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1 Johdanto 

  

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon järjestämisestä, sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntien terveyspalveluiden järjestämi-

sestä. Palveluita tuotetaan kaupungin omana toimintana, yksityisten palveluntuottajien osto-

palveluna tai palvelusetelillä. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus ostaa itsemaksettavia sosiaa-

lipalveluita kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Kuntalaisen näkökulmasta palvelujen 

on oltava yhdenvertaisia ja turvallisia. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, valvonnan merkitys 

korostuu. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta.  

Käytännössä valvontaa suorittaa valvontayksikkö yhteistyössä palvelualueiden esimiesten 

kanssa. Valvontayksikkö raportoi toiminnastaan lautakunnalle. Valvontayksikköön kuulu seit-

semän valvontakoordinaattoria, sekä palveluesimies. Valvontakoordinaattoreista neljä suorit-

taa ikääntyneiden palveluiden valvontaa ja muita sosiaalipalveluita valvoo kolme valvontakoor-

dinaattoria. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ylilääkäri vastaa terveydenhuollon palvelu-

jen antamiseen käytettävien tilojen ja laitteiden sekä sairaankuljetusajoneuvojen ja niiden va-

rustuksen tarkastamisesta. 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikkö toimii hallinnon tukipalveluna auttaen sekä 

oman toiminnan että yksityisen palvelutuotannon valvonnassa ja yhteistyön edistämisessä. Ta-

voitteena on kehittää valvonnan menetelmiä ja vaikuttavuutta siten, että valvonnan painopiste 

siirtyy entistä enemmän ennakoivaan valvontaan, palveluntuottajien omavalvontaan ja suunni-

telmalliseen ennalta ilmoittamattomaan valvontaan.  

 

Tämän valvontasuunnitelman tarkoituksena on kuvata valvonnan kokonaisuutta, jolla turva-

taan asiakkaille laadukkaat ja turvalliset palvelut järjestäjän näkökulmasta. Valvontasuunni-

telma auttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltijoita konkretisoimaan kunnan lakisäätei-

set valvontavelvoitteet ja yhdenmukaistaa valvontakäytännöt ja niihin liittyvät tehtäväjaot. 

 

Valvonta tukee palveluntuottajia toiminnan kehittämisessä nostamalla esiin mahdolliset toimin-

nassa syntyvät riskit ja ennaltaehkäisemällä niitä. Palveluntuottajan on huolehdittava, että 

tässä valvontasuunnitelmassa, ostopalvelu-sopimuksissa sekä voimassa olevissa palvelusete-

liä koskevissa palvelukohtaisissa sääntökirjoissa esiin nostetut ohjeet ja vaatimukset toteutu-

vat käytännössä. Palveluntuottajien on myös laadittava omavalvontasuunnitelma, joka kattaa 

kaikki palveluntuottajan tarjoamat palvelut. 
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Kaupungin eri toimijoiden ja valvontayksikön tehtäväjakojen pohjana on sosiaali- ja terveys-

lautakunnan hyväksymä tehtäväalueen toimintasääntö 2020. 

 

2 Asiakkaan asema ja osallisuus 

 

Asiakas on aktiivinen toimija omassa asiakkuudessaan. Asiakkaan osallisuus on ymmärrettävä 

aktiivista osallistumista laajemmin. Asiakastyön näkökulmasta voidaan puhua asiakasosalli-

suudesta. Siinä on kysymys asiakkaan kuulemisesta ja kohtaamisesta sekä asiakkaan osallis-

tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista omien palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja palvelujen 

kehittämiseen.  

 

 Asiakkaan toimijuus ja osallisuus todentuu käytännössä arjen kohtaamisissa. Tärkeää on asi-

akkaan ja työntekijän välinen luottamuksellinen suhde. Tällöin asiakkaan on helppo kertoa 

omista toiveistaan ja tarpeistaan, jolloin kaikki yleensä sujuu yhdessä neuvotellen. Suora ja 

välitön palaute arjessa on tärkeää.  

 

Yksilökohtaisen arjen osallisuuden lisäksi asiakkaiden on mahdollista osallistua asiakasraa-

tien, -neuvostojen ja –foorumeiden toimintaan. Ne mahdollistavat vuoropuhelua asiakkai-

den/asukkaiden ja palveluiden edustajien välillä. Niiden kautta asiakas/asukas voi osallistua 

mm. palveluiden yhteiskehittämiseen. 

 

2.1 Asiakasraadit ja neuvostot 
 
Asiakasraadit ja vanhus- ja vammaispalvelujen neuvostot toimivat suorina palautekanavina 

palveluiden järjestäjille. Palveluiden kehitysideoita voi antaa suoraan raatien tai neuvostojen 

jäsenille, jotka vievät asioita eteenpäin tahoillaan. Jyväskylässä toimivat seuraavat raadit ja 

neuvostot. 

 

Ikäihmisten palvelujen asiakasraati on ikääntyneiden asioista kiinnostuneista kuntalaisista 

koottu vapaamuotoinen kehittämis- ja keskusteluryhmä. Raadissa keskustellaan ikääntyneitä 

koskevista palveluista ja niiden kehittämisestä.  

 

Vanhusneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän kaupunkia kotipaikkanaan pitä-

vien eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöelimenä. Sen tehtä-

vänä on kehittää ikääntyneiden palveluja, osallistua palvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa 

ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. 

 

Vammaisneuvosto on neuvoa-antava yhteistyöelin, jossa on jyväskyläläisten vammaisten, 

heidän omaistensa ja järjestöjen edustajien lisäksi kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhal-

tijoita. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten yhdenvertaisuutta, tehdä aloit-

teita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia kos-

kevissa asioissa ja valvoa päätösten toimeenpanoa. Lisäksi vammaisneuvostolla on laissa 

määriteltyjä tehtäviä. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/osallistuminen-ja-hyvinvointi/vanhuspalvelujen
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/osallistuminen-ja-hyvinvointi/vanhusneuvosto
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Aikuissosiaalityön asiakasraati käsittelee ajankohtaisia, aikuissosiaalityön palveluihin liittyviä 

asioita ja ilmiöitä. Asiakasraatiin on valittu raatilaiset halukkaista osallistujista, mutta mukaan 

toimintaan pääsee myös kesken kauden ottamalla yhteyttä asiakasraadin puheenjohtajaan 

tai sihteeriin. 

  

Kumppanuusfoorumi on asukkaiden ja kaikkien lapsiperhepalveluiden sekä toimintojen yhtei-

nen kuulemisen, osallisuuden ja kohtaamisen areena. Keskeistä on yhteiskehittäminen ja tie-

don välittäminen. Kumppanuusfoorumista vastaavat Jyväskylän perhekeskusverkosto-toimijat. 

Toimijoilla tarkoitetaan muun muassa neuvolaa, varhaiskasvatusta, koulua, perheneuvolaa, 

kotipalvelua, perheohjausta, perhekerhoja ja harrastustoimintaa. Kumppanuusfoorumin tilai-

suudet ovat avoimia kaikille ja niihin voivat osallistua kaikki lasten, nuorten ja perheiden asi-

oista ja palveluista kiinnostuneet. 

 

2.2 Palautteen antaminen 
 
Asiakkaiden antama palaute on keskeinen osa palveluiden valvontaa. Saatu palaute ja sen 

käsittely dokumentoidaan. Siten varmistetaan, että palautteisiin myös vastataan ja mahdollisiin 

epäkohtiin puututaan. Asiakaspalautetta kerätään eri palveluissa säännöllisesti palveluita käyt-

täneiltä henkilöiltä. Asiakaspalautteessa saatuja kehitysideoita käytetään suoraan palveluiden 

kehittämiseen. Erilaisia asiakaskyselyitä järjestetään eri palveluissa noin kerran vuodessa. Pa-

lautteen antaminen on mahdollista myös kaupungin www-sivujen palautelinkin kautta. Nämä 

palautteet koskevat yleensä palvelun sisältöä tai ne ovat palveluun liittyviä kysymyksiä. Näihin 

kyselyihin vastataan pääsääntöisesti palveluntuottajien yksiköissä. 

 

Asiakas, omainen tai läheinen voi aina ilmaista huolensa palveluun liittyen joko kirjallisesti tai 

suullisesti palveluita järjestävälle taholle tai valvontayksikölle. Valvontayksikön www-sivuilta 

löytyy sähköinen palautelomake, joka toimii suojatun yhteyden kautta. Tätä kautta tullutta pa-

lautetta voivat lukea vain valvonnasta vastaavan henkilöt. Palautteen saatuaan valvontakoor-

dinaattorit ryhtyvät selvittämään saamaansa palautetta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja 

sopivat menettelyistä epäkohdan korjaamiseksi.  

 

Epäkohtien ilmaantuessa asiaa selvitetään yleensä keskustelemalla. Keskustelu hoitoa tai pal-

velua antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiestensä kanssa voi selvittää 

väärinkäsitykset. Jos on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä asian huonosta hoidosta, asia usein 

korjaantuu jo keskustelun jälkeen. Jotkut palautteet vaativat laajemman selvittelyn, esimerkiksi 

reaktiivisen valvontakäynnin palveluntuottajan toimintayksiköön ja selvityspyyntöjä saadun pa-

lautteen takia. Mahdolliset sanktiot on kuvattu kappaleessa 4. 

 

2.3 Muistutus 
 
Jos potilas tai asiakas ei saa mielestään riittävää selvitystä palautteeseensa ja on edelleen 

tyytymätön kohteluunsa tai menettelyyn, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuu-

henkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
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Muistutus tehdään kirjallisena. Muistutuksessa kerrotaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, 

mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon pal-

veluissa. Jos mahdollista, muistutukseen nimetään myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan 

on tyytymätön. 

 

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/ sosiaaliasiamies. Yksikön joh-

don tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on enin-

tään neljää viikkoa. 

 

Asia myös käsitellään siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite on kohdistu-

nut. Näin toimintayksiköillä on mahdollisuus valvoa paremmin oman toimintansa laatua ja asi-

akkaiden sekä heidän läheistensä kohtelua.  

 

2.4 Kantelun tekeminen 
 
Kantelun voi tehdä silloin, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai hen-

kilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun 

voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, siis muu-

kin kuin henkilö, jota asia koskee. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan 

asiaan. Kantelijalla on yleensä oikeus saada päätös asiasta tai vastaus kanteluunsa. Kantelu 

tehdään kirjallisesti.   

 

Kantelussa tulee yksilöidä, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheel-

lisenä tai epäasianmukaisena. Kantelussa tulee mahdollisuuksien mukaan mainita ajankohta, 

johon kantelu kohdistuu, sekä se taho, jonka toimintaan kantelija on ollut tyytymätön. Kante-

lussa tulee kuvata lyhyesti ja selvästi se menettely tai tapahtuma, josta on kyse, sekä esittää 

kantelijan käsitys siitä, millä perusteella kyseinen menettely on ollut virheellistä. 

 

Kantelussa tulee olla myös kantelijan yhteystiedot. Aluehallintovirasto ei voi lähettää salassa 

pidettäviä asioita koskevaa päätöstä tai vastausta kantelijalle sähköpostilla. Tämän vuoksi kan-

telussa tulee olla kantelijan postiosoite.  

 

Kantelun voi postittaa tai jättää allekirjoitettuna aluehallintoviraston kirjaamoon. Aluehallintovi-

rasto voi siirtää sille tehdyn kantelun toimintayksikköön, jossa se käsitellään muistutuksena. 

 

2.5 Sosiaaliasiamies 
 
Kunnan nimeämä sosiaaliasiamies on sosiaalihuollon asioissa puolueeton neuvottelija ja so-

vittelija. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Hänellä on työskentelyssään 

puolueeton ja neuvoa-antava rooli. Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaali-

huollon palvelut sekä lasten päivähoito/varhaiskasvatus, mutta eivät Kelan, työvoimatoimen, 

terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut. 
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Sosiaaliasiamiehen tehtävät 

- neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä 

- avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 

- tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

- toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

- seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka 

 Puhelinaika ma-to klo 9–11 

 p. 044 265 1080 

 sosiaaliasiamies(at)koske.fi 

  

2.6 Potilasasiamies 
 
Jokaisella sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilas-

asiamies. Potilasasiamiehen lakisääteinen tehtävä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan ase-

masta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteutta-

miseksi. 

 

Ollessaan tyytymätön saamansa hoitoon tai kohteluun potilas voi ottaa yhteyttä terveydenhuol-

lon toimintayksikön potilasasiamieheen ja saada neuvoa, miten hän saa asiansa selvitettyä. 

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa.   

 

Potilasasiamiehen yhteystiedot saa palveluntuottajan toimintayksiköstä ja useimmiten myös 

toimintayksikön internetsivuilta 

 

3 Valvontatyön toteutustavat 
 

Lainsäädännön ja suositusten mukaan toimintayksikön tulee olla terveydellisiltä ja muilta olo-

suhteiltaan sopiva siellä annettavalle palvelulle. Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä suh-

teessa palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden määrään. Toimitilojen ja varusteiden tulee olla 

riittävät ja asianmukaiset. 

 

Jyväskylässä palveluiden valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Käytännössä val-

vontakoordinaattorit hoitavat viranomaisvalvontaa yhteistyössä palveluiden johdon kanssa ja 

raportoivat siitä lautakunnalle. Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa tehdään tiivistä yhteis-

työtä. Yhteistyötä tehdään myös muiden kuntien kanssa, koska jyväskyläläisiä on sijoittuneena 

eri kunnissa sijaitseviin palveluyksiköihin ja vastaavasti Jyväskylässä on asiakkaina muiden 

kuntien asukkaita.  

 

https://www.jyvaskyla.fi/info/tietoja/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-valvonta/valvontayksikon
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietoja/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-valvonta/valvontayksikon
https://www.avi.fi/web/avi/avi-lansi-ja-sisa-suomi?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406
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Valvonnan toteutustapoja ovat ennakoiva valvonta, omavalvonta, suunnitelmallinen valvonta 

ja ennalta ilmoittamaton valvonta. 

 

3.1 Ennakoiva valvonta 

  

Ennakoiva valvonta edellyttää aktiivista yhteistyötä palveluntuottajien ja valvontaviranomaisten 

välillä. 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnassa tärkeä painopiste on ennakoivassa valvonnassa. 

Tämä tarkoittaa, että erityistä huomiota kiinnitetään palveluntuottajien neuvontaan ja ohjauk-

seen sekä huolelliseen lupamenettelyprosessiin ympärivuorokautisissa palveluissa ja palvelu-

jen rekisteröintiin ilmoituksenvaraisissa avopalveluissa. Ennen toiminnan aloittamista yksityi-

sen sosiaali- ja terveyspalveluntuottajan tulee rekisteröityä palvelunsa laajuudesta ja laadusta 

riippuen Aluehallintoviraston, Valviran tai kunnan omaan palveluntuottajien rekisteriin.  

 

Palveluntuottajia hyväksyttäessä ja rekisteröitäessä varmistetaan, että palveluntuottaja on toi-

mintaa käynnistäessään ottanut huomioon kaikki palveluitaan koskevat lainsäädännön ja Ti-

laajavastuulain vaatimukset. Tällöin varmistetaan palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset: 

uuden palvelun toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen, henkilöstömäärä ja 

koulutusvaatimukset, mahdolliset toimitilat, asiakkaiden asema ja oikeudet, asiakkaiden perus-

tarpeista huolehtiminen, terveyden- ja sairaanhoito sekä dokumentointi ja asiakirjahallinta. Pal-

veluntuottajalta edellytetään, että toiminnan ja turvallisuuden riskit on kirjattu ennakoivasti 

omavalvontasuunnitelmaan. Uuden palveluntuottajan tulee laatia puolen vuoden sisällä toimin-

tansa aloittamisesta toimintayksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma. 

 

Yksityiset palvelut voidaan jakaa luvanvaraisiin ja ilmoituksenvaraisiin sosiaali- ja terveyspal-

veluihin sekä ilmoituksenvaraisiin tukipalveluihin. Näissä kaikissa palveluissa rekisteröityminen 

tapahtuu eri tavoin.   

 

3.1.1. Luvanvaraiset palvelut 

 
 Luvanvaraista on sellainen yksityinen palvelu, jota palveluntuottaja tuottaa ympärivuorokauti-

sesti. Tällaisen palveluntuottajan on saatava lupaviranomaiselta (AVI/Valvira) lupa palvelujen 

tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki pal-

veluntuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. Lupaa 

haetaan aluehallintovirastolta. Jos toimintaa on usean aluehallintoviraston alueella, luvan 

myötää Valvira. Aluehallintovirasto/ Valvira pyytää sijaintikunnan lausunnon luvanvaraisen 

palveluyksikön toiminnasta. Tämän lausunnon Jyväskylässä tekee sosiaali- ja terveyspalve-

luiden valvontayksikkö. Lausuntoa varten käydään yleensä toimintayksikössä tarkastuskäyn-

nillä useimmiten yhdessä aluehallintoviraston, sosiaalihuollon ylitarkastajan ja mahdollisesti 

myös tilaajan edustajan kanssa. 
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3.1.2. Ilmoituksen varaiset palvelut 

 

Kaikki sosiaalihuollon palvelut, jotka eivät ole ympärivuorokautisia, ovat ilmoituksenvaraisia 

palveluja. Palveluntuottajan on tehtävä tuottamastaan palvelusta kirjallinen ilmoitus ennen toi-

minnan aloittamista tai olennaista muuttamista Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden val-

vontayksikölle, jos palvelua tuotetaan Jyväskylän kaupungin alueella. Ennen uuden yrityksen 

toiminnan käynnistymistä sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikkö tapaa palveluntuot-

tajan ja käy keskustellen läpi ilmoituksen liitteineen. Tämän pohjalta laaditaan kuntalausunto, 

joka toimitetaan sähköisesti ilmoituksen ja muiden liitteiden kanssa aluehallintovirastoon pal-

velun rekisteröimistä varten. Toiminta virallistuu yksityiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

veluksi, kun palvelu merkitään yksityisten palveluntuottajien rekisteriin, jota ylläpitävät Valvira 

ja aluehallintovirastot.  

 

3.1.3. Ilmoituksenvaraiset sosiaalihuollon tukipalvelut 

  

Muista ilmoituksenvaraisista palveluista poiketen kotipalvelun tukipalvelut (esim. siivous, ate-

riapalvelut ja asiointiapu) sekä henkilökohtainen apu rekisteröidään palveluna Jyväskylän kau-

pungin ylläpitämään palveluntuottajien rekisteriin. Näistä ilmoituksenvaraisista tukipalveluista 

ilmoitus tehdään sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikölle hakemuksella Palse.fi –por-

taalin kautta. Nämä tukipalvelun ja henkilökohtaisen avun tuottajahakemukset hyväksytään 

valvontayksikössä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikössä ylläpidetään rekisteriä 

näistä hyväksytyistä sosiaalihuollon tukipalvelun tuottajista osoitteessa Palse.fi. 

3.2 Omavalvonta 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu 

toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilas-

turvallisuudesta. Omavalvonnan perusidea on, että palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palve-

lun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, 

ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan ris-

kinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökul-

masta.   

Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma Valviran antaman määräyksen mukai-

sesti viimeistään 6 kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta. Omavalvontasuunnitelma 

laatimiseen ja sen toteutumisen seurantaan osallistuvat sekä yrityksen esimiehet että henki-

lökunta. Laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa osallistetaan myös asiakkaita ja 

omaisia. Omavalvontasuunnitelma tehdään toimintayksikkökohtaisesti. Mikäli palveluntuot-

taja tuottaa useampia palveluita, suunnitelmassa tulee huomioida kaikkien palveluiden näkö-

kulmat. 
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Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla nähtävillä toimintayksikössä ja 

sen voi antaa asiakkaalle tutustuttavaksi esimerkiksi palvelusta sovittaessa. Yrityksen tulee 

tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää se aina tilanteen muuttuessa. 

 

Omavalvontasuunnitelma tulee olla kaikilla sosiaalipalveluiden toimintayksiköillä sekä yksityi-

sillä terveydenhuollon palveluntuottajilla. Julkisella terveydenhuollolla tulee olla laadunhal-

linta- ja potilasturvallisuussuunnitelma.  

 

3.3 Suunnitelmallinen valvonta  

 
Suunnitelmallinen valvonta toteutuu ennalta laaditun aikataulun mukaisina määräaikaisina ta-

paamisina palveluntuottajan kanssa valvontakäynneillä Jyväskylän kaupungin alueella tai ul-

kopaikkakunnilla. Palvelujohtaja, palvelupäällikkö tai joku muu heidän osoittamansa palvelun 

edustaja sekä valvontayksikön työntekijät suorittavat yhdessä suunnitelmallisia valvontakäyn-

tejä ennalta sovitun valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisen valvontakäynnin 

ajankohta sovitaan etukäteen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajalle lähetetään myös 

mahdollista etukäteismateriaalia tarkastuksen valmistautumista varten.  

 

Tarkastuskäynnistä täytetään Valviran eri palveluille laatima virallisen tarkastuskertomuspoh-

jan mukainen pöytäkirja/tarkastuskertomus tai muistio, joka lähetetään tiedoksi palveluntuotta-

jalle, aluehallintoviraston ylitarkastajalle ja mahdollisille muille palvelua käyttävien kuntien val-

vontaviranomaisille.  Jyväskylän ulkopuolella sijaitsevien toimintayksiköiden valvontaa teh-

dään yhteistyössä sijaintikunnan kanssa ja tavoitteena on, että valvontakäynti voitaisiin tehdä 

sijaintikunnan kanssa yhdessä. Jos Jyväskylän kaupunki suorittaa tarkastuksen yksin, lähete-

tään tarkastuskertomus tai muistio yrityksen sijaintikuntaan. Jyväskylän kaupungin alueella toi-

mivien yritysten osalta tarkastuskertomus lähetetään pyydettäessä asiakkaan kotikuntaan.  

 

Suunnitelmallista valvontaa ovat myös muut tapaamiset, jotka ovat joko palveluntuottajakoh-

taisia, tai erikseen järjestettäviä palveluntuottajien yhteistapaamisia. Yhteistapaamisissa käsi-

tellään yhteisiä teemoja, kuten lainsäädännön muutoksia, molemminpuolista palautetta ja poh-

ditaan työn sisällön kehittämistä. Niissä on mahdollisuus myös verkostoitua muiden palvelu-

tuottajien kanssa ja vaihtaa kokemuksia. Eri asiakasryhmien palveluissa käydään määräaikai-

sia valvontakeskusteluja palveluntuottajien kanssa. Näistä tapaamisista laaditaan tarkastus-

kertomus tai muu kirjallinen muistio. 

 

Lastensuojelun sijaishuollossa on suunnitelmallisen valvonnan välineenä lisäksi nuorisokotien 

vertaisarviointi. Menetelmää on kehitetty yhdessä Pesäpuu ry:n ja Sankarit-kehittäjäryhmän 

kanssa 2017 alkaen (pohjamallina on ollut Aspa-säätiön kehittämä vertaisarviointi vammaisten 

asumispalveluissa). Sankarit muodostuvat sijaishuollossa aikuistuneista kokemusasiantunti-

januorista, jotka haluavat olla kehittämässä lastensuojelun käytäntöjä. Vertaisarvioinnissa nuo-

risokodin asiakasnuoria haastattelevat vertaiset ja yksittäisistä vastauksista kootaan laadulli-

nen palaute nuorisokodin toiminnasta. Haastattelukysymykset kohdentuvat nuorisokodin arjen 

toimivuuteen ja perusoikeuksien toteutumiseen sijaishuollossa. Vastausten kollektiivinen 
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kooste käydään keskustellen läpi nuorisokodin henkilöstön ja nuorten yhteistapaamisessa. Tä-

hän tilaisuuteen on paikalle kutsuttu myös nuorten sosiaalityöntekijät. Nuorisokotikohtainen 

palautekooste tarjoaa laitokselle kehittämisen aihioita ja vahvistaa asiakasnuorten osallisuutta. 

Vertaiskokemus on osoittautunut nuorille hyvin tärkeäksi, vertaiskohtaaminen on erityinen kuu-

lemisen tapa. Vertaisarviointeja pyritetään tekemään 2–3 vuoden välein ja tästä syntynyt asia-

kaspalaute otetaan huomioon yksikkökohtaisessa valvontatyössä. 

 

Suunnitelmallista valvontaa voidaan vahvistaa säännöllisillä toimintayksikkökohtaisilla kyse-

lyillä. 

 

Suunnitelmallista valvontaa voidaan toteuttaa myös ennalta ilmoittamattomilla valvontakäyn-

neillä. Tämä perustuu valvontaviranomaisen tarkastusoikeuteen. Toimintayksikköön voidaan 

tehdä myös ensin ennalta ilmoittamaton valvontakäynti ja jatkaa tarkastustyötä sen jälkeen 

suunnitelmallisella käynnillä.  

 

3.4 Reaktiivinen valvonta  

 
Reaktiivista valvontaa tehdään palvelusta saadun vakavan palautteen jälkeen. Tällainen sel-
vitystyö aloitetaan esimerkiksi silloin, jos asiakkailta, omaiselta tai henkilöstöltä saadaan pa-
lautetta, etteivät palvelut toimi tai että asiakasta on kohdeltu huonosti. Kyseinen epäkohta 
selvitetään ja pyritään ennakoimaan, ettei vastaavia tilanteita pääse jatkossa syntymään. 
Epäkohdan käsittely dokumentoidaan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Epäkohdan korjaami-
nen tarkistetaan joko yrittäjän lähettämällä kirjallisella dokumentilla, tuottajatapaamisella tai 
uudella valvontakäynnillä. Asiakkaan asemaan ja hoivaan kohdistuvasta vakavasta palaut-
teesta ja sen käsittelystä raportoidaan aluehallintovirastoon ja tarvittaessa asiaa selvitellään 
myös yhdessä ylitarkastajien kanssa. 
 

3.5 Toiminnan lopettaminen tai vastuuhenkilön vaihtuminen 

  

Palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta tai toiminnan 

lopettamisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikölle.  

  

4 Sanktioiden määrääminen sekä sopimusten ja palvelustelin sääntökirjan toteutumisen val-

vonta 

  

Mikäli valvonnan kohteena olevaan toimintaan kohdistuu useita valituksia tai siinä ilmenee 

muuten laatuepäkohtia, asianomainen vastuuhenkilö (palvelujohtaja, palvelupäällikkö, valvon-

tayksikön edustaja) selvittää näitä ensin yhdessä palveluntuottajan kanssa. Laatupoik-

keamasta annetaan kirjallinen huomautus ja määräaika asian hoitamiseksi. Mikäli asiaa ei ole 

hoidettu määräajassa, annetaan toinen kirjallinen huomautus ja uusi määräaika sekä kirjataan 

seuraamukset, mikäli poikkeamaa ei korjata. Virheilmoituksen tai huomautuksen voi antaa val-

vontayksikön viranhaltija, palvelupäällikkö tai palvelujohtaja. 

 

Jos asiakasturvallisuus sitä edellyttää, lupaviranomainen (AVI, Valvira) voi kieltää toiminnan 

tai määrätä sen keskeytettäväksi taikka kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön 
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välittömästi. Aluehallintoviraston lupaviranomainen voi käyttää pakkokeinona myös sakkoa tai 

sakon uhkaa määräysten noudattamiseksi tai jopa peruuttaa sosiaalipalvelujen tuottamiseen 

myöntämänsä luvan osittain tai kokonaan. Sama menettely koskee tilanteita, joissa palvelun-

tuottaja on laiminlyönyt ilmoitus- tai luvanhakuvelvollisuuttaan. 

 

Sopimusvalvonta on palveluntuottajan kanssa tehdyn sopimuksen toteutumisen valvontaa. 

Valvontavälineinä ovat sopimukset ja niissä mainitut seurantaperusteet. Palvelusetelitoimintaa 

valvotaan palvelusetelin sääntökirjan ja siinä kuvattujen seuraamusperusteiden mukaisesti. Ti-

laajavastuulaki velvoittaa palvelun järjestäjää seuraamaan ostopalveluiden ja palvelusetelituot-

tajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta ja työvoiman käyttöä sekä ennen sopimuksen 

allekirjoittamista että koko hankinnan/hyväksynnän voimassaolon ajan. Sopimusvalvonnasta 

päävastuu on palvelujohtajilla ja palvelupäälliköillä ja heillä on myös oikeus toimeenpanna so-

pimukseen kirjattuja sanktioita, mikäli palveluntuottaja ei toimi sopimuksen mukaisesti.  

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut on velvollinen ilmoittamaan kaikki havaitsemansa epäkohdat lupa-

viranomaisten, Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Valviran tietoon. 

 

5 Terveydenhuollon valvonnan erityispiirteitä 

  

5.1 Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien hyväksyntä 

 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 57 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on ol-

tava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön tervey-

den- ja sairaanhoitoa. 

 

 Jyväskylän kaupungissa terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii yli-

lääkäri ja hänen sijaisenaan toimialajohtajan nimeämä viranhaltija, joka täyttää laissa (laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä) asetetut kelpoisuusvaatimukset. 

 

Terveydenhuoltolaissa tarkoitettu vastaava lääkäri vastaa sellaisiin toiselta viranomaiselta tul-

leisiin lääketieteellisiin selvityspyyntöihin, jotka eivät kuulu palvelujohtajien tai palvelupäälli-

köiden toimivaltaan. 

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen aloittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Si-

jaintikunnan terveyspalveluiden viranhaltijan tulee tehdä lupaa hakevan palveluntuottajan toi-

mitiloissa tai sairaankuljetusajoneuvon käyttöönoton yhteydessä käyttöönottotarkastus, josta 

laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä il-

moitukseen. Jyväskylässä käyttöönottotarkastuksen tekemisestä ja lausunnon antamisesta 

vastaavat avosairaanhoidossa ylilääkäri ja suun terveydenhuollossa palvelupäällikkö. 

 

5.2.Lääkintälaiterekisteri 

  

Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla sähköinen lääkintälaiterekisteri, johon kirjataan 

kaikki yksiköissä olevat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
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yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja väli-

neitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista annetussa laissa. Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, 

välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai 

tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosointiin, 

ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimuk-

seen tai korvaamiseen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaa-

lasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haavasidokset 

ym. vastaavat.  

 

Organisaation/ palveluntuottajan on nimettävä laitevastaava, joka vastaa siitä, että yksikössä 

noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla annettuja 

säädöksiä. Henkilöstöllä tulee olla suoritettuna laiteajokortit. 

 

Toimintayksiköiden tulee huolehtia, että työntekijät osaavat tehdä laitevastaavien opastuk-

sella ja ohjeistamana yksikön käytössä olevista laitteista ja tarvikkeista vaaratilanneilmoituk-

set sekä tarvittavat huolto- ja korjauspyynnöt. 

 

5.3 Lääkehoitosuunnitelmat 

  

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuun-

nitelmaan. STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon to-

teuttamisen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokai-

sen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 

julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lää-

kehoidon vastuuhenkilö. Lääkehoidon kokonaisuudesta vastaa toimintayksikön terveydenhuol-

losta tai lääketieteellisestä toiminnasta vastaava lääkäri, joka hyväksyy myös toimintayksikön 

lääkehoitosuunnitelman. Sosiaalitoimen yksikössä, jossa toteutetaan lääkehoitoa, noudate-

taan samoja periaatteita kuin terveydenhuollossa. 

 

Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat säädöspoh-

jaan perustuvat asiat:   

 lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen 

 turvalliseen lääkehoitoon perehdyttäminen 

 henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako 

 opiskelija lääkehoidon toteuttajana 

 lääkehuollon järjestäminen 

 lääkehoidon toteuttaminen 

 lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen 

 potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta 
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 dokumentointi ja tiedonkulku 

 seuranta- ja palautejärjestelmät 

 

 

  

Lisäksi lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan 

 lääkehoidon osaamisvaatimukset, osaamisen varmistaminen ja ylläpito 

 lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi. 

 

5.4 Lääkeluvat 

 

Lääkehoidon toteuttaminen edellyttää lääkelupaa, jonka saa osoittamalla hyväksyttävästi 

osaamisensa kirjallisin kokein ja käytännön näytöillä toimintayksikön näyttökriteerien mukai-

sesti. Näytön vastaanottaa kokenut lääkehoitoa toteuttava laillistettu terveydenhuollon am-

mattihenkilö (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja). Luvan myöntää toimintayksikön lääkehoi-

dosta vastaava lääkäri (poikkeuksena lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö, jolloin luvan 

antaja on potilaan lääkehoidosta vastaava lääkäri). Lääkelupien voimassaoloa seuraavat 

sekä työntekijä että esimies. Ilman voimassa olevaa, säännöllisesti uusittavaa lääkelupaa ei 

lääkehoitoa saa toteuttaa. 

 

Työnantaja varmistaa säännöllisesti työntekijän osaamisen niissä lääkehoidon tehtävissä, 

joita hänen odotetaan työssään tekevän, ja huolehtii uusiin tehtäviin perehdytyksestä. (STM, 

Turvallinen lääkehoito.) 

 

6 Muut viranomaisvastuut sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnassa 

 

6. 1 Tietosuojavastaava 

Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluissa toimii tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on or-

ganisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuoja-

säännösten noudattamisessa. Tietosuojavastaava ohjeistaa koulutuksin ja sopimuksin palve-

luntuottajia noudattamaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 

Tietosuojavastaava 

 seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa ja yksityisessä palvelutuotan-

nossa sekä tuo esiin havaitsemiaan puutteita 

 antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötie-

toja käsitteleville työntekijöille 

 antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja valvoo vaikutus-

tenarvioinnin toteutusta 

 on palveluntuottajien yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa 
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 on tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilö ja tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toi-

miston kanssa. 

Valvontakoordinaattorit tarkistavat valvontakäynnillä: 

 kuka on palveluntuottajan rekisterinpidosta vastaava henkilö  

 säilytetäänkö potilas-/asiakastietoja asianmukaisesti 

 onko palveluntuottajan omat ja ostopalveluna tai palvelustelillä tuotetut potilas-/asiakastiedot 

eroteltu toisistaan 

 että henkilöstö käyttää omia tunnuksiaan kirjautuessaan potilas-/asiakastietojärjestelmiin.  

 että tietosuoja- ja rekisteriselosteet ovat asiakkaiden nähtävillä. 

 

 6.2 Rakennusvalvonnan viranomaiset  
 
Palvelutuotannossa toimivaa rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin ra-

kennusvalvontaviranomainen on sen hyväksynyt katselmuksessa käyttöön otettavaksi.  

 

Kun rakennustyö on täysin valmis, pidetään loppukatselmus. Loppukatselmuksessa tode-

taan, että rakennustyö on saatettu loppuun, määrätyt katselmukset ja tarkastukset on tehty ja 

edellytetyt suunnitelmat ja selvitykset on toimitettu rakennusvalvontaan. Kun rakennus on 

loppukatselmoitu, päättyvät myös vastaavien työnjohtajien vastuut. Loppukatselmus on suori-

tettava luvan voimassaoloajan puitteissa. Rakennusvalvontaan liittyen ei ole säännöllistä val-

vontaa.  

 

Rakennusten valvonnassa korostuu palo- ja pelastusviranomaisten ja terveydensuojeluviran-

omaisten tarkastukset, jotka ottavat kantaa myös kiinteistön käyttötarkoitukseen. Näitä liitteitä 

pyydetään myös hakemuslomakkeessa (Valvira ja AVI). Rakennusvalvonta valvoo pääasi-

assa, että kiinteistö on teknisesti rakennettu määräysten mukaisesti.  

 

6.3 Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset  
 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on yksilöön, väestöön, eläimiin ja elinympäristöön koh-

distuvan terveyden edistäminen ja terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja poistaminen. Tervey-

densuojeluvalvonnan yhtenä tehtäväkenttänä on terveydensuojelulaissa määriteltyjen ilmoi-

tusvelvollisten huoneistojen valvonta. Valvontakohteina on mm. jatkuvaa hoitoa antavat sosi-

aalihuollon toimintayksiköt kuten lastenkodit, nuorisokodit, perhekuntoutusyksiköt. Valvontaa 

perustuu kunnan omaan valvontasuunnitelmaan, joka pohjautuu valtakunnalliseen valvonta-

ohjelmaan. Valvontakohteiden tarkastustiheys perustuu riskinarvioon. Huoneistojen suunnit-

teluvaiheessa sekä kaava- ja ympäristölupalausunnoissa tehdään ennaltaehkäisevää tervey-

densuojelua yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 
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Valvontaa tehdään säännöllisesti ns. suunnitelmallisena valvontana, mutta tarvittaessa myös 

valitusten perusteella akuuttina valvontana. Terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen ta-

voitteena on selvittää, aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö tarkastuskohteessa 

sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaitta voi syntyä. Suunnitelmallinen tar-

kastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin. Tarkastuksella anne-

taan haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet, toimenpidekehotukset ja 

määräykset. Eri valvontakohdetyyppien tarkastuksessa noudatetaan valtakunnan tarkastusoh-

jeistusta. Tarkastuksella kiinnitettään huomioita mm. siihen vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoi-

tusta ja päätöstä, onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu, yleisen siistey-

teen, rakenteiden ja pintojen kuntoon sekä huoltoon, ilmanvaihtoon, toimintaan ja käytettävien 

tilojen henkilömääriin, sisäilman olosuhteisiin, talousveden laatuun, jätehuoltoon.   

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus ennen toiminnan 

aloittamista, toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisen yh-

teydessä. Toiminnanharjoittaja pyytää terveydensuojeluviranomaiselta lausunnon tilojen so-

veltuvuudesta toimintaan hakiessaan toimintalupaa Aluehallintoviranomaiselta tai Valviralta tai 

tehdessään toiminnan aloittamista koskevan ilmoituksen kunnan sosiaaliviranomaiselle. Pää-

sääntöisesti lausunto annetaan toimipaikkaan tehtävän tarkastuksen perusteella. 

 

6.4 Pelastusviranomaiset 

  

Pelastuslaitos pyrkii neuvonnan, valistuksen ja ohjauksen avulla lisäämään ihmisten valmiuk-

sia. Turvallisuusviestintä tavoittelee kansalaisia ottamaan turvallisuuden huomioon kaikessa 

toiminnassaan, tunnistamaan vaaran aiheuttajat, ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä 

toimimaan onnettomuus-, vaara- ja poikkeustilanteissa. Turvallisuusviestinnän tärkeimpiä koh-

deryhmiä ovat ikäihmiset, päiväkotien, koulujen ja hoitolaitosten henkilökunta sekä lapset ja 

nuoret. 

 

Ennen palveluyksiköiden toiminnan käynnistämistä pelastuslaitos suorittaa tarkastuksen käyt-

töön otettavissa tiloissa toiminnanharjoittajan pyynnöstä. Pyynnön taustalla on yleensä alue-

hallintovirasto tai Jyväskylän kaupunki, sillä tuottajan hyväksymisilmoituksen/hakemuksen liit-

teeksi toiminnanharjoittajalta velvoitetaan pelastusviranomaisen lausuntoa. Pelastuslaki ei siis 

velvoita toiminnanharjoittajaa huomioimaan palotarkastusta olemassa olevassa kiinteistössä 

käynnistettävää toimintaa varten. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiset velvoit-

tavat, että myös paloturvallisuus tarkistetaan. 

 

Pelastuslaitos suorittaa yleisiä palotarkastuksia riskiperusteisesti ja asumisyksiköissä pää-

sääntöisesti 12–36 kk:n välein. Avopalveluiden toimisto- ja tapaamistiloissa pelastuslaitos ei 

suorita näihin tiloihin kohdennettua valvontaa vaan kiinteistöä valvotaan pistokoemaisesti sen 

pääkäyttötarkoituksen perusteella. 

 

Palotarkastuksissa neuvotaan, opastetaan ja käydään läpi kohteen paloturvallisuusasiat.  Pa-

lotarkastuksen suorittaa alueen pelastusviranomainen ja tarkastukseen tulee osallistua koh-

teen omistaja, haltija tai turvallisuusasioista vastaava henkilö, esimerkiksi isännöitsijä.  
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6.5 Työturvallisuusviranomaiset 

 
Turvallinen ja terveellinen työ työpaikoilla varmistetaan työsuojelulla. Työturvallisuus on sitä, 

että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa.  

 

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Tämä edellyttää, että työn-

antaja on tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden hallinnasta.  Lisäksi työnantajan 

tulee huolehtia siitä, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot tehdä työnsä turvallisesti. 

Työnantajan tulee järjestää työntekijöille työterveyshuolto. Työntekijöiden velvollisuutena on 

noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssään omasta ja mui-

den työtekijöiden turvallisuudesta. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden tehtävänä on havain-

noida työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja tehdä kehittämisehdotuksia. 

 

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Pienemmillä työpaikoilla toimitusjoh-

taja tai toiminnanjohtaja toimii työsuojelupäällikkönä. Isommilla työpaikoilla työnantaja nimeää 

henkilön hoitamaan työsuojelupäällikön tehtäviä. 

  

Isommilla työpaikoilla työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojelun yhteistoimintaan työsuo-

jeluvaltuutetun ja lisäksi niihin tulee perustaa työsuojelutoimikunta. Työmarkkinajärjestöjen so-

pimuksissa on lisäksi säännöksiä työsuojeluasiamiehistä. Pienillä työpaikoilla yhteistoiminta 

toteutuu välittömässä työnantajan ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa.  

 

Työsuojelutoiminnan valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot. Aluehallintovirastojen työsuo-

jelun vastuualueet pyrkivät varmistamaan, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja rei-

lua. Merkittävin osa valvontatyötä ovat työsuojelutarkastukset. Työsuojelun tarkastustoimintaa 

ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö, joka antaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille 

vuosittain valvontaohjeita. Valvontaohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluval-

vontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. 

 

Aluehallintoviraston suorittama valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikut-

tavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tar-

kastuksin. Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausun-

tojen antaminen viranomaisille. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinto antaa ohjeita ja neuvoja 

työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi se 

tekee työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. 

 

Valvontakoordinaattorit keskustelevat valvontakäyntien yhteydessä henkilöstöjohtamisesta ja 

henkilöstön työhyvinvoinnista sekä varmistavat, että työnantajat ovat huolehtineet henkilöstön 

työterveyshuollon järjestämisestä. Jos vakavia työsuojelullisia epäkohtia havaitaan valvonta-

koordinaattorit ovat tarvittaessa yhteydessä aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisiin. 
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 6.6 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Aluehallintovirasto (AVI) 

 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) edistää ohjauksen ja valvonnan kei-

noin oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aluehallin-

tovirasto (AVI) toimii alueellisena lupa- ja valvontaviranomaisena. AVI:lle kuuluu sosiaalihuol-

lon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan. Valvira ohjaa STM:n alaisena aluehallinto-

virastojen toimintaa toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmu-

kaistamiseksi sosiaalihuollon ohjauksessa ja valvonnassa.  

Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeen-

pano, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sekä kun-

nallista että yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja arvioivat kuntien peruspalvelujen saata-

vuutta ja laatua. Ne myöntävät toimiluvat alueen yksityisille palveluntuottajille. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Kunnan on heti ilmoitettava valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista 

aluehallintovirastolle. Lisäksi kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tekemistään tarkas-

tuksista ja niitä koskevista johtopäätöksistään. Tätä tehtävää Jyväskylässä hoitaa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden valvontayksikkö. 

 

Jyväskylässä on paikallinen aluehallintoviraston toimipiste ja yhteistyö sosiaalihuollon ylitar-

kastajien kanssa on läheistä ja tiivistä. Tämän yhteistyön kautta valvontayksikkö saa toimin-

nalleen hyvän tuen valtion valvontaviranomaisilta ja vastaavasti aluehallintovirasto saa ajan-

tasaista tietoa kuntavalvonnan näkökulmasta asiakaspinnasta, palvelujen sisällöstä ja palve-

lurakenteista.  

 

 

 6.7. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri 

  

Valvira ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereitä valvonta-

tehtävien hoitamiseksi. Valviran ylläpitämien Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

keskusrekisterien julkinen tietopalvelu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenki-

löistä annettuihin lakeihin ja asetuksiin. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt jaetaan laillistettuihin ja nimikesuojattuihin am-

mattihenkilöihin. Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran 

hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tu-

lee heille suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia, niin sanotun säännellyn koulutuksen pe-

rusteella ammattinimikkeen saaneita, ovat esimerkiksi terveydenhuollossa toimivat lähihoitajat. 

Heistä aivan kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huo-

limatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä. 

 

Tietopalvelusta esimies voi tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammatti-

pätevyyden. Rekisterissä ei seurata, toimiiko henkilö ammattihenkilönä (työssäolotietoja).  
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Toimintayksikkökohtaisen valvonnan yhteydessä valvontayksikkö tarkistaa, että sosiaali- ja 

terveysalan henkilöstö on huolehtinut ammattihenkilöksi rekisteröitymisestä. Mikäli yksittäisen 

työntekijän kohdalla tulee ilmi räikeitä epäkohtia ammatillisessa toiminnassa, ollaan epäkoh-

dista harkinnan mukaan yhteydessä aluehallintovirastoon tai suoraan Valviran ammattihenki-

lörekisterinpitäjään. 

 

 6.8 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tehtäviin kuuluu asumiseen ja rakentamiseen 

liittyvien avustuksien, tukien ja takauksien myöntäminen. 

 

Erityisryhmien investointiavustuksen myöntämisen tarkoituksena on saada erityisryhmiin kuu-

luvien henkilöiden käyttöön kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja, jotka sisältäisivät 

erityisryhmien tarpeita vastaavia ratkaisuja. Avustuksen perusteena ovat erityisryhmän tarvit-

semat tila- ja varusteratkaisut, jotka nostavat vuokraa suhteessa tavalliseen vuokra-asumi-

seen. 

 

Erityisryhmäkohteiden asukkailta perittävillä omakustannusvuokrilla ei saa kattaa kuluja, jotka 

aiheutuvat asukkaille tarjottavista hoiva-, hoito-, ateria- yms. palveluista. 

 

ARA-vuokra-asuntoja eli aravavuokrataloja ja -asuntoja sekä korkotukilain mukaan tuettuja 

vuokra- ja asumisoikeusasuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset.  Ra-

joitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumis-

kustannukset kohtuullisina. Rajoitukset kohdistuvat asuinrakennukseen ja sen omistavan yh-

tiön osakkeisiin sekä aravalainoitetun asuinhuoneistoon ja sen hallintaan oikeuttaviin osak-

keisiin. 

 

ARA-vuokra-asuntojen käyttöön, asukasvalintaan ja vuokranmääritykseen liittyy rajoituksia. 

ARA ohjaa ja valvoo näiden rajoitusten toteutusta. 

 

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin 

aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 

(ns. uusi korkotukilaki) sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin an-

netun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varalli-

suus ja tulot. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa 

olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. 

 

ARA ohjaa kuntia ja vuokratalojen omistajia asuntomarkkinatilanteiden ja säännösten mukai-

seen toimintaan asukasvalinnan, vuokranmäärityksen, omistajien ja asukkaiden yhteishallin-

non eli asukasdemokratian toteuttamisessa. Jyväskylässä kaupunkirakennepalveluiden asu-

misen asiantuntija ohjeistaa tarkemmin vuokratalojen omistajia ARA säännösten totuttami-

sessa ja asiakasvalintoihin liittyvissä kysymyksissä. 
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7 Valvontayksikön tavoitteet vuosille 2020–2021 sekä valvonnan raportointi  

 
Valvontayksikkö asettaa tavoitteekseen, että jokaiseen palveluntuottajien toimintayksikköön 
ja jokaisen palveluntuottajan luo tehdään yksi suunnitelmallinen valvontakäynti vähintään ker-
ran kahdessa vuodessa. Tämän lisäksi tehdään ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä 
sekä järjestetään erilaisia säännöllisiä tuottajatapaamisia yhteistyössä palvelujohtajien ja pal-
velupäälliköiden kanssa. 
 
Valvontayksikön yhtenäisiä toimintatapoja sekä palvelualueiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
selkiinnytetään edelleen. 
 
Valvontayksikön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 

 

Ikääntyneiden palveluissa tarkistetaan jatkossa asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien 

ajantasaisuus puolen vuoden välein. Kehitetään seurantamenetelmät henkilöstömitoituksen 

seurantaan. Valvonnan kuukausiraportointilomakkeet on uudistettu toiminnan muutosten 

myötä. 

 

Korona-aikainen etävalvonta suoritettiin kevään aikana ikääntyneiden palveluissa (kyselyt ja 

Teams -tapaamiset yksiköittäin). 

 

Sosiaalipalveluiden koronatapaamiset järjestettiin tuottajien kanssa Teams –kokouksina. 

 

Lääkehoitosuunnitelmien päivitetty kaupungin omissa aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja 

vammaispalveluiden toimintayksiköissä. 

 

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelustelituottajien kirjaamiskäytäntöjen uudistaminen. 

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden siirtyminen kaupungin hallinnoitavaksi ja siihen liittyvät 

valvonnan järjestelyt. 

 

Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen sosiaalipalveluissa. 

 

Osallistuminen palvelustelin sääntökirjan yleisen osan uudistamistyöhön ja kilpailutusten val-

misteluissa asiantuntijana toimiminen. 

 

Tukipalveluntuottajien valvonnan menetelmien kehittäminen. 

 

Valvontatyökalun käyttöönoton suunnittelu (vuoden 2021 talousarvion varmistuttua). 
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Valvontayksikön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

 

Valvontatyökalun käyttöönottoprojektin käynnistäminen ja toteuttaminen. Työkalun ottaminen 

osaksi valvontatyötä palveluissa ja valvontayksikössä. 

 

Maakunnallisen valvontayksikön valmisteluun osallistuminen. 

 

Omavalvontasuunnitelmien tarkastelu, julkaiseminen ja niistä tiedottaminen. 

 

Kilpailutuksen yhteydessä annettujen laatulupausten toteutumisen tarkastelu ikääntyneiden 

palveluissa. 

Rajoitteiden käytön ja lääkehoidon (toimintayksiköiden lääkehoitosuunnitelmat ja lääkeluvat) 

toteutumisen tarkastelu valvonnan painopistealueena. 

 

Terveydenhuollon valvonnan kehittäminen. 

 

Mahdolliset lainsäädännön ja suositusten muutokset ja niiden toteutumisen seuranta palve-

luissa. 

 

Raportointi 

 

Tämä valvontasuunnitelma menee tiedoksi ja sen toteutumista arvioi Jyväskylän sosiaali- ja 

terveyslautakunta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikkö raportoi kolmannesvuosit-

tain lautakunnalle valvonnan toteutumisesta.  

  

8. Valvontaa ohjaava lainsäädäntö 

  

Valvontaa ja palveluiden tuottamista ohjaavat keskeisesti seuraavat säännökset: 

Suomen perustuslaki 731/1999 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

Kuntalaki 410/2015 

Hallintolaki 434/2003 

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 596/2009 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki 519/1977 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-

veluista 980/2012 

Lastensuojelulaki 417/2007 
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Mielenterveyslaki 1116/1990 

Päihdehuoltolaki 41/1986 

Perhehoitolaki 263/2015 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki 159/2007 

Laki sosiaalihuollon asiakasiakirjoista 254/2015 

Tietosuojalaki 1050/2018 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 

Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluilla on eri palveluihin kohdentuvia kansallisia laatusuosituk-

sia, joiden toteutumista tarkastellaan valvontakäyntien yhteydessä.  

 


