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Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita
Valviran kutsuseminaari 9.3.2016
Avauspuheenvuoro
Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
Arvoisat seminaarilaiset,
tämän seminaarin tarkoituksena on käsitellä sitä, miten valvonta voi tukea
meneillään olevaa sote-uudistusta. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että juuri muutoksessa valvonnan rooli korostuu.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne on pirstaleinen ja kirjava. Niin
on valvontakin. Tiedämme hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistarpeet ja meneillään olevan suuren uudistamistyön. Sote-uudistuksessa on tuhannen taalan paikka yhdenmukaistaa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin
valvontaa sekä selkiyttää ja yksinkertaistaa koko hallinnonalan valvontajärjestelmää.
Miksi valvontaa tarvitaan? Valvonta on meitä ihmisiä varten, meidän oikeuksiemme turvaajana. Se on erityisen merkityksellistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valvonnassa selvitetään, noudatetaanko toiminnassa lainsäädännön asettamia velvoitteita, onko toiminta asiakkaille ja potilaille turvallista ja
laadukasta ja saako asiakas lainsäädännön takaaman palvelun. Toisin sanoen valvonnan tarkoituksena on ennalta ehkäistä epäasianmukaisia toimintoja
ja huonoja käytäntöjä, sekä puuttua säädöstenvastaiseen ja laadun minimivaatimukset alittavaan toimintaan.
Valvontatyötä varten tarvitaan tietoa. Tämä on iso haaste. Se, että tiedot saadaan, ja että ne vastaavat tarpeeseen ja ovat käytettävissä oikeaan aikaan,
on äärimmäisen tärkeää.
Valvontaa tarvitaan, mutta se ei ole mikään itsetarkoitus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu, joten myös valvonnan on muututtava.
Vanhat metodit eivät enää kelpaa. Meidän pitää hoitaa valvontatapaukset,
mutta samalla meidän on nähtävä, mitä ympärillämme tapahtuu – ja visioitava
myös tulevaisuuteen. On ymmärrettävä digitalisaation merkitys. On opeteltava tekemään asioita uudella tavalla. Tämä edellyttää, että valvonnan painopisteen on oltava yhä enemmän ennakoivassa toiminnassa. Tietoja analysoimalla ja arvioimalla kartoitetaan riskien todennäköisyyttä, merkitystä ja
vaikutusta.
Miten arvioidaan valvonnan vaikuttavuus? Mikä on paljon puhutun omavalvonnan merkitys? Omavalvonta on merkittävää ja sen toteuttamisessa on
päästy harppaus eteenpäin, mutta kuinka monella tavalla se saatetaan ymmärtää? On syytä selkiyttää edelleen omavalvonnan mahdollisuuksia ja menettelytapoja. On myös tarpeen katsoa kansainvälistä kenttää. Usein sieltä
löytyy hyviä käytäntöjä, joita voidaan käyttää myös meidän olosuhteissamme.
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Vain uudistunut valvonta pystyy tehokkaasti toimimaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ja tukemaan nyt tehtävää isoa uudistusta.
Valvirassa on mietitty, miten valvonta voi tukea sote-uudistusta ja minkälaista
vankkaan asiantuntemukseen perustuvaa osaamista Valviralla on. Ja miten
viranomaisvalvonnan tarvetta saadaan vähemmäksi – tämä on koko palvelujärjestelmän etu. Näillä ajatuksilla toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi tänne Säätytalolle Valviran valvontaseminaariin.
Tervetuloa!

