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Kehittäminen, ohjaus ja  

valvonta - vertikaalisen  

integraation mahdollisuudet 

 
STAS-seminaari 25.5.2012 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki 

Stm / STO / Terveyspalveluryhmä 

Miten valtio ohjaa terveydenhuoltoa? 

 Säätämällä lakeja ja asetuksia ja antamalla ohjeita 
niiden toimeenpanoon 

 Laatimalla valtion talousarvion 

– Valtionosuus kunnille, EVO jne. 

 Rahoittamalla kehittämishankkeita (eri ministeriöistä) 

 Informaatio-ohjauksella, esim.  

– Hoito- ja laatusuositukset, HTA 

– Sektoritutkimuslaitosten kokoama vertaisarviointi 

 Valvonnalla 

– Jälkikäteisvalvonta, ennakoiva valvonta, omavalvonta 

 Debatissa ”valtio” usein = normittava direktiiviohjaus  
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Kehittäminen, ohjaus ja valvonta  

Suomen malli? 

 Terveydenhuollon hyvät periaatteet ovat globaaleja 

 ”Reduce unnecessary variation” - yhteinen tavoite 

 Vapauden ja valvonnan käänteinen suhde 

– kehittäminen ja valvonta eriytetty hallinnollisesti  

 Suomalaiset painotukset: HiAP, sote-eheys 

 Desentralisaation ja pth/esh -jaon aikakausi: kenen 

vastuulla kehittäminen, ohjaus ja valvonta ovat 

olleet? 

 

 

 

 

Havaintoja nykytilasta 

 Perusterveydenhuollolla ja erikoissairaanhoidolla 

erilainen syntyhistoria ja lainsäädäntö  

 Monikanavaisuus (ei ainoastaan rahoitus) 

 Pirstoutumiskäsitteen inflaatio 

– jokainen muutos pirstoo palveluja jonkun näkökulmasta 

 Osittaiset integraatioprosessit - irtiottoja vai 

signaaleja integraation tarpeellisuudesta? 

– vanhukset, lapset ja lapsiperheet, opiskelijat… 

– mielenterveys- ja päihdeasiakkaat 
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Kehittäminen - integraation edelläkävijä? 

 Terveydenhuoltolain henki ja velvoitteet 

– perusterveydenhuollon yksiköt 

 Tutkimusevon uudistaminen: painoalueet 

 Kaste II 

– rahoittajien yhteistyö 

 THL:n RAMU -tutkimuskokonaisuus 

– rakenneuudistuksen systemaattinen seuranta 

 Informaatio-ohjauksen mahdollinen keskusrakenne  

– kehittämisen ja ohjauksen keskinäinen suhde 

– tiedon hyväksikäyttö 

 

 

TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS: esimerkkinä 
ikäihmisten kokonaisvaltaiset sote-palvelut  

Informaatio-
ohjaus 

• Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 

• Ikäneuvo -työryhmän ehdotukset 2009 

• Ikähoiva -työryhmän ehdotukset 2010 

• Kansallinen muistiohjelma -työryhmän ehdotukset 2012 

Normi-
ohjaus 

• Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

• Uudistuva sosiaalihuollon lainsäädäntö  työryhmän väliraportti 2010 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan 
lainsäädännön kehittäminen  työryhmän raportti 17.4.2011 

• Laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -hanke 

Valvonta 

• Ennakoiva valvonta 

• Jälkikäteisvalvonta (esim. kantelut) 

• Suunnitelmiin perustuva valvonta (Valvontasuunnitelmat) 

• Ympärivuorokautinen hoito 

• Kotihoito 

Resurssi-
ohjaus 

• Valtionavustukset 

• Kaste -ohjelman valtionavustukset 

• Terveyden edistämisen määrärahat 

Päivi Voutilainen STM/STO 
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Laki lasten päivähoidosta 

Lastensuojelulaki 

Laki vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä 

palveluista ja tukitoimista 

Laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta 

Laki omaishoidon tuesta 

Laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta 

Työterveyshuoltolaki 

Lääkelaki 

Laki lapseen 

kohdistuneen 

seksuaalirikoksen 

selvittämisen 

järjestämisestä 

Sairausvakuutuslaki 

Päihde-

huoltolaki 

Laki 

kunnan 

perus-

palvelujen 

valtion-

osuudest

a 

Mielenterveys

-laki 

Laki toimeentulotuesta 

Laki sosiaalisesta 

luototuksesta 

Erikoissairaan-

hoitolaki 

Kansanterveysla

ki 

Tartuntatautilaki 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista 

Laki sosiaali-

huollon 

ammatillisen 

henkilöstön 

kelpoisuus-

vaatimuksista 

Laki 

yksityisistä 

sosiaali-

palveluista 

Laki 

yksityisestä 

terveyden-

huollosta 

Laki 

terveyden-

huollon 

ammatti-

henkilöistä 

Laki terveydenhuollon 

järjestämisestä 

puolustusvoimissa 

Laki valtion 

mielisairaaloista 

Laki 

sähköisestä 

lääke-

määräyksest

ä 

Laki iäkkäiden 

henkilöiden sote- 

palvelujen  saannin 

turvaamisesta 

Laki sosiaali- 

ja terveyden-

huollon  

suunnittelusta 

ja valtion-

avustuksesta 

Laki kunta- 

ja palvelu-

rakenne 

uudistuksest

a 

Laki 

sosiaali- ja 

terveyden-

huollon 

asiakas-

tietojen 

sähköisest

ä 

käsittelystä 

Laki sosiaali- 

ja terveyden-

huollon 

saumattoma

n 

palveluketju

n kokeilusta 

 

Laki 

sosiaali- 

ja 

terveyden

-huollon 

asiakas-

maksuista 

Laki 

sosiaali- ja 

terveyden-

huollon 

palvelu-

setelistä 

Laki 

Kainuun 

hallinto-

kokeilusta 

Laki 

sosiaali-

alan 

osaamis- 

keskuksist

a 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita 

koskeva laki -”Sote- järjestämislaki”  

 Lopullinen sisältö ratkeaa, kun kunnallishallinnon 

rakennelaki on olemassa - kuinka vahvat kunnat? 

(rakennelaista HE syksyllä 2012) 

 Sote-järjestämislain keskeinen sisältö: 

– järjestämisen rakenteet 

– kehittäminen 

– valvonta 

– yhteinen hallinto (mm. tietojen käsittely, evo-rahoitus) 

 Sote-järjestämislakia koskevan HE:n  tarkempi 

aikataulu vielä auki - uudistuksen kuitenkin tultava 

voimaan tällä hallituskaudella  

 

 
Etunimi Sukunimi 8 30.5.2012 
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Palvelurakenneuudistuksessa huomioitavaa 

 ”Mitä useampi taho on järjestämisvastuussa, sitä 

yksityiskohtaisempaa valtion ohjausta tarvitaan” 

 EU-direktiivien lisääntyvä vaikutus  

 Viranomaisvastuun kunta-valtio -raja 

 Normiohjaus - kokonaisvaltainen suunnitelma 

 Resurssiohjaus - ?; vos-uudistus, sv-korvaukset 

 Valtakunnalliset kokonaisuudet - mikä taho vastaa? 

 Alueellinen ohjausjärjestelmä - th-lain linjaukset 

 Valvonta: stm-konsernin toiminta kokonaisuutena 

 Laillisuusvalvonta - oikeusturvakysymykset 

Mitä vielä pitäisi tehdä? 

 Integraatio ei johda mihinkään, jos tapa toimia ei 

uudistu (asenteet ja arvostukset)  

– ei tehdä huonompaa, havaitaan katvealueet 

 Kehittäminen kuuluu kaikille, mutta isot haasteet 

vaativat kohdennettuja voimavaroja ja osaamista 

 Vertaisarviointi maan tavaksi 

 Omavalvonnan työvälineet kaikkien käyttöön 

 Ennakoiva valvonta ja valvontaohjelmat fokukseen 

 Asiakkaan palaute, muistutukset, kantelut kuntoon 

 Selkeä lainsäädäntö ja oikeussuojakeinot 

 

 
Etunimi Sukunimi 10 30.5.2012 


