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Haastattelujen tausta



Haastattelujen tavoite

• Haastatteluilla pyrittiin

• Hahmottamaan valvonnan ja sopimusohjauksen nykytila Päijät-Sotessa ja sen alueella

• Tunnistamaan tulevaisuuden toiveita ja tarpeita valvonnalle ja sopimusohjaukselle

• Selvittämään kertyvää ohjaukseen, valvontaan ja sopimusohjaukseen liittyvää tietoa sekä sen jakamisen 

ja hyödyntämisen mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa

• Tämän vuoksi haastatteluihin osallistettiin laajasti edustajia eri toimialoilta ja sekä sosiaali- että 

terveydenhuollon puolelta

• Näin luotiin ymmärrystä niin hyvin toimivista käytännöistä eri puolilla kuin koetuista haasteista ja 

kehityskohteista

• Tämä nykytila kartoitus on osa laajempaa syksyn 2021 aikana tehtyä työtä, jossa on kartoitettu 

myös ostopalvelutiimin omia näkemyksiä ja haettu hyviä käytäntöjä muilta alueilta



Haastatellut

Nykytilahaastatteluihin osallistui yhteensä 36 henkilöä

• Haastatteluja tehtiin niin yhtymän sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon puolella

• Sosiaalihuollon puolella tehtiin 6 ryhmähaastattelua viidellä tulosalueella

• Terveydenhuollon puolella toteutettiin 5 haastattelua ryhmä- ja yksilöhaastatteluina viidellä tulosalueella

• Lisäksi haastateltiin kaksi toimialajohtajaa, hallinnollinen asiantuntijaylilääkäri ja valvontatyöhön osallistuva 

osastofarmaseutti

• Lisäksi haastateltiin Heinolan edustajia ja muita alueella valvontaa tekeviä viranomaisia

• Mukana oli kaksi Heinolan valvontaa tekevää henkilöä

• Muista valvontaa tekevistä viranomaisista mukana olivat PHPELA:n ja ympäristöterveydenhuollon edustajat

• Valviran, ESAVI:n ja Sysmän kunnan edustajia ei saatu haastatteluihin

• Valvontaa tekevien henkilöiden lisäksi haastateltiin PHHYKY:n potilas- ja sosiaaliasiamies



Valvonnan nykytila



Valvonnan kirjo

• Eri toimialat mieltävät valvonnan eri tavalla ja tekevät valvontaa eritavalla. Ylätasolla valvontaa 

on kahta erilaista:

• Valvontakäyntejä tehdään sosiaalihuollon puolella, ei juurikaan terveydenhuollon puolella

• Yhteistyöhön ja seurantaan perustuvaa valvontaa tehdään lähinnä terveydenhuollon puolella

• Lisäksi PHPELA:lla on yksityiskohtainen kuvaus valvonnasta valvontasuunnitelmassaan ja 

Ympäristöterveydenhuolto tekee elintarvikevalvontaa ja terveydensuojeluvalvontaa STM:n ja 

Valviran ohjeiden sekä Oiva-ohjeiden mukaisesti

1. Ohjaus- ja 

valvontakäynnit

2. Yhteistyöhön ja 

seurantaan 

perustuva valvonta



Valvontakäynnit lähinnä sosiaalihuollon työkalu
• Sosiaalihuollon puolella ainakin osa tulosalueista tekee oman valvontasuunnitelman ja valitsee 

vuosittaiset painopisteet valvonnalle

• Osa luo vuosikellon, johon aikatauluttaa eri valvontakäynnit

• Ennen käyntiä pyydetään ennakkomateriaalit, jotka vaihtelevat hieman tekijän mukaan

• Esim. työvuorolistat, toteutuneet henkilöstöluvut ja mitoitus, omavalvontasuunnitelmaa, RAI-tietoja, 

lääkehoitosuunnitelmaa, lääkintälupia, Terhikki- ja Suosikki-koodeja kerätään täytetyn 

valvontalomakkeen lisäksi

• Myös muita tietoja pyydetään satunnaisesti toimintasuunnitelmista, asiakkaiden palvelusuunnitelmiin ja -

sopimuksiin ja henkilöstön koulutussuunnitelmiin

• Itse käynnillä edetään tyypillisesti lomakkeen mukaan

• Ainakin osa käy läpi koulutukset, työnohjaukset, sairaspoissaolot ja niiden kehitykset, asukkaan 

hoitosuunnitelman kirjauksia, tilojen yleisilmeen, että on siistiä ja jututetaan henkilökuntaa ja asiakkaita

• Farmaseutilla on selkeä oma lista asioita (auditointilomake), joita hän käy läpi ohjaavalla otteella

• Ohjaavaa ja keskustelevaa otetta pidetään hyvänä ja käynneillä syntyviä keskusteluja 

arvokkaina

• Käynneillä tehtyjen huomioiden seuranta on nykyisin heikkoa ja tähän kaivataan käytäntöjä

Ohjaus- ja 

valvontakäynnit



Valvontakäyntejä tekevien roolit

• Valvontakäynneillä olevat tahot vaihtelevat ja tehtäviä jaetaan tarpeen mukaan käynnillä 

• Osittain mukana on esim. sosiaalijohtaja tai hoito- ja vanhuspalvelujohtaja (Heinola)

• Osalla toimialoista esimies on mukana vain vaikeissa tapauksissa ja koordinaattorit tekevät muut käynnit

• Osa esimiehistä luottaa täysin alaisen tekemään työhön eikä ole juurikaan mukana 

• Asiakasohjauksen ja omatyöntekijöiden roolia valvonnassa pohdittiin useissa eri yhteyksissä ja 

heidän tietonsa koettiin valvonnalle arvokkaaksi

• Asiakasohjaus ja omatyöntekijät saavat asiakkaita tavatessaan arvokasta tietoa myös palveluntuottajista, 

mutta nyt tämä tieto ei tule kirjatuksi palveluntuottajan tietoihin

• RAI-koordinaattori ja farmaseutti koettiin tärkeäksi tueksi aloilla, joilla he ovat mukana käynneillä

• Sosiaaliasiamies on ollut kokeellisesti mukana yksittäisillä valvontakäynneillä

• Valvonta on pitkälti yksinäistä työtä ja avun pyytämistä eri tahoilta sekä vertaistuen etsimistä

• Apua pyydetään tiimiltä tai esimieheltä, eri substanssialueilta esim. asiakasohjauksesta, tai ostopalveluilta

• AVI:ta ja Valviralta haettiin apua ja heiltä toivotaan yhtenäisiä käytäntöjä, ohjeistuksia ja koulutuksia

• Kaivataan yhtenäisiä pelisääntöjä ja yhteistä foorumia keskustella asioista

Ohjaus- ja 

valvontakäynnit



Valvontakäyntien raportit ovat tekijöidensä 

näköisiä
• Monet toimialat ovat rakentaneet lomakepohjansa yhtymän pohjan päälle

• Kukin toimiala päivittää lomakettaan omaan suuntaansa

• Lapsiperheiden palveluissa yhteistyötä tehdään Uudenmaan kuntien kesken ja näillä on yhteiset lomakkeet

• Valvontakäyntien raportit/kertomukset kirjoittaa käynnin tekijät ja allekirjoittaa henkilö, jolla on virka

• Raporttien/kertomusten hyväksynnästä ei ollut selkeitä käytäntöjä

• Näistä kootaan vuosittain yhtymätasoisesti sosiaalihuollon raportti

• Valvontakäyntien raportit/kertomukset lähetetään ainakin joillakin toimialoilla myös ESAVI:iin ja muihin 

kuntiin, joista asiakkaita on sijoitettu alueen yksiköihin

• Selkeää yhtenäistä toimintatapaa raporttien välittämisestä ei ole

• Raportteja/kertomuksia hyödynnetään lähinnä seuraavaan käyntiin valmistautuessa

• Palvelun tuottajien uskontaan hyödyntävän tietoja kehittämisessä ja koulutusten suunnittelussa

• Tieto voi olla myös tärkeää sijoituksia varten tai muutoin sosiaalityöntekijöille

Ohjaus- ja 

valvontakäynnit



Yhteistyöhön ja seurantaan perustuva valvonta

• Terveydenhuollon puolella valvonta ja ohjaus nähtiin pääosin käytännön työssä ohjaavana toimintana

• Palautteiden, hoitopalautteiden ja muistutusten käsittelyssä tai hoitoneuvotteluissa ja arvioinneissa

• Luottamuksella ja yhteistyöllä on tärkeä rooli

• Terveydenhuollon puolella on vahvat käytännöt tuottajien tapaamisista

• Seurantapalavereja, ohjausryhmiä, laajennettu johtoryhmä tai muita palveluntuottajien tapaamisia säännöllisesti

• Näissä käydään läpi tilannetta ja mahdollisia laatupoikkeamia sekä seurataan mittareita

• Terveydenhuollon puolella on paljon yksittäisiä henkilöstövuokrafirmoilta vuokrattuja työntekijöitä

• Näiden kohdalla keskitytään tyypillisesti enemmän yksittäisen henkilön pätevyyden tarkistukseen ennen valintaa 
ja puututaan palautteisiin jos niitä ilmenee

• Eräs henkilö toivoi, että voitaisiin valvoa sitä kuinka vuokrafirmat tarjoavat lääkäreitä sillä usein tarjottavat eivät 
vastaa pyydettyä profiilia

• Terveydenhuollon puolella valvontaan ja ohjaukseen linkitettiin myös muita keinoja

• Potilas- ja työturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset, asiakkaiden ja palveluntuottajien tyytyväisyyskyselyt, laskujen 
tarkastus ja työajan seuranta

• Pitkälti kun palveluntuottaja on valittu häntä vastuutetaan huolehtimaan palvelun laadusta ja lainmukaisuudesta

Yhteistyöhön ja 

seurantaan 

perustuva valvonta



Valvonnan raportoinnin tallennus

• Valvontakertomukset tallennetaan vaihtelevasti

• Osa Twebiin, useat H-asemalle

• Seurantakokousten muistioita tallennettiin myös vaihtelevasti

• Esim. H-asemalle ja muistioihin

• Eräs toimija huomasikin puutteen siinä, ettei näiden tallennuksesta ole sovittu

• Terveydenhuollon puolella käytetään osin LifeCarea tavoitteiden ja yhteenvetopalautteiden sekä 

hoidon vaikuttavuuden arviointiin 

• Lisäksi SharePointiin kirjataan Harjun terveyden seuranta ja paikoin myös sopimukset, 

kumppanit yms.

• PHPELA kerää tiedot omasta valvonnastaan Merlot-järjestelmään ja Prontoon

• Ympäristöterveyden valvonnassa tiedot valvontakäynneistä kirjataan valtakunnalliseen VATI-

järjestelmään ja tehdään Oiva-raportit

• Tänne kirjataan myös muut yhteydenotot

Ohjaus- ja 

valvontakäynnit

Yhteistyöhön ja 

seurantaan 

perustuva valvonta



Valvonnan 

tulevaisuuden toiveet



Yhdenmukaistaminen ja systematisointi

• Valvonnalle toivottiin yhteisiä periaatteita ja pelisääntöjä ja sen pitäisi olla strategista ja 

suunnitelmallista PHHYKYssä

• Toivottiin konkreettista ja kirjallista määrittelyä käytännöistä, joita noudatetaan PHHYKYssä

• Tämä auttaisi selkiyttämään rooleja ja vastuita

• Valvonnasta saataisiin systemaattista ja tasapuolista valvottavia kohtaan

• Valvonnan keskitettyä koordinointia toivoi kaksi, tämä mahdollistaisi yhtenäistämistä ja vastuiden 

selkeyttämistä

• Kaivattiin foorumia keskustella valvonnasta yhdessä

• Useat haastatellut toivoivat, että omien ja ostopalveluiden valvonta olisi samanlaista

• Näin asiakkaalle voitaisiin taata yhtä laadukas palvelu

• Myös tiedonkeruun mekanismit toivottiin suunniteltavaksi samanlaisiksi molemmille puolille

• (Omien) palveluiden valvonnan prosessista ei kuitenkaan saisi tulla liian raskasta

• Yhdenmukaistaminen nähtiin paitsi toimialojen välillä, koko maakunnan tasolla ja myös 

valtakunnallisen yhteistyön ja yhtenäistämisen tärkeyttä korostettiin



Substanssiosaamisen säilyttäminen ja 

valvonnan organisointi
• Substanssiosaaminen koettiin tärkeäksi valvonnassa

• Eri alojen valvonta vaatii tiettyjen lähtökohtien, lainalaisuuksien ja lakien tuntemusta

• Tärkeintä organisoinnissa on haastateltujen mielestä varmistaa substanssin työntekijöiden vahva 

läsnäolo

• Myös esim. farmaseutin ja välillä lääkärin tukea toivottiin saataville eri toimialoilla

• Valvonnan organisoinnista tulevaisuudessa oli eriäviä näkemyksiä

• Pari haastateltavaa toivoi, että erillistä valvontayksikköä ei perusteta

• Osa pelkäsi, että kun vastuu valvonnasta on eri taholla kuin tuotannosta ja taloudesta, voi valvonnan vaatimuksista 

tulla haasteita ja osa pelkäsi substanssin jäävän liian kauas valvonnasta

• Muutama oli yksikön kannalla niin, että esim. työpari voitaisiin ottaa substanssin puolelta

• Mahdollisuuksia nähtiin yhtenäistämisessä, resurssien ja tiedon jaossa sekä nopean toiminnan mahdollistamisessa

• Toivottiin lisää resursseja ja toimialoilla mietittiin resurssien määrän tasapainoa toimialojen välillä

• Koettiin, että valvonnan laatu heikkenee sillä valvontaa tekevillä on usein muitakin tehtäviä eikä 

valvontaa ehditä tekemään niin hyvin kuin haluttaisiin

• Varsinkin terveydenhuollon puolelle valvontaan tarvitaan lisäpanostusta



Muut toiveet

• Yleisesti valvonnan kehittämisessä nähtiin työtä ja toivottiin prosessien kehittämistä sekä suurempien 
linjojen ja yhteisten periaatteiden kehittämisvastuuta ylemmälle tasolle

• Halutaan, että valvonta suunnitellaan tavoitteiden mukaan ja huomioida valvottavan kohteen erityispiirteet

• Valvonnan toivotaan olevan yhteistyössä tehtyä ja säilyttävän vahvasti ohjaavan luonteen 

• Ei keskitytä sanktioihin vaan perehdytetään PHHYKYn tapoihin ja luodaan luottamuksen ilmapiiri keskustelulle

• Toisaalta kun sanktioita tarvitaan sopimusten pitää ne mahdollistaa

• Sopimusten mahdolliset tulkinnanvaraisuudet pitäisi saada karsittua, esim. miten poissaoloja katsotaan

• Toivotaan valvonnan kontrollien ja sanktioiden antamisen käytäntöjen selkeyttämistä sopimuksiin ja AVIn taholta

• Lisäksi AVIn kanssa toivottiin tiiviimpää yhteistyötä ja systemaattisempaa tiedonjakoa myös heiltä päin

• Johdossa toivottiin ennakoivaa viestintää valvonnasta ja ymmärrystä heikoista signaaleista

• Näin saadaan tieto mahdollisista palveluntuottajiin liittyvistä haasteista ajoissa ja niihin voidaan reagoida

• Asiamiehet ja ympäristöterveydenhuolto toivoivat parempaa tiedonjakoa ja yhteistyötä tulevaisuudessa

• PHPELA toivoo yhtenäistä perustelua valvonnan tärkeydestä valvonnan kohteille



Mittareiden ja 

raportoinnin nykytila ja 

tulevaisuuden toiveet



Mittaaminen ja seuranta on nykyisin lähinnä Terveydenhuollon 

puolella tapahtuvaa ja vaihtelevan tasoista

• Terveydenhuollon puolella keskusteltaessa mittaristot ja seuranta korostuivat ja niitä toivottiin lisää

• Myös ikääntyneiden asumispalveluissa on RAI mittareiden osalta vahvat mittaamisen ja arvioinnin toimintatavat

• Kokonaisulkoistusta helpompi seurata kuin yksittäistä ostettua lääkäriä joka toimii osana omaa tiimiä

• Terveydenhuollon puolella mitataan paikoin käyntejä, kotikäyntejä, puheluja, konsultoivia 
päivystyspuheluja, kotisairaalakäyntejä, erikoissairaanhoitoon lähettämistä, potilaiden käyntiä 
päivystyksessä, lääkäreiden vaihtuvuutta, hoitoon pääsyä

• Osassa palveluista vasta toivotaan edistyneempiä mittareita ja seurataan lähinnä käyttömääriä ja euroja per 
tuottaja

• Tiedot seurantaan kerätään pääosin LifeCaresta

• Myös henkilöstön koulutusastetta ja hyvinvointia mitataan

• Nyt ollaan luomassa yhteistä mittaristoa palveluihin Harjun terveyden pohjalta

• Haastavaa on saada tieto ulos ja varsinkin vaikuttavuuden mittaaminen koettiin vaikeaksi



Muiden toimijoiden raportointi ja tiedonkulku 

PHHYKYlle
• Potilas- ja sosiaaliasiamies keräävät tietoja asiakkaiden yhteydenotoista, mutta eivät tee valvontaa

• Asiakkaiden yhteydenottoja ei kirjata asiakastietojärjestelmiin ja yhteyttä toimialoihin otetaan harkinnan mukaan ja 
vain asiakkaan luvalla

• Raportoivat vuosittain ja tuottavat tietoa laadun ja potilasturvallisuuden raportointiin kolme kertaa vuodessa

• Kerää tiedot Exceliin, mutta kaikki muistutukset eivät tule heille, numerot onkin hankala saada täsmäämään raporttiin

• Heidän tietonsa voisi olla hyödyllistä ja olisi tärkeää tietää millaista tietoa heiltä toivottaisiin valvonnan tueksi

• Toive tiiviimmälle yhteistyölle tulevaisuudessa, nykyisin jos kutsutaan vierailevat eri johtoryhmissä

• Ympäristöterveyden valvonnassa kirjattavat tiedot välittyvät suoraan toimijalle tarkastusten jälkeen

• Raportoivat ruokavirastolle, mutta eivät nykyisellään jaa tietoa esim. PHHYKYn suuntaan

• Tyypillisesti yhteistyökumppanina rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja PHPELA

• PHPELA tunnisti tarpeen moniviranomaisyhteistyölle

• Tyypillisin yhteistyökumppani rakennusvalvonta ja lisäksi tietoa jaetaan tarvittaessa muille viranomaisille



Laaturekisterit mittaamisen työkaluna

• Suunterveydenhuoltoon THL on saanut rahoituksen laaturekisterin luomiseen ja myös muutamissa 
muissa palveluissa esim. psykoterapioissa se on käytössä ja kertoo miten asiakas on hyötynyt palvelusta

• Laaturekistereiden hyödyllisyydestä oli erilaisia näkemyksiä

• Toisaalta koettiin, että laaturekisteri kertoo kohtelusta

• Osa taas näkee, että nämä asiakaspalautteet eivät anna objektiivista tietoa, joten rekisterit eivät ole laajemmin 
löytänyt paikkaansa 

• Kuitenkin uskottiin, että joissain tarkoituksissa laaturekisterit ovat hyviä, mutta niiden tarkoitus ja paikka 
osana mittareita pitää hahmottaa



Mittaristojen, raportoinnin ja kirjaamisen 

toiveet

• Toimivat työkalut tiedolla johtamiseen ja datavalvontaan koettiin tärkeiksi

• Mahdollistaisi valvonnan myös vähemmillä resursseilla

• Halutaan mitata laatua ja vaikuttavuutta järjestelmällisesti

• Toivottiin yhtenäistä kriteeristöä laadun ja vaikuttavuuden mittaukseen

• Tätä rakennetaan jo alustavasti Harjun terveyden kontekstissa

• Mittaamisessa halutaan päästä suoritteen mittaamisesta laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen

• Kiinnostaviksi mittaamisen kohteiksi tunnistettiin esim. pyöröovi-ilmiö sekä laitostumisen ennakointi ja ehkäisy

• Yleisesti reaaliaikaista dataa toivotaan ja laatumittarit pitäisi saada jo kilpailutusvaiheen asiakirjoihin mukaan

• Datapohjainen valvonta tukisi valvonnan kokonaisuutta kun vain tuottajilta saataisiin tarvittavat tiedot

• Kirjatuista palautteista, raporteista ja kipukohdista pitäisi pystyä luomaan yhteenvetoa

• Tähän pitäisi saada yhdistettyä myös omatyöntekijöiden tunnistamat haasteet



Sopimusohjauksen 

nykytila ja 

tulevaisuuden toiveet



Sopimusten nykytila

• Sopimusohjaus terminä ei ollut kaikille selkeä eivätkä kaikki haastatellut kokeneet sen liittyvän omaan työhönsä

• Alueella on nykyisin paljon erilaisia sopimusmenettelyjä

• Tehdään puitesopimuksia, asiakaskohtaisia sopimuksia ja työvoiman vuokraamisen sopimuksia 

• Palveluseteleihin liittyen hyödynnetään sääntökirjoja ei varsinaisia sopimuksia

• Sopimukset tallennetaan pitkälti asianhallintajärjestelmään, mutta niitä on vaikea löytää sieltä

• Siksi niitä säilytetään myös helpommin saatavilla esim. verkkoasemilla, mapeissa, muistitikuilla ja SharePointissa 

• Sopimukset ovat kehittyneet hyvään suuntaan 

• Sopimuksen mukaisuuden tarkistaminen on hyvällä tolalla jos tuotannon varsinainen valvonta onkin kevyempää (TE)

• Sopimuksia ei hyödynnetä tai käytetä työkaluna, ilman erityistä syytä, yleensä ongelmaa

• Sopimuksia hyödynnetään lähinnä kun täytyy tarkistaa jotain

• Esim. hinnankorotukset, henkilöstömitoitus, ja kustannusvastuut ovat tyypillisiä tarkistettavia asioita

• Sopimuksista kuitenkin löytyy hyvin ne tiedot, joita niistä etsitään



Toiveet sopimusohjaukselle
• Sopimuksiin toivottiin erityisesti yhtenäistämistä

• Niin palvelunkuvausten, mittaristojen, sisältöjen kuin säilytyksen osalta

• Yhtenäistäminen ja tietojen helppo löydettävyys auttaisi myös sopimusneuvotteluissa

• Sopimuksia varten haluttiin helppo järjestelmä, josta sopimukset ja niihin liittyvät muut tiedot löytyvät

• Toimiva avainsana haku

• Tiedot helposti saataville ja päivitettäviksi muutoksia varten

• Vastuiden jaon selkiyttämistä toivottiin

• Sopimusyhteyshenkilöiden vastuut, ostopalvelutiimin vastuut, hankinnan vastuut yms.

• Palveluntuottajille pitäisi selkiyttää sopimuksen sisältöä ja PHHYKY:n kanssa toimimisen pelisäännöt

• Sopimusten seurantaan toivotaan selkeitä ja visuaalisia työkaluja erityisesti johdon työn tueksi

• Myös muita yksittäisiä toiveita esitettiin

• Valvontatiheyden linjausta sopimuksissa, sähköistä allekirjoitusta, parempaa tiedon jakoa ja sääntökirjan 
hyödyntämistä palveluntuottajien valvonnassa

• Jotkut myös odottivat valmiita ratkaisuja annettuna vuodelle 2023



Toiveet sopimusohjaukselle: tuki ja pohjat

• Erityisesti sopimusten luomiseen mutta myös myöhempään tulkintaan kaivattiin tukea myös eri 
toimijoilta

• Juridista osaamista lainopillista tulkintaa ja kilpailutusten tekoa varten

• Hankintaosaamista erityisesti kilpailutusten tekoon ja sen harkintaan kannattaako ostaa vai tehdä itse

• Turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvää tukea

• Substanssiosaamista tilanteen tulkinnassa esimerkiksi perhehoidossa

• Kilpailutuksiin kaivattiin myös selkeämpää vastuun jakoa ja ymmärrystä siitä, että toimialoilta ei 

välttämättä löydy riittävää kokemusta kilpailutuksesta vaan siihen tarvitaan tukea

• Toivotaankin yleistä ja kattavaa sopimuspohjaa johon jätetään tilaa myös substanssin osioille

• Toivotaan tietoa esim. sopimussakoista ja muista seuraamuksista 

• Substanssille pitäisi jäädä tilaa määrittää yksityiskohtia substanssi sisällön suhteen

• Tulkinnan varaisuutta ei pitäisi jäädä sopimuksiin



Sopimustoimenpiteet yleisesti ja 

hinnankorotukset
• Kaikille ei ole selvää mihin sopimustoimenpiteitä kirjaisi tai millaisia mahdollisuuksia esim. SharePoint 

tarjoaa

• Jälkikäteen tehtyjen sopimustoimenpiteiden ja muiden löydösten kirjausten löytäminen on vaikeaa

• Tweb ei tue tiedon etsimistä

• Terveydenhuollon puolella tiedot jää hoitoprosessin sisälle

• Myös sosiaalihuollon puolella tiedot voivat jäädä vain asiakastietoihin ja asiakkaan prosessiin

• Hinnankorotukset voivat saapua monin tavoin ja ne kirjataan vaihtelevasti

• Niitä voi tulla sähköpostilla tai kirjeitse

• Niitä kirjataan Twebiin tai H-asemalle

• Osin on myös ollut epäselvyyksiä kuka voi tehdä hinnankorotuspäätöksen tai mistä saa apuja hinnan korotuksiin



Palautteet, muistutukset ja kantelut

• Palautteita kerätään netissä, mutta paikka on vaikea löytää eikä kaikki asiakkaat osaa jättää sitä sähköisesti

• Saatua palautetta ei onnistuta yhdistämään muuhun saatuun tietoon

• Tietyllä tulosalueella kerätään QProhon kertyneet palautteet toimipaikoittain raporteiksi kuukausittain

• Muistutukset tallennetaan pääosin TWebiin, myös SharePointtiin kehitetään työkalua näiden hallintaan

• Muistutuksia ja kanteluita tulee onneksi vähän

• Ne käydään yleensä palveluntuottajien kanssa läpi keskustellen tai ennalta ilmoittamattomilla käynneillä

• Osin muistutukset kirjataan vain potilaskertomukseen

• Kirjattujen tietojen hyödyntäminen on hankalaa esim. TWebistä ja siksi osa pitää itse kirjaa

• Potilas- ja sosiaaliasiamies keräävät tietoja omiin Exceleihin ja Webropoliin

• Ei ole selkeää yhtenäistä järjestelmää johon keräytyisi palautteet, muistutukset ja kantelut

• Tällainen koettaisiin hyödylliseksi

• Toivotaan yhteinen yhtymäntasoinen muistutusten käsittely ja tilastointi ohjeistus sekä 
hinnankorotusohjeistus



Yhteenveto



Terveyden- ja sosiaalihuollon puolilla on erilaiset 

vahvuudet ja eri aloilla erilaiset erityispiirteet

• Terveyden- ja sosiaalihuollon puolella valvonnassa ja sopimusohjauksessa on erilaiset painotukset ja vahvuudet

• Sosiaalihuollon puoli huolehtii hyvin valvontakäynneistä ja heillä on niihin hyvät käytännöt

• Terveydenhuollon puolella on vahvat käytännöt yhteistyöhön, jatkuvaan seurantaan ja sopimusten mukaisuuden 
tarkasteluun

• Uusia käytäntöjä suunniteltaessa täytyy katsoa avoimesti molempien puolien toiminta ja hyviä käytäntöjä ja poimia 
niistä parhaat ja soveltuvimmat palat

• Ohjausta ja valvontaa kehittäessä täytyy ymmärtää toiminnan eroja ja huomioida ne tulevissa käytännöissä

• Eri toimialoilla ja jopa palveluilla on erilaisia erityispiirteitä, jotka täytyy huomioida valvonnan kehittämisessä, 
esimerkiksi

• Palvelun tiheys tai kesto, Esim. Osastohoito vs. yksittäinen kertakäynti

• Palvelun tavoitteet ja kohderyhmä, Esim. Tehostettu palveluasuminen vs. lastenkoti

• Palvelun hankintatapa, Esim. Kokonaisulkoistus vs. henkilöstövuokraus vs. palveluseteliostot

• Nämä erityispiirteet täytyy huomioida ja soveltaa valvontakäytäntöjä niihin kohteisiin, joihin ne todellisuudessa sopivat



Roolit ja resurssit

• Rooleja täytyy selkeyttää

• Mitkä tehtävät kenenkin vastuulla ja missä kukakin mukana?

• Mikä rooli vastaa valvonnasta ja mikä tekee sitä? Kuinka valvoja toimii, jotta toiminta on yhtenäistä ja tasapuolista?

• Kuinka asiakasohjauksen keräämää tietoa voidaan systemaattisesti hyödyntää valvonnassa ja toisin päin?

• Mikä on asiakaskohtaisen valvonnan ja palveluntuotannon valvonnan suhde?

• Resurssien oikeaa määrää ja järkevää jakamista toimialojen välillä täytyy kehittää

• Nykyisin eri toimialoilla on hyvin erilainen määrä resursseja valvonnan tekoon ja tämän uskotaan olevan 
epätasapainossa valvottavien kohteiden määrän kanssa

• Tämä tilanne on tarkasteltava kriittisesti

• Lisäksi resurssien määrät ja eri roolien työnkuvat täytyy pitää tasapainossa uusia suunniteltavien 
valvontakäytäntöjen kanssa

• Jos halutaan valvontakäyntejä terveydenhuollon puolelle siihen tarvitaan myös resursseja

• Kuinka usein valvontakäyntejä tehdään, esim. joka paikka joka vuosi vai harvemmin?

• Millaisia toimia valvontakäynnillä tehdään ja mitä siitä kirjataan kertomukseen? Millaisilla rakenteilla tuloksia kirjataan?

• Mitkä resurssit (esim. farmaseutti tai lääkäri) on mukana kuinka usein käynneillä ja millä aloilla ja minä vuosina?



Ohjauksen ja valvonnan kehittäminen
• Toimintaa on kehitettävä yhtenäisempään suuntaan

• Valvonta näyttäytyy palveluntuottajille epätasaisena, jokainen valvoja tekee työtä omalla tavallaan

• Ei ole selkeää kuvaa eri valvontaa tekevien toimijoiden vastuista

• Vaikka lainsäädännöt ovat erilaiset ammatillisen laadun pitäisi olla sama

• Hyviä käytäntöjä kannattaa etsiä laajasti, esim. PHPELA:n ja ympäristöterveydenhuollon toiminnassa on tehty 
työtä toiminnan yhtenäistämiseksi

• Tarvitaan kokonaisvastuu ohjauksen ja valvonnan koordinoinnista ja laadun kehittämisestä

• Kohti PHHYKY:n valvontaa eri tulosalueiden oman näköisestä valvonnasta

• Valvonnan laadun kehittäminen

• Tekijät puhumaan keskenään ja oppimaan toisiltaan ja varmistetaan valvonnan ja substanssin kehittyminen

• Toisaalta pidetään huolta, että yhteys toimialan substanssiin säilyy

• Valvonta ja sopimukset pitäisi nähdä jatkuvana työkaluna

• Elää tekijän ja tuottajan kanssa

• Sopimus on aina käytössä oleva työkalu

• Ei vain tehdään valvontakäynti tai sopimus ja palataan asiaan parin vuoden päästä



Toimialojen välinen yhteistyö

• Eri toimialojen edustajat olivat halukkaita ja valmiita yhtenäistämään toimintaa eri yhteyksissä

• Yleisimmin toivottu valvonnan kehityskohde oli toimintatapojen yhtenäistäminen niin toimialojen, kuin 
ostettujen ja omien palveluiden välillä

• Myös lomakkeita haluttiin yhtenäistää ja tehdä enemmän yhteistyötä eri tasoilla

• Sopimuksiin liittyen toivottiin myös yhtenäistämistä ja yleistä kattavaa pohjaa

• Kuitenkin toivottiin myös, että substanssille jää tilaa muokata asioita haluamaansa suuntaan

• Valvonnassa voidaan ottaa erityispiirteet huomioon

• Sopimuksiin voidaan tehdä tarkennuksia ja lisäyksiä substanssin omaan osioon

• Tämä herättää kysymyksen siitä kuinka valmiita lopulta ollaan yhtenäistämään toimintaa?

• Toivotaanko vain parempia yhteisiä työkaluja, joilla lopulta ei kuitenkaan ohjata toimintaa yhtenäisempään 
suuntaan?

• Ollaanko valmiita muokkaamaan omia toimintamalleja kohti yhdessä sovittavia?



Terminologian ja tehtävien selkeyttäminen ja 

tiedonkulun parantaminen

• Terminologiaa ja tehtävien merkitystä täytyy selkeyttää

• Sopimusohjaus ei ollut kaikille tuttu termi eivätkä kaikki ajatelleet sen liittyvän omaan työhönsä

• Valvonta sanana ymmärretään hyvin eri tavalla ja ennen kaikkea työtä jota terveydenhuollon puolella tehdään 
valvonnan hyväksi ei välttämättä nähdä valvontana vaan oletetaan, että heillä valvonta on huonommalla tolalla

• Tämän vuoksi täytyy kriittisesti pohtia mitä sanoja käytetään ja kuinka ne avataan

• Voi olla järkevää aloittaa puhumalla ohjauksesta ja valvonnasta, sillä osa kokee sanan valvonta irralliseksi omasta työstään

• Täytyy selkeyttää esim. sopimusohjaus ja valvonta termien merkitys ja niiden yhtymäkohdat

• Usealla osa-alueella korostui tarve paremmalle tiedon keräämiselle ja hyödyntämiselle

• Valvontaraporttien rakennetta on kehitettävä ja ne tarvitsevat parempaa seurattavuutta, löydettävyyttä ja selkeyttä

• Sopimustoimenpiteiden kirjaamiseen paikka, johon ne saadaan ja josta ne löytää helposti sopimukseen tai 
valvontaan liittyvissä tarpeissa

• Toiveet sopimusmuutoksille tai haasteet nykyisissä sopimuksissa pitäisi saada kirjattua ylös niin, että ne on 
hyödynnettävissä kun sopimusta seuraavan kerran tehdään

• Tiedonkulku asiakasohjauksen ja valvonnan välillä sekä potilas- ja sosiaaliasiamiehen sekä valvonnan välillä on 
takkuista ja esim. kaikilta toimialoilta ei saada kaikkia muistutuksia potilas- ja sosiaaliasiamiehelle
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