman kunnan yritysneuvojan puoleen. 

Kessote suosittelee jokaiselle yrittäjälle yritysneuvojan ohjauskäyntiä tms. 

perehtymistä asiaan. 

 

4.1 Omavalvonta 

Omavalvonta on ennakoivaa valvontaa. Se on valvonnan tärkein ja ensisijaisin muoto. 

Toimintayksiköllä tulee olla lain edellyttämä, ajantasainen, vuosittain päivitettävä 

omavalvontasuunnitelma. Palveluntuottaja suunnittelee, seuraa ja arvioi 

säännöllisesti tuottamiensa palveluiden asianmukaisuutta ja laatua tukeutuen 

lakeihin ja suosituksiin. Omavalvonnan tulee olla avointa ja jatkuvaa toimintaa. 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja johdon toimesta. 

Omavalvontasuunnitelman tulee olla julkisesti nähtävillä ja helposti löydettävissä. 

Omavalvontasuunnitelma on toimintayksikön merkittävin dokumentti. 

 

4.2 Suunnitelmaperusteinen valvonta 

Suunnitelmaperusteisella valvonnalla tarkoitetaan säännöllistä seuraamista, 

yhteydenpitoa ja määräaikaisia tapaamisia toimintayksiköiden kanssa. Valvonnassa 

varmistetaan, että palveluiden tuottajien toimintapuitteet ovat kunnossa ja lain 

edellyttämät laatu- sekä palvelutasovaatimukset täyttyvät. Suunnitelmaperusteinen 

valvonta on myös toimintayksikön omavalvonnan toteutumisen seurantaa ja 

tarvittaessa ohjaamista. Omavalvontasuunnitelmien asianmukaisuutta seurataan 

vuosittain. Päivitetystä omavalvontasuunnitelmasta tulee informoida valvovaa 
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viranomaista. Henkilöstön osallistuminen prosessiin omavalvontasuunnitelman 

laatimisessa, toteutumisessa ja laadukkaan toiminnan ylläpitämisessä on merkittävä.  

 

Suunnitelmaperusteiseen valvontaan kuuluvat myös sekä ennalta sovitut että 

ilmoittamattomat tarkastuskäynnit. Sovittuja tarkastuskäyntejä tehdään 

rutiininomaisesti noin kerran vuodessa. Ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä 

tehdään, jos se erityisestä syystä arvioidaan tarpeelliseksi. Viranomainen voi tarkastaa 

palveluntuottajan yksityisen sosiaalipalvelulain mukaisen toiminnan sekä toiminnan 

järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen 

tekemiseen on perusteltu syy. Erityinen syy voi olla esimerkiksi aikaisemmin 

ilmenneet epäkohdat palvelun tuottamisessa. 

 

4.3 Ennakollinen valvonta 

Ennakollisen valvonnan tehtävä on pyrkiä varmistamaan, että ongelmatilanteita ei 

alun alkujaan pääse syntymään. Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen ovat tärkeä osa 

ennakollista valvontaa. Kuntayhtymän oman palveluntuotannon osalta tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstön osaamisen säännöllistä ylläpitoa sekä 

täydennyskoulutusta, jolla varmistetaan, että henkilöstön osaaminen on aina 

ajantasalla. Henkilökunnan tietoturva- ja tietosuojaosaamisesta huolehditaan 

säännöllisellä koulutuksella ja ohjeistuksella. Henkilöstöä rekrytoitaessa 

varmistutaan siitä, että heidän osaamisensa täyttää laissa sekä tehtävän vaativuuden 

arvioinnissa asetetut kelpoisuusehdot. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen osalta ennakollinen valvonta tarkoittaa lausuntojen 

antamista uusien palveluntuottajien toimittamiin ilmoituksiin ja lupahakemuksiin. 

Ennakollisella valvonnalla ja –ohjauksella pyritään varmistamaan asianmukaisten, 

laadukkaiden ja asukkaiden tarpeita vastaavien palveluiden saaminen, lakien 

noudattaminen ja tilaajavastuulain näkemykset. Sillä pyritään ehkäisemään 

epäasianmukaista tai laadultaan riittämättömiä palveluja. Ennakollisessa valvonnassa 

korostuu palveluntuottajan ja kuntayhtymän valvontatyöstä vastaavien yhteistyö. 

Uuden toimijan on laadittava omavalvontasuunnitelma puolen vuoden kuluessa 

toiminnan aloittamisesta. Toiminnan aloituksen valmisteluvaiheessa on valvonnan 
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näkökulmasta tärkeä hetki aloittaa ohjaus ja yhteistyö, jolloin voidaan välttää 

yleisimmät haasteet. 

 

4.4 Reaktiivinen valvonta 

Reaktiivinen valvonta tarkoittaa jälkikäteisvalvontaa ja -ohjausta. Reaktiivista 

valvontaa tehdään ilmi tulleiden epäkohtien vuoksi. Reaktiivisessa valvonnassa 

selvitetään seuraavia valvontaan liittyviä asioita kuten asiakas- ja omaispalautteet, 

asiakastyytyväisyyskyselystä saatuja tietoja, reklamaatioita, muistutuksia, kanteluita 

tai muita esille nousseita ilmoituksia ja asioita. Reaktiivisen valvonnan muotoja ovat 

valvontakäynnit, jotka voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ennalta ilmoittamattomia. 

Reaktiivista valvontaa ovat myös erikseen määriteltyyn asiaan kohdistuvat 

yhteydenotot valvojan taholta, kuten kirjalliset selvityspyynnöt ja tiedustelut, puhelut 

ja sähköpostit. Lähtökohtana on, että mahdolliset huolenaiheet ja esille nousseet 

epäkohdat käsitellään palveluntuottajan kanssa viipymättä. Reaktiivisen valvonnan 

ensisijainen tehtävä on ohjata ja neuvoa. Reaktiivisen valvonnan käynnillä tai muulla 

selvitystavalla pyritään vaikuttamaan toimintatapoihin niin, ettei vastaavia tilanteita 

pääse jatkossa syntymään. Selvittämisen yhteydessä sovitaan, miten jatkossa 

seurataan tilanteen korjaantumista. Epäkohtien noustessa esiin on kuntayhtymä 

velvollinen ilmoittamaan asiasta aluehallintovirastoon. Tarvittaessa 

aluehallintovirasto aloittaa asian jatkokäsittelyn. Asioita selvitetään aina yhteistyössä. 

 

5 Valvontakäynnin sisältö 

Valvontakäynti on vuorovaikutteista yhteistyötä toimintayksikön esimiehen, 

henkilökunnan ja mahdollisen yrittäjän kanssa. Kessotesta valvonta- ja 

ohjauskäynnille osallistuu sosiaalipalveluiden valvonnasta vastaava viranhaltija, 

kyseistä palvelua järjestävän tehtäväalueen esimies sekä tarpeen mukaan muut 

viranomaiset/asiantuntijat. Palveluntuottajan puolesta valvontakäynnille osallistuu 

ainakin toimintayksikön vastuuhenkilö ja mahdollinen yrittäjä. Kessote tekee 

valvontakäyntejä jokaiseen kuntayhtymän alueella sijaitsevaan toimintayksikköön 

kerran vuodessa sekä tarvittaessa. Käynnillä saadaan ja jaetaan informaatiota, 

ohjataan ja opastetaan. 
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Ennalta ilmoitetussa valvontakäynnissä palveluntuottajalle lähetetään ennen 

valvontakäyntiä valvontakäyntikirje, jossa pyydetään toimittamaan valvovalle 

viranomaiselle etukäteen mm. yksikön omavalvontasuunnitelma, ajantasainen 

lääkehoitosuunnitelma, pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys, 

henkilöstökoontitaulukko (henkilöstön määrä ja pätevyys) sekä tarvittaessa erikseen 

määritellyn ajankohdan työvuorosuunnitelma ja sen toteuma. Lisäksi 

valvontakäynnillä voidaan pyytää toimittamaan lisädokumentteja valvottavaan 

palvelualueeseen kohdentuen mm. tositteet vakuutusten voimassaolosta sekä 

kuuluminen ennakkoveroperintärekisteriin (Kessote tarkastaa säännönmukaisesti 

yksityisten palveluntuottajien kuulumisen ennakkoveroperintärekisteriin). Etukäteen 

pyydettävät asiakirjat vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, minkä asiakasryhmän 

palveluntuottajasta on kyse. Tarkastuksessa perehdytään yrityksen asiakirjoihin 

riittävällä laajuudella. Toimintaympäristö, omavalvontasuunnitelman noudattaminen 

sekä työnantajavelvoitteista huolehtiminen tarkastetaan. Valvontakäynnillä käydään 

läpi em. asiakirjojen lisäksi mm. toimintayksikön perustiedot ja lupaehdot, 

dokumentointi, asiakirjahallinta ja tietosuoja-kysymykset, henkilöstön osaaminen ja 

työhyvinvointi-kysymykset, toimitilat, asiakkaan asema ja oikeudet sekä asiakkaan 

perustarpeista huolehtiminen. 

Valvontakäynnistä laaditaan tarkastuskertomus, mihin kirjataan valvonnassa esille 

nousseet asiat. Tarkastuskertomuksessa kerrotaan valvontakäynnin sisällöstä ja 

yleisistä havainnoista. Mahdolliset epäkohdat ja puutteet kirjataan 

tarkastuskertomukseen ja niille määrätään aikataulu, mihin mennessä tarvittavat 

toimenpiteet on tehtävä asioiden korjaamiseksi. Valvontakäynnit eroavat 

yksityiskohdilla jossain määrin riippuen siitä, minkä asiakasryhmän 

palveluntuottajasta on kyse. 

Palvelutuottajan saadessa mahdollisia huomautuksia, voidaan yksikköön sopia 

uusintatarkastus, jossa todetaan korjausten tilanne. Valvontakäynti voi olla myös 

ennalta suunnittelematon epäiltäessä epäkohtaa. Epäkohtien noustessa esiin on 

valvova viranomainen velvollinen ilmoittamaan asiasta aluehallintoviraston. 

Tarkastuskertomus lähetetään ko. toimintayksikköön, aluehallintovirastolle sekä 

niihin kuntiin, jotka ovat sijoittaneet kyseiseen yksikköön kuntansa 

asukkaan/asukkaita. 
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Kuntayhtymän omaan toimintayksikköön tehty tarkastuskäynti raportoidaan 

soveltuvin osin saman sisältöisenä kuin yksityisen toimijan yksikköön tehty käynti, 

mutta raporttia ei lähetetä aluehallintovirastolle. Raportti annetaan tiedoksi 

toimintayksikön esimiehelle, tehtäväalueen esimiehelle sekä palvelualuejohtajalle. 

Raportti käsitellään palvelualueen sisällä sekä tarvittaessa Kessoten johtoryhmässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todellinen toimintakulttuuri tulee 

esiin, kun ketään ei ole toimintaa 

seuraamassa. Onko toiminta ohjeiden 

mukaista myös tällöin? 
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6 Asiakaspalaute osana valvontatyötä 

 

Palveluiden käyttäjän kokemus vastaanottamastaan palvelusta on merkityksellinen 

tekijä kokonaisvaltaisen laadun määrittelyssä. Asiakaspalautetta tulee seurata, mutta 

yleisessä lainsäädännössä ei tähän ole erikseen määritelty keinoja lapsi-, nuoriso-, 

vammais-, mielenterveys- tai päihdepalveluiden osalta, mutta laissa ikääntyneen 

väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

sisältää määräyksen, että ikääntyneiden palvelujen laadun ja riittävyyden 

arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, 

heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. On todettu, että jos 

palvelunkäyttäjät tietävät riittävästi palveluista ja palvelujärjestelmien sisällöistä, 

osallistuvat he mielellään palveluiden arviointiin ja kehittämiseen.  

Jos sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun tai kohteluun, hän 

voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle 

viranomaiselle. 

Kaikissa sosiaalihuollon yksiköissä tulee olla osaamista asiakkaan ohjaamiseen, jos 

asiakkaalle tulee tarve reklamaatioon. Sosiaalihuollon asioissa asiakasta ohjaa 

sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tiedot tulee olla selkeästi nähtävillä yksiköissä. 

Kaikenlainen palaute tulee ottaa vastaan asianmukaisesti ja välittää palaute eteenpäin.  

Kuntayhtymän alueella sosiaalipalveluiden asiakaspalautetta kerätään kirjallisesti 

vuosittain. Yksiköiden esimiehet toteuttavat kyselyt kuntayhtymään jatkossa 

laadittavien ohjeiden mukaisesti ja toimittavat tulokset valvovalle viranomaiselle. 

Asiakkailla on mahdollisuus antaa suoraa palautetta yksiköiden toiminnasta. Esiin 

tulleista poikkeamista ja niihin reagoinneista tulee palvelutuottajan informoida 

välittömästi kuntayhtymän valvovaa viranomaista. Suoraa asiakaspalautetta voi tulla 

puhelimitse, sähköpostina tai kirjeenä. Vastaanottajana saattaa olla työntekijä, 

esimies, luottamushenkilö tai viranomainen. Epäkohtailmoituksesta kirjataan aina 

epäkohtailmoitus (liite 6). Tärkeää palautejärjestelmän kehittämisessä on huomioida 

myös positiivinen palaute, eikä keskittyä vain kritiikkiin.  

THL on valmistellut esityksen palautteen yhtenäisestä, kansallisesta keruusta. 

Ehdotus on valmisteltu erityisesti kansallisen ohjauksen ja seurannan tarpeiden 
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näkökulmasta. Valmistelutyö toteutettiin keväällä 2018.  Jatkossa asiakaspalautteen 

keräämistä tulee valvonnan osana kehittää THL:n esityksen ohjaamana. 

 

7 Raportointi 

Valvontatyötä koordinoiva/toteuttava viranhaltija raportoi kirjallisesti 

palvelualuejohtajalle ja kuntayhtymän yhtymähallitukselle valvontatyön etenemisestä 

neljännesvuosittain sekä tarvittaessa useammin, esimerkiksi toimenpiteistä, joihin on 

valvonnan osalta ryhdytty. Raporteista tulee ilmetä, mitä yksiköitä on kyseisen 

ajanjakson aikana valvottu. Valvontakäyntien määrästä sekä epäkohtailmoituksista 

pidetään yllä tilastoa. Yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen valvontaraportit 

lähetetään tiedoksi aluehallintovirastoon. Valvontakäynnillä havaituista vakavista 

puutteista raportoidaan välittömästi palvelualuejohtajalle sekä aluehallintovirastoon.  
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Lähteet:  

Sosiaalihuoltolaki 2014 

Laki ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta sekä ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta 2012 

Lastensuojelulaki 2007 

Lastensuojelun käsikirja, THL 

Kotiin annettavien palveluiden palvelusetelien sääntökirja 2018 

Palveluasumisen sääntökirja, Säkylä 2020 

Perhehoitolaki 2015 

Porin perusturvan valvontasuunnitelma 2020 

Sosiaalipalveluiden valvontasuunnitelma, Loppi 2019 

Valvontasuunnitelma, sosiaali- ja terveystoimi, Porvoo 2019 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020- 2023 

Aluehallintoviraston internet-sivut 

Valviran internet-sivut 

Vanhusten tehostetun palveluasumisen epäkohdat. Empiirinen tutkimus Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston ratkaisuista. Lyly 2019. Pro Gradu. 

Laadun ohjaus ja valvonta yksityisen tuottaessa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Veija 2019, Pro 

Gradu. 
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Liite 1: Suunnitelma ikääntyneiden asumispalveluiden valvontakäynneistä  

Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin 
ajankohta 

Valvojat 

 
Kuntayhtymän alueella 
toimivat luvanvaraiset 
vanhuspalveluiden 
ympärivuorokautiset 
asumisyksiköt, myös 
oma palvelutuotanto 
 

 

 Kerran vuodessa ennalta 
ilmoitettu tarkastuskäynti 

 Ennalta ilmoittamaton 
tarkastus kerran vuodessa  

 Mahdollisten 
epäkohtailmoitusten 
perusteella muita ennalta 
ilmoittamattomia 
tarkastuksia 

 

 Valvontakoordinaattori 

 Palvelusetelijärjestelmän 
koordinaattori, Säkylä 

 Palvelualuejohtaja 

 Asumispalvelupäällikkö 

 Hoivayksikön esimies 

 Muu valvova 
viranhaltija, kuten 
terveystarkastaja, 
paloviranomainen 
 

 

Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin 
ajankohta 

Valvojat 

 
Muissa kunnissa 
toimivat 
luvanvaraiset 
vanhuspalveluiden 
ympärivuorokautiset 
asumisyksiköt. 
Valvontakäynnit 
STVOL*:n 
nojalla. 

 

 Kerran vuodessa ennalta 
ilmoitettu tarkastuskäynti 

 Mahdollisten 
epäkohtailmoitusten 
perusteella ennalta 
ilmoittamattomia 
tarkastuksia 

 

 Valvontakoordinaattori 

 Palvelualuejohtaja 

 Asumispalvelupäällikkö 

 Palvelusetelijärjestelmän 
koordinaattori, Säkylä 

 Hoivayksikön esimies 

 Muu valvova viranhaltija, 
kuten terveystarkastaja, 
paloviranomainen 
 

*sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 

Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin 
ajankohta 

Valvojat 

 
Toimeksianto-
sopimuksen 
tehneet ikääntyneiden 
ja vammaisten 
perhehoitajat 

 

 Sijoitusta suunniteltaessa 

 Asiakaskäyntien 
yhteydessä 

 Ennalta ilmoittamattomia 
tarkastuksia mahdollisten 
epäkohtailmoitusten 
perusteella 
 

 

 Valvontakoordinaattori 

 Perhehoidon 
koordinaattori, Eura 

 Palvelualuejohtaja 

 Asumispalvelupäällikkö 

 Hoivayksikön esimies 

 Johtava 
sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja 

 Vpl koordinaattori 

 Muu valvova viranhaltija, 
kuten terveystarkastaja, 
paloviranomainen 
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Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin 
ajankohta 

Valvojat 

 
Kuntayhtymän alueella 
toimivat luvanvaraiset 
vanhuspalveluiden ei-
ympärivuorokautiset 
asumisyksiköt, myös 
oma palvelutuotanto 
 

 

 Kerran vuodessa ennalta 
ilmoitettu tarkastuskäynti 

 Ennalta ilmoittamaton 
tarkastus kerran vuodessa  

 Mahdollisten 
epäkohtailmoitusten 
perusteella muita ennalta 
ilmoittamattomia 
tarkastuksia 

 

 Valvontakoordinaattori 

 Palvelusetelijärjestelmän 
koordinaattori, Säkylä 

 Palvelualuejohtaja 

 Avopalvelupäällikkö 

 Hoivayksikön esimies 

 Muu valvova 
viranhaltija, kuten 
terveystarkastaja, 
paloviranomainen 
 

 

Liite 2: Suunnitelma mielenterveys- ja päihde- ja vammaispalveluiden valvontakäynneistä  

Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin 
ajankohta 

Valvojat 

 
Kuntayhtymän alueella 
toimivat luvanvaraiset 
ympärivuorokautista 
asumispalvelua 
mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille 
tarjoavat asumisyksiköt  
sekä vammaispalvelun 
yksiköt, myös oma 
palvelutuotanto. 
 

 

 Kerran vuodessa ennalta 
ilmoitettu tarkastuskäynti 

 Mahdollisten 
epäkohtailmoitusten 
perusteella ennalta 
ilmoittamattomia 
tarkastuksia 

 Muiden käyntien (esim. 
asiakastapaamisten) 
yhteydessä  

 

 Palvelualuejohtaja 

 Johtava 
sosiaalityöntekijä 

 Sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja 

 vp- ja pmp-
koordinaattori 

 Muu valvova 
viranhaltija, kuten 
terveystarkastaja, 
paloviranomainen 

 
 

Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin 
ajankohta 

Valvojat 

 
Muissa kunnissa 
toimivat luvanvaraiset 
ympärivuorokautista 
asumispalvelua 
mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille 
tarjoavat asumisyksiköt 
sekä vammaispalvelun 
yksiköt. 
Valvontakäynnit 
STVOL*:n nojalla. 

 

 Asiakastapaamiskäyntien 
yhteydessä 

 Mahdollisten 
epäkohtailmoitusten 
perusteella ennalta 
ilmoittamattomia 
tarkastuksia 

 

 Palvelualuejohtaja 

 Johtava 
sosiaalityöntekijä 

 Sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja 

 vp- ja pmp-
koordinaattori 

 Muu valvova 
viranhaltija, kuten 
terveystarkastaja, 
paloviranomainen 
 

*sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
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Liite 3: Suunnitelma lastensuojelun valvontakäynneistä 

Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin ajankohta Valvojat 

 
Kuntayhtymän alueella 
toimivat luvanvaraiset 
ammatilliset perhekodit 
ja 
lastensuojelulaitokset. 
 
 

 

 Ennakolliset käynnit 
perustettaessa tai muutoslupaa 
haettaessa 

 suunnitellut käynnit 1x 
vuodessa, yllätyskäynnit  

 Epäkohtailmoitusten johdosta 
yllätyskäynnit 

 Kuntayhtymän lausunto Aville, 
ohjaus- ja 
valvontakäyntimuistiot Aville 
sekä sijainti-ja 
sijoittajakunnille 

 Sijoitusta suunniteltaessa  

 Sijoituksen aikana 
asiakassuunnitelmaneuvottelut 
ja erilliset lasten 
tapaamiskäynnit 

 

 Palvelualuejohtaja, 
johtava 
sosiaalityöntekijä,  

 Lapsen asioista 
vastaava 
sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja 

 Satakunnan 
lastensuojelun 
kehittämisyksikön 
sosiaalityöntekijä 

 Tarpeen mukaan 
muut viranomaiset, 
kuten 
terveystarkastaja, 
paloviranomainen 

 

 

Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin ajankohta Valvojat 

 
Kuntayhtymän 
ulkopuolella toimivat 
luvanvaraiset 
ammatilliset perhekodit 
ja lastensuojelulaitokset. 
Valvontakäynnit 
STVOL:n nojalla. 
 

 

 Sijoitusta suunniteltaessa 

 Sijoituksen aikana 
asiakassuunnitelmaneuvottel
ut ja erilliset lasten 
tapaamiset 

 Epäkohtailmoitusten 
johdosta selvitykset ja/tai 
yllätyskäynnit  

o Tieto Aville, sijainti- 
ja sijoituskuntaan ja 
tarvittaessa niille 
kunnille, jotka ovat 
sijoittaneet lapsia 
ko.yksikköön 

 

 Palvelualuejohtaja, 
johtava 
sosiaalityöntekijä 

 Lapsen asioista 
vastaava 
sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja 

 Tarpeen mukaan 
muut viranomaiset, 
kuten 
terveystarkastaja, 
paloviranomainen 
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Valvonnan kohde Tarkastuskäynnin 
ajankohta 

Valvojat 

 
Mahdolliset tulevat 
sijaisperheet 

 

 Pride-valmennus 

 

 Satakunnan 
lastensuojelun 
kehittämisyksikkö 

 
Kuntayhtymän kanssa 
toimeksiantosopimukse
n tehneet päivystävät 
vastaanottoperheet 

 

 Ennakkovalmennuksen 
lisäksi lyhytaikaisen 
perhehoidon valmennus ja 
koulutukset 

 Sijoituksen aikana 
asiakassuunnitelmaneuvott
elut ja erilliset lasten 
tapaamiset 
 

 

 Satakunnan 
lastensuojelun 
kehittämisyksikkö 

 Palvelualuejohtaja, 
johtava sosiaalityöntekijä 

 Lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja 

 
 
Kuntayhtymän kanssa 
toimeksiantosopimukse
n 
tehneet lastensuojelun 
perhehoitajat 
 
 

 

 Pride-valmennus 

 sijoitusta suunniteltaessa 
ja sijoituksen aikana  

 asiakassuunnitelmaneuvott
elut ja erilliset lasten 
tapaamiset 

 Epäkohtailmoitusten 
johdosta selvitykset 

 Tarkastukset  
perustellun syyn vuoksi 

 Lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja 

 Palvelualuejohtaja, 
johtava sosiaalityöntekijä 

 Satakunnan 
lastensuojelun 
kehittämisyksikkö 

 

 

Liite 4: Suunnitelma palvelusetelirekisterissä olevien tukipalveluita tuottavien yritysten 

valvonnasta 

Valvonnan kohde Menetelmät Valvojat 

 
Palvelusetelirekisterissä 
olevat kuntayhtymän 
asiakkaille 
palvelusetelillä 
palveluita tuottavat 
kotihoidon ja kotiin 
annettavien 
tukipalvelujen yrittäjät 
(Effektor) 
 

 

 Epäkohtailmoituksen 
perusteella kutsuminen 
tapaamiseen 

 Asiakaspalautekyselyiden 
tuloksien analysointi ja 
näistä palautteen antaminen 
yrittäjälle vuosittain 

 

 Valvontakoordinaattori 

 Palvelualuejohtaja 

 Avopalvelupäällikkö 

 Kotihoidon esimiehet 

 Palveluo 
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 EPÄKOHTAILMOITUS Liite 5 
  

 
Epäkohta:  

 

Ilmoittaja:  
 

Mistä tullut / yksikkö:  
 

Tapahtuman kuvaus:  

Ilmoituksen 
vastaanottaja / 
päiväys  

 
_____________________________________ 
 
 

_____/ ____/2021 

Valvontaviranomaisen 
toimenpiteet:  
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Yksikön vastine/ 
saapumispäivä 

 

Valvontaviranomaisen 
päätös ja 
toimenpiteet 
 

 
 

Valvontaviranomaisen 
allekirjoitus ja 
nimenselvennys ja 
päiväys 

 

_____/_____/2021 
 
 
_____________________________________________________ 

Valvontakoordinaattori 
 

Postiosoite Puhelinvaihde Sähköposti  Internet 
Koulukatu 2 02 677 3111 etunimi.sukunimi@kessote.fi www.kessote.fi  
29200 HARJAVALTA    
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    Liite 6 

 


