Omavalvonta – hoidon ja hoivan
laatua, potilaiden ja asiakkaiden
oikeusturvaa
Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.
Palvelun tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla
toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan.

Valveri – yksityiset palvelut
rekisterissä
Luvan saaneet yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat rekisteröidään yksityisten palvelujen tuottajien rekisteriin, Valveri-rekisteriin.
Sähköisen lääkemääräyksen (eResepti)
toiminta perustuu muun muassa SOTE-organisaatiorekisterin käyttöön ja toimintaan.
SOTE-organisaatiorekisterin tiedot päivittyvät Valveri-rekisteristä.

Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Ota yhteyttä,
ohjaamme mielellämme!

PL 210, 00531 Helsinki
Yksityiset luvat ja
sosiaalihuollon valvonta
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi
Puh. 0295 209 111
Faksi 0295 209 704
www.valvira.fi

Luvalla laadukasta
toimintaa

Ennakollista ja
ohjaavaa valvontaa
Lupahallinto on ennakkovalvontaa, jonka
avulla varmistamme, että palvelujen tuottajalla on edellytykset antaa hyvää hoitoa ja
hoivaa potilas- ja asiakasturvallisesti.

Lupaviranomaisena Valvira
Yksityiset palvelut maanlaajuisesti
Valvira myöntää yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon luvat valtakunnallisille palvelujen
tuottajille, jotka antavat palveluita kahden
tai useamman aluehallintoviraston alueella.
Yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon lupia
käsittelee Valviran yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Rovaniemellä.

Sosiaalihuolto

Terveydenhuolto

Yksityisen sosiaalihuollon luvat myönnetään ympärivuorokautisille sosiaalihuollon
palveluille. Ympärivuorokautisella palvelulla
tarkoitetaan sitä, että asiakkaan avun, huolenpidon ja hoivan tarve on jatkuvaa ja ympärivuorokautista.

Yksityisen terveydenhuollon luvat myönnetään yhtiömuotoiselle palvelujen tuottajalle,
joka tarjoaa terveydenhuollon ammattihenkilön antamia terveydenhuollon palveluja.

Sosiaalihuollon luvan edellytyksiä ovat muun
muassa
• toiminnalle tarkastetut ja hyväksytyt tilat
ja varusteet
• henkilöstön määrä ja koulutus
• toimintayksikön vastuuhenkilön koulutus, riittävä alan tuntemus ja riittävä
johtamistaito.

Valviran luvalla toimii lähes 30 sosiaalihuollon palvelujen tuottajaa, joilla on yhteensä
noin 530 toimintayksikköä. Valviran luvalla
toimii suuria palvelujen tuottajia, sillä yhdellä
palvelujen tuottajalla on keskimäärin 18 toiminnassa olevaa toimintayksikköä.

Terveydenhuollon luvan edellytyksiä ovat
muun muassa
• toiminnalle tarkastetut ja hyväksytyt tilat
ja laitteet
• toiminnan edellyttämän oman henkilökunnan määrä ja koulutus
• terveydenhuollon palveluista vastaavan
johtajan koulutus, ammatinharjoittamisoikeus ja työkokemus.

Valviran luvalla toimii yli 300 terveydenhuollon palvelujen tuottajaa, joilla on yhteensä noin 3400 toiminnassa olevaa toimipaikkaa. Toimipaikkojen lukumäärä on
lähes kolmasosa kaikista luvalla toimivista
toimipaikoista.

