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1. Toimintakertomus
1.1

Johdon katsaus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toiminta perustuu pääsääntöisesti lakisääteisiin tehtäviin. Valviran keskeisimpänä haasteena kertomusvuonna oli juuri se, miten selvitä kasvavasta määrästä lakisääteisiä tehtäviä. Samaan aikaan työtä ovat vaatineet hallinnonalan organisaatiouudistusten jälkeen syksyllä 2010 hyväksyttyjen strategisten linjausten toimeenpano ja viraston monenlainen kehittäminen.
Valvira on pystynyt selviytymään onnistuneesti tulostavoitteistaan. Tähän
on osaltaan vaikuttanut priorisointi, toimintakäytäntöjen muuttaminen ja
prosessien kehittäminen. Priorisointi on terveydenhuollon valvonnassa
merkinnyt kuitenkin muiden kuin kiireellisten asioiden käsittelyaikojen jatkuvaa pitenemistä. Kantelut edellyttävät potilasturvallisuussyistä harvoin
kiireellistä ratkaisua, joten niiden käsittelyajat ovat venyneet.
Vuonna 2011 tehtiin 18 141 terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevaa päätöstä, kun niiden määrät kahtena edellisenä vuonna olivat 17
718 ja 16 212. Määrä on kasvanut tuhannen päätöksen vuosivauhtia. Erityisesti EU-maissa koulutettujen sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden ja
lääkäreiden määrät ovat kasvaneet. Suomessa koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimikesuojauspäätöksiä tehtiin 9757, eli 700
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuonna 2010 avattu JulkiTerhikki on osoittautunut tarpeelliseksi, paljon
käytetyksi ja hyvin toimivaksi. Vuonna 2011 hakuja tehtiin lähes 1,5 miljoonaa.
Vuonna 2011 tuli vireille 1 123 uutta terveydenhuollon valvonta-asiaa, mikä merkitsee edelleen kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tulossopimuksessa ennakoitu määrä ylittyi 12 %:lla. Kanteluiden määrä nousi 23 %:lla
edellisvuodesta. Osaltaan tähän vaikuttivat runsaasti julkisuutta saaneet
valelääkäri-tapaukset.
Valvira ohjaa aluehallintovirastoja niiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa
koskevissa tehtävissä. Tavoitteena on lupa-, ohjaus- ja valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen koko maassa. Tavoitteeseen on pyritty laatimalla Valviran keskeisiä toiminta-alueita koskevia valvontaohjelmia yhteistyössä
aluehallintovirastojen ja keskusvirastojen kanssa.
Alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa valvontaohjelmien
laatiminen perustuu lakiin. Ympäristöterveydenhuollossa ja terveydenhuollossa (hoitotakuu) valvontaohjelmissa on pitemmät perinteet kuin alkoholihallinnossa ja sosiaalihuollossa.
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Kertomusvuonna Valvira on kehittänyt yhteistyön rakenteita, jotta yhteistyö
aluehallintovirastojen kanssa tehostuisi. Yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa on laadittu mm. useita sosiaalihuollon valtakunnallisia valvontaohjelmia sosiaalihuollon ohjauksen, lupahallinnon ja valvonnan yhdenmukaistamiseksi.
Kertomusvuonna jäntevöitettiin Valviran toimintaa organisaatiouudistusten
jälkeen. Rovaniemen yksikön tehtäväkokonaisuutta ja päätöksentekoa
selkeytettiin. Strategiset tavoitteet otettiin toimintasuunnitelman ja päivittäisen työskentelyn lähtökohdiksi.
Valviralle säädettiin kertomusvuonna uusia tehtäviä. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva laki tuli voimaan lokakuun alusta. Sen mukaan Valvira
myöntää yksityisen sosiaalihuollon luvat silloin, kun palvelujen tuottajalla
on toimintayksiköitä useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella.
Tehtävät tulivat Valviralle ilman lisävoimavaroja. Ne hoidetaan viraston
Rovaniemen toimintayksikössä.
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tehtävien juurruttaminen osaksi virastoa
ja parhaiden mahdollisten menetelmien kehittäminen sosiaalihuollon lupahallintoon, ohjaukseen ja valvontaan on edelleen haaste virastolle.
Marraskuun alussa esiin noussut valelääkärikysymys on leimannut loppuvuonna viraston toimintaa. Se on aiheuttanut erittäin paljon lisätyötä erityisesti terveydenhuollon ammattioikeusasioita ja valvontaa hoitaville. Virasto selvittää mm. EU ja ETA -alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden
lääkäreiden tutkintotodistusten oikeellisuutta.
Valviran toiminnassa on kertomusvuonna näkynyt, että voimavarat eivät
kunnolla riitä niihin tehtäviin, joista viraston on pitänyt selviytyä. Ilman
henkilöstön poikkeuksellisen suurta venymistä virasto ei olisi selvinnyt
näin hyvin sekä lakisääteisistä tehtävistään että valelääkärikohun aiheuttamista lukuisista kyselyistä ja selvityksistä.
Muutokset toimintaympäristössä, esimerkiksi sirpaloituva palvelurakenne,
vaikeuttavat ohjausta ja valvontaa, ja yksityisten palvelujen tuottajien määrän kasvu lisää paineita lupahallinnossa.
Uudet tehtävät sekä lisääntyvien ja monimutkaistuvien lupa- ja valvontaasioiden määrä edellyttävät, että viraston voimavarojen taso on oikeassa
suhteessa sen tehtäväkokonaisuuteen ja kasvaviin haasteisiin.
Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen
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1.2
1.2.1

Vaikuttavuus
Toiminnan vaikuttavuus

1.2.1.1 Tulossopimuksen yleisindikaattorit
Valvira toteuttaa ohjauksen, lupahallinnon ja valvonnan avulla sosiaali- ja
terveysministeriön (STM) hallinnonalan strategisia tavoitteita väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä riittävien, toimivien ja turvallisten palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamiseksi.
Hallinnonalan keskeisiä tulostavoitteita, joihin Valviran toiminnalla vaikutetaan tulossopimuskaudella 2009–2011 ovat:
•
•
•
•
•
•

alkoholihaittojen ehkäisy
tupakoinnin terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen torjunta
elinympäristön terveellisyyden edistäminen
sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantaminen
palvelujen saatavuuden turvaaminen kohtuullisin käsittelyajoin sekä
valvonnan ja sen laadun parantaminen sekä valvonnan edellyttämän
ohjauksen kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa näitä tavoitteita esimerkiksi politiikkaohjelmien ja muiden ohjelmien avulla. Valvira on osallistunut mm. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman, Terveyden edistämisen politiikkaohjelman, Alkoholiohjelman ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (Kaste) toimeenpanoon. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategiassa (YETT) Valviran vastuualueeseen kuuluu erityistilanne, jossa on kysymys talousveden käyttökelvottomuudesta laajalla
alueella.
STM on asettanut vaikuttavuustavoitteiden seuraamiseksi yleisindikaattoreita, joista useimpien tietoaineiston tuottaa ja raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämistä
kuvaavia yleisindikaattoreita ovat mm. päivittäin tupakoivien osuus 15–64vuotiaista, alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolleiden määrä, humalahakuisen juomisen osuus 15–64-vuotiailla, vesivälitteisten epidemioiden ja
niissä sairastuneiden määrä sekä alkoholin kokonaiskulutus. Valvira on
tuottanut Alkoholiohjelman seurantaan tarvittavat vuosittaiset valtakunnalliset tiedot alkoholijuomien tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta.
Alkoholin kokonaiskulutus
2007

2008

2009

2010

2011

litraa/asukas

10,5

10,4

10,2

10,0

10,0

muutos, litraa

0,2

-0,1

-0,2

-0,2

0,0

2%

-1 %

-2 %

-2 %

0%

muutos, %

6

Toimivien palvelujen varmistamista STM seuraa muun muassa hoitotakuun toteutumista erikoissairaanhoidossa mittaavalla yleisindikaattorilla,
jonka tietoaineiston tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valviran toiminnan vaikuttavuuden yleisindikaattorina on seurattu terveydenhuollon
lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyaikoja, joista raportoidaan palvelukykyä
ja laatua koskevassa luvussa 1.4.2.1.
1.2.1.2 Valviran lakisääteinen toiminta
Lähes kaikki Valviran toiminta perustuu lakisääteisiin tai yhteisöoikeudellisiin velvoitteisiin. Tässä luvussa kuvataan pääpiirteittäin Valviran lakisääteisen toiminnan osuutta hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa. Lakisääteisen toiminnan tuloksellisuutta kuvataan jäljempänä luvuissa 1.4.1 ja 1.4.2.
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnalla varmistetaan kansalaisten oikeusturvan toteutumista (1.4.1.3 ja 1.4.1.4). Tehokas valvonta perustuu toiminnan harjoittamisen luvanvaraisuuteen ja ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiseen (luku 1.4.1.1) sekä Valviran ylläpitämiin luparekistereihin ja yhteiskäyttöisiin tietojärjestelmiin (luku 1.4.2.7) valtakunnallisten valvontasuunnitelmien avulla.
Valvira ohjaa aluehallintovirastoja niiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa
koskevissa tehtävissä. Tavoitteena on lupa-, ohjaus- ja valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen koko maassa (luku 1.4.2.4). Tavoitteeseen pyritään
laatimalla Valviran keskeisiä toiminta-alueita koskevia valvontaohjelmia
yhteistyössä aluehallintovirastojen ja keskusvirastojen kanssa.
Alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa valvontaohjelmien
laatiminen perustuu lakiin ja valvontaohjelmilla on pitemmät perinteet kuin
sosiaali- ja terveydenhuollossa
KASTE-ohjelman toimeenpanossa Valviran tehtäviin kuuluu hoitotakuun
toteutumisen valvonta ja turvallinen lääkehoito sekä niihin liittyvä informaatio-ohjaus.
Alkoholijuomien tuotevalvonnalla (1.4.1.5), geneettisesti muunneltujen organismien valvonnalla (1.4.2.6) sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisyhteistyöllä ja koordinoinnilla (1.4.2.3 ja 1.4.2.5) tähdätään elinympäristön terveysriskien ehkäisemiseen ja hallintaan
Alkoholin käytöstä aiheutuvien sosiaalisten ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on Valviran alkoholihallinnossa tehty poikkihallinnollista, verkostomaista yhteistyötä aluehallintovirastojen, ehkäisevän päihdetyön, poliisin
ja elinkeinoelämän etujärjestöjen kanssa. Suunnitelmallisen yhteistyön
työvälineenä on mm. valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvira huolehtii
valtakunnallisen alkoholimainonnan valvonnasta.
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1.3

Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden ja taloudellisuuden sijaissuureet
Valviran toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta tarkastellaan jäljempänä
toimialoittain siinä laajuudessa kuin tietoja on ollut mahdollista tuottaa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden ja kannattavuuden laskelmat on tehty julkisoikeudellisesta toiminnasta.
Koska virastolla ei ole vielä käytössä kattavaa sisäistä laskentaa, jolla
asetettujen tavoitteiden, toiminnan ja resurssien välisiä yhteyksiä pystyttäisiin tunnistamaan ja niistä raportoimaan, on alla olevassa taulukossa
esitetty viraston toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden kehitystä
myös sijaissuureiden avulla (osastojen kustannukset ja henkilötyövuodet).
Taulukko 1: Osastojen kustannusten (sis. poistot ja korot vuosina 2010 ja 2011) ja henkilötyövuosien
kehitys
2009

Osasto

2010

Tavoite 2011

2011

1 000 €

htv

1 000 €

htv

1 000 €

htv

1 000 €

htv

Luvat

2 492

35

3 678

44,6

5 307

46

5 292

47,71

Valvonta

5 802

58

6 351

59,8

7 504

65

7 539

58,81

Ohjaus

2 215

28

2 696

30,8

3 791

30

3 628

33,04

16 602

141

16 460

139,56

16 602

141

16 460

140

10 509

121

12 725

135,2

Kemikaalit

3 471

46

4 070

44,4

Yhteensä

13 980

167

16 795

179,6

Josta
Varmennepalvelut
Kustannukset/htv,
ilman Kemik. ja
Varmennep

87

94

3 900

2 413

90

101

Ylimmän johdon, henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon sekä viestinnän kustannukset ja henkilötyövuodet on kohdistettu laskennallisesti
prosesseille
Kemikaalit siirtyivät vuoden 2011 alusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.

1.3.1

Toiminnan tuottavuus

1.3.1.1 Tuottavuusmittareiden laadinta
Tuottavuuden tunnusluvut ja niiden lähtötasot oli tarkoitus asettaa vuoden
2009 aikana TUOMI-hankkeeseen liittyen, mutta hankkeen jatko on Valvirassa siirtynyt toteutettavaksi siten, että alustava valtion tuottavuustilaston
mukainen mittaustulos saadaan vuosilta 2010 - 2011. Valvira kehittää
edelleen tuottavuusindeksien laskentaa siten, että täsmällisempi mittaustulos saadaan vuosilta 2011–2012.
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Kattavan tuottavuusmittariston puuttuessa virasto seurasi edelleen tuottavuuden kehitystä sellaisissa suoriteryhmissä, joissa valmistuu riittävä
määrä keskenään samankaltaisia suoritteita.
Valtaosa koko viraston toiminnasta jää kuitenkin vielä tuottavuusmittauksen ulkopuolelle. Tämä koskee erityisesti viraston budjettirahoitteista toimintaa. Tuottavuuden tarkastelu tunnuslukujen avulla on haasteellisempaa silloin, kun suoritteiden vaatima työmäärä vaihtelee suuresti tai niiden
vuotuinen lukumäärä on niin vähäinen, etteivät työmäärän erot tasoitu
toimintavuoden aikana. Tällaisia tekijöitä on havaittavissa muun muassa
alkoholijuomien valmistuslupia koskevissa tunnusluvuissa.
Sen sijaan terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevissa päätöksissä, alkoholijuomien tukkumyynti- ja käyttöluvissa sekä geenitekniikkalain
mukaisissa tarkastuksissa suoritteiden volyymi ja tasalaatuisuus ja sen
kautta tunnuslukujen vertailukelpoisuus toteutuu paremmin.
Virastossa otettiin vuoden 2011 käyttöön uusi työajankohdentamissovellus. Vuodelta 2009 koottu työaikatieto perustui vielä osittain arvioon, sillä
päivittäinen työaikakirjanpito otettiin käyttöön vasta vuoden loppupuolella.
Vuoden 2010 työajan kohdentuminen maksullisen toiminnan ja tukitoiminnan osalta toteutettiin omilla excel-taulukoilla. Vuoden 2011 alussa otettiin
käyttöön uusi selainpohjainen työajankohdennussovellus ja vuoden 2011
aikana toimintolaskentajärjestelmä.
Työajan kohdennusta tarkennetaan edelleen vuoden 2012 aikana ja sisäisen laskennan kehittäminen jatkuu. Vaikka työajan kohdennus kokonaisuutena oli kattavaa, työajan kohdentamisessa seurantakohteille on vielä
tarkennettavaa.
1.3.1.2 Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen
STM:n hallinnonalan tuottavuusohjelmaan perustuva tavoite henkilötyövuosien vähentämisestä on Valvirassa kaksi henkilötyövuotta kumulatiivisesti vuodesta 2008 alkaen.
Valvira on toteuttanut vuoden 2011 loppuun mennessä tuottavuusohjelman mukaiset henkilötyövuosien vähentämistavoitteet.
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Taulukko 2: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen
2007

2008

2009

2010

2011

2011

toteuma

toteuma

toteuma

toteutuma

tulossopimus

toteutuma

Hallinnonalan tuottavuusohjelman
toteuttaminen

-

-

Eläkkeelle jääneiden lukumäärä
(vakinaisia)

1

6

Muutoin vapautuneiden virkojen
lukumäärä

0

5

-2

-1

-2

3

4

Uusien virkojen lukumäärä
- Ylijohtajan sihteerin virka (Fimea)

1

- VIRVE sote-pääkäyttäjä
(Hälytyskeskuslaitos)

1

- TEOn tehtävien laajennus
- TEO varmennepalvelun toteuttaminen
- STTV kasvinsuojelulain toimeenpano
- STTV asumisterveys

8

2

4

-3

1
1

- Valviran perustamisen yhteydessä perustettu johtajan virka

1

- Valvira sosiaalihuollon valvonta

1

- Valvira TLT-tehtävien siirto

8

10

- Valviran oikeuspsykiatrian toiminnan siirto

-4

- Valviran kemikaalivalvonnan siirto

-37

Yhteensä

14

10

Täytettyjen virkojen lukumäärä

157

166

Uusiin tehtäviin sijoitettujen vakinaisten virkamiesten lukumäärä
(m/n)

1/0

1/1

Täydennys- ja uudelleenkoulutusvuorokaudet uuteen tehtävään
siirtymisen vuoksi

-

-

Palvelukeskusten käyttöönoton
toteuttaminen, virastosta vähentyneen työn määrä, htv

0

0

-32

0

2

-1
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1.3.1.3 Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus
Taulukko 3: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus
2009

2010

2011

kpl

htv

kpl/htv

kpl

htv

kpl/htv

kpl

htv

kpl/htv

Ammatinharjoittamisoikeudet
ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yhteishakemukset

12 471

1,3

9 593

12 961

1,18

10 984

14 004

1,27

11 027

Ammatinharjoittamisoikeudet
ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yksittäishakemukset

3 019

1,6

1 887

3 848

2,05

1 877

3 114

1,1

2 831

Ammatinharjoittamisoikeudet,
toimintaluvat ja nimikesuojaukset, ulkomailla koulutetuille

722

3,2

226

799

3,22

248

671

2,42

277

16 212

6

2 682

17 608

6,45

2 730

17 789

4,79

3 714

Yhteensä

Uudesta työajanseurantajärjestelmästä johtuen htv-luvut
eivät ole vertailukelpoisia
edell. vuosiin

1.3.1.4 Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus
Taulukko 4: Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus
2008
kpl

htv

2009
kpl/htv

kpl

htv

2010
kpl/htv

kpl

htv

2011
kpl/htv

kpl

htv

kpl/htv

Valmistuslupaasiat, päätöksiä*

21

0,4

53

17

0,6

30

19

0,3

63

19

0,09

211

Tukkumyyntilupaasiat, päätöksiä*

140

0,7

200

84

0,9

99

82

0,9

91

101

0,39

259

Käyttölupa-asiat,
päätöksiä*

447

0,9

497

459

0,9

540

388

0,7

554

372

0,33

1127

* Uudet luvat ja lupamuutokset

Uudesta työajanseurantajärjestelmästä johtuen
htv-luvut eivät ole vertailukelpoisia edell. vuosiin
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1.3.1.5 Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuus
Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuutta seurataan tehtyjen
tarkastusten ja muiden valvontatapahtumien ja niihin käytetyn työajan perusteella. Tarkastettavat ilmoitukset valittiin riskiperusteisesti vuonna 2011
tarkastusvuoroon tulleista (99) ja 2010 tarkastusvuorossa olleista ja tarkastamatta jääneistä (59) ilmoituksista.
Vuoden aikana valvontatoimia kohdistettiin 64 toiminnanharjoittajaan. Tarkastuskäynneillä tarkastettiin 29 ilmoitusta. Kirjallisen tarkastuksen menettelyä kehitettiin ja tätä varten luotiin uusi prosessikuvaus. Kirjallisesti tarkastettiin kaksi ilmoitusta, ja muun kirjallisen valvonnan kohteena oli 24 ilmoitusta. Kirjallisella menettelyllä valvottujen ilmoitusten osuus yhteensä
oli 47 prosenttia.
Taulukko 5: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus
2008 2008
kpl

htv

Valvontatapahtumat
(tarkastukset ja muu
valvonta)

47 1,26

Tarkastettua ilmoitusta/ valvontatapahtuma

1,4

2008
kpl/htv
37

2009 2009
kpl

htv

49 0,85

1,5

2009
kpl/htv
58

2010 2010
kpl

htv

44 1,16

1,5

2010
kpl/htv
38

2011 2011
kpl

htv

44 0,43

2011
kpl/htv
102,3

1,3

Uudesta työajanseurantajärjestelmästä johtuen
htv-luvut eivät ole vertailukelpoisia edell. vuosiin

1.3.2

Toiminnan taloudellisuus

1.3.2.1 Taloudellisuuden tunnusluvut
Taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja on käytössä suhteellisen vähän.
Suurin osa Valviran mitattavista suoritteista on maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joille on määritelty yksikköhinnat maksuasetuksessa (sosiaali- ja terveysministeriön asetus Valviran maksullisista suoritteista
289/2010). Maksullisen toiminnan yksikköhintojen oikeellisuutta arvioidaan
kustannusvastaavuuden kautta.
Taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureet on esitetty taulukossa 1.
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1.3.2.2 Alkoholielinkeinorekisterin kustannukset
Keskeisimmät seurattavista alkoholihallinnon taloudellisuutta kuvaavista
tunnusluvuista ovat alkoholitietojärjestelmän (ALLU) kustannukset sekä
Valviran ja aluehallintovirastojen käytön mukaan määräytyvät osuudet.
Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinto siirrettiin aluehallintovirastoille 1.1.2005, jolloin aluehallintoviraston perimistä nettobudjetoiduista anniskelun valvonta-maksuista päätettiin tulouttaa osa kattamaan mm. aluehallintovirastojen käyttöä vastaava osuus alkoholitieto- ja
valvontajärjestelmän kustannuksista.
Vuoden 2008 alkoholitietojärjestelmän kustannuksia lisäsi merkittävästi
kaksi sähköiseen asiointiin liittyvää kehittämishanketta (alkoholituotteiden
sähköisen ilmoituksen rakentaminen ja sähköinen verovelkakysely verohallinnon tietoihin), joiden toteuttamisen jälkeen kustannukset palautuivat
aikaisempien vuosien tasolle ja jatkoivat alenevaa kehityssuuntaa. Käyttäjä- ja lupakohtaiset kustannukset olivat selvästi aikaisempaa edullisempia.
Asiakkuuskohtaisten kustannusten vertailtavuuteen vaikutti se, että järjestelmän asiakkuudet vähenivät huomattavasti vuoden 2009 aikana, koska
tietokannasta poistettiin vanhoja asiakkuuksia. Käyttäjämäärä pysyi samana kuin edellisenä vuotena, lupien määrä on ollut hieman laskeva.
Taulukko 6: Alkoholitietojärjestelmän kokonaiskustannukset, €
Alkoholielinkeinorekisteri
(ALLU) kokonaiskustannukset

2005

Valvira

2006

2007

2008

2009

2010

2011

74 000

70 500

54 500

76 700

46 067

39 278

76 940

Lääninhallitukset

186 200

174 100

135 900

210 900

122 178

192 608

204 059

Yhteensä

260 200

244 600

190 400

287 600

168 245

231 886

280 999

Taulukko 7: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset
2006

2007

2008

2009

2010

2011 Muutos-%

Lupien lukumäärä

18 031

17 713

17 519

17 446

17 187

17 117

-0,4

Käsitellyt hallintoasiat (ALLU)

11 610

10 578

11 681

11 287

10 717

10 261

-4,3

Rekisterissä olevat tuotteet

36 931

40 840

44 912

48 424

52 744

58 382

10,7

Asiakkuudet *
Käyttäjät
(Valvira ja lääninhallitukset)
Alkoholitietojärjestelmä (ALLU)
kokonaiskustannukset/käyttäjä
Alkoholitietojärjestelmä (ALLU)
kokonaiskustannukset/rekisteröity
lupa
Alkoholitietojärjestelmä
(ALLU)
kokonaiskustannukset/asiakkuus

35 660

29 703

30 739

21 248

22 440

23 629

5,3

84,9

87

84,3

84

84

80

-4,8

2 881€

2 189 €

3 413 €

2 003 €

2 761 €

3 512 €

27,2

13,57 €

10,75 €

16,42 €

9,64 €

13,50 €

16,42 €

21,6

6,86 €

6,41 €

9,36

7,92

10,3

11,9

15,5
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1.3.2.3 Laskentatoimen kehittäminen
Vuoden 2010 lopulla kilpailutettiin työajankohdennus ja toimintolaskentajärjestelmä. Selainpohjainen työajankohdennus otettiin käyttöön 1.1.2011
ja toimintolaskentajärjestelmän laskentamallia rakennettiin vuoden aikana.
Toimintolaskentajärjestelmällä on tuotettu kustannusvastaavuuslaskelmat
vuodelta 2011 sekä laskettu 1.4.2012 voimaan tulevan viraston uuden
maksuasetuksen suoritteiden omakustannushinnat. Tavoitteena on, että
myös viraston budjettirahoitteinen toiminta tuotteistetaan vuoden 2012 aikana tuottavuuden ja taloudellisuuden mittaamista varten. Raportoinnissa
tullaan yhdistämään toimintolaskentajärjestelmän ja johdon raportointijärjestelmän raportointiominaisuudet.
1.3.3

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Taulukko 8: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
Tilinpäätös Tilinpäätös

Tavoite

Tilinpäätös

2009

2010

2011

2011

Tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot

3036

4352

2100

3375

- maksullisen toiminnan muut tuotot

633
2100

3375

Tuotot yhteensä

3669

4352

Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot

5
1 744
0
222

1
1867
1
308

- muut erilliskustannukset

6
1810
0
568

236

323

Erilliskustannukset yhteensä

2 207

2500

Käyttöjäämä

1462

1852

951

Maksullisen toiminnan osuus
yhteiskustannuksista
tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
- muut yhteiskustannukset

19
3
1 508

20
3
1674

31
3
1004

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1530

1697

824

1038

Kokonaiskustannukset yhteensä

3737

4197

2100

3462

-68

155

0

-87

98

104 %

100 %

97 %

Kustannusvastaavuus
Kustannusvastaavuusprosentti

40
1276

2425
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Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus heikkeni edellisestä
vuodesta ollen 97 prosenttia (104 % vuonna 2010). Viraston nettobudjetoitu maksullinen toiminta oli noin 31 000 euroa ylijäämäinen ja bruttobudjetoitu maksullinen toiminta noin 173 000 euroa alijäämäinen.
Maksuja tarkistetaan viraston uutta maksuasetusta valmisteltassa vastaamaan paremmin uudella sisäisen laskennan ohjelmistolla laskettuja
omakustannusarvoja. Lisäksi uusissa maksuissa otetaan huomioon terveydenhuollon lupaprosessin lisäresurssitarpeet.
Maksullisen toiminnan tuotot sisältävät aluehallintovirastojen Valviralle tulouttamia yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontamaksuja, jotka on
kohdistettu valvontaviranomaisten yhteiskäyttöisen rekisterin (Valveri) kehittämiseen.
Viraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden tulokertymä
oli noin 52 300 euroa. Koska määrä oli huomattavasti alle 100 000 euron,
liiketaloudellisesta toiminnasta ei ole laadittu erikseen kustannusvastaavuuslaskelmaa. Keskeisimpiä liiketaloudellisesti hinnoiteltuja suoritteita
olivat erilaiset sertifikaatit ja tietoluovutukset Valviran ylläpitämistä rekistereistä.
1.3.4

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
Yhteisrahoitteinen toiminta muodostui seuraavista sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista hankkeista:
−

Vesilaitostyöntekijöiden osaamistestausjärjestelmän (OSTI) kehittäminen, määräraha 29 000 euroa, josta kaikki käytettiin, ja
− Valviran CAF-itsearviointi, määräraha 30 000 euroa, josta käytettiin 20
600 euroa.

1.4
1.4.1

Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

1.4.1.1 Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset
Ammatinharjoittamisoikeutta koskevia myönteisiä päätöksiä tehtiin vuonna
2011 jälleen ennätysmäärä, yhteensä 18 141 (edellisinä vuosina lukumäärät olivat 7 718 ja 16 212).
Suomessa koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä laillistettiin 7
556 (edellisinä vuosina lukumäärät olivat 7 764 ja 7 363). Ulkomailla koulutettujen laillistuspäätöksiä tehtiin 661 (edellisinä vuosina 643 ja 523).
Erityisesti EU-maissa koulutettujen sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden
ja lääkäreiden määrät ovat kasvaneet.
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Suomessa koulutettujen henkilöiden nimikesuojauspäätösten määrä nousi
yli 700 päätöksellä ja oli nyt 9 757 (edellisenä vuonna 9 045). Lähihoitajat
muodostavat edelleen suurimman nimikesuojattujen terveydenhuollon
ammattihenkilöiden ryhmän.
Ulkomailla koulutettujen nimikesuojauspäätöksiä on aina ollut vähän. kertomusvuonna päätöksiä tehtiin 38 ja edellisenä vuonna 37. Heistäkin suurin osa on lähihoitajia.
Vuonna 2011 määräaikaisia toimilupia oli voimassa 129, kun niitä edellisenä vuonna oli 119. Toimilupia myönnetään EU/ETA-alueen ulkopuolella
koulutetuille lääkäreille, jotka saavat toimia lääkärin tehtävässä pätevöitymiskuulustelujensa välissä 1. ja 2. kuulustelun jälkeen yhteensä kahden
vuoden ajan.
Yhdelle henkilölle voidaan myöntää useampi lupa vuoden kuluessa, jos
hän vaihtaa työpaikkaa. Lupia myönnetään kerrallaan korkeintaan puoleksi vuodeksi. Kuuden kuukauden harjoittelun, kielikokeen ja kuulustelujen
hyväksytyn suorittamisen jälkeen nämäkin lääkärit laillistetaan tai he saavat määräaikaisen toimiluvan.
Psykoterapeuttien nimikesuojauspäätöksiä tehtiin vuonna 2011 huomattavasti aiempaa enemmän, 367 päätöstä suomalaisen koulutuksen ja kaksi
ulkomaisen perusteella (v. 2010 vastaavasti 284 ja viisi päätöstä). Kielteisiä päätöksiä tehtiin vain yksittäisiä, ja muutama hakija peruutti hakemuksensa.
Ongelmallinen tilanne psykoterapeuttikoulutuksessa ja koulutusohjelmien
ennakkoarviointityöryhmän työskentely on lisännyt Valviran työmäärää
merkittävästi.
Vuoden 2011 aikana merkittiin yhteensä 1940 lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijan tiedot Terhikki-rekisteriin, suurin osa
heistä lääketieteen opiskelijoita (v. 2010 1665).
Ensimmäiset 20 rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetut optikot merkittiin suoritetun lisäkoulutuksen perusteella joulukuussa 2011 Terhikkirekisteriin.
Marraskuussa 2011 ilmenneet valelääkäritapaukset aiheuttivat ammattioikeuksien tarkistuspyyntöjen ryöpyn. Loppuvuoden aikana Valvirassa tarkistettiin parin sadan, pääasiassa ulkomaisista yliopistoista tai muusta oppilaitoksesta valmistuneen terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinnon
oikeellisuus. Väärennöksiä ei näissä tarkistuksissa ilmennyt. Osa tapauksista siirtyi valvonnan jatkoarvioon muiden ammatinharjoittamisesta saatujen tietojen perusteella.
Samaan aikaan tuli lisäksi suuri määrä puhelin- ja sähköpostitiedusteluja
ja yhteydenottoja, jotka koskivat ammatinharjoittamisoikeuksia ja tutkinto-
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ja, ja Valviran virkamiehet käyttivät paljon aikaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ohjaukseen ja neuvontaan sekä tiedotukseen.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri eli Terhikki-rekisteri
on ollut ahkerassa käytössä, kun terveydenhuollon toimintayksiköt lisääntyvästi tarkistivat ammattihenkilöiden ammattipätevyyden rekrytointitilanteessa. Ammattihenkilöiden pyytämiä rekisteriotteita toimitettiin 850 ja EUtodistuksia 116.
Vuonna 2010 avattu Terhikki-rekisterin julkinen tietopalvelu eli JulkiTerhikki on osoittautunut tarpeelliseksi ja paljon käytetyksi palveluksi. Palvelu on
toiminut hyvin. Vuonna 2011 hakuja tehtiin lähes 1,5 miljoonaa – näistä
100 000 ammattihenkilön rekisteröintinumerolla.
Taulukko 9: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ennuste
2011

2011

Suomessa koulutettujen ammattihenkilöiden
laillistamispäätökset

5856

6395

6369

6466

7400

7363

7764

-

7556

Ulkomailla koulutettujen
ammattihenkilöiden
laillistamispäätökset

458

492

407

514

333

523

643

-

661

6804

6918

7227

7687

7672

8127

9045

-

9757

27

23

23

30

34

31

37

-

38

*

*

*

*

143

168

119

-

129

13145

13828

14026

14697

15582

16212

17718

15000

18141

Suomessa koulutettujen nimikesuojattujen
ammattihenkilöiden
rekisteröintipäätökset
Ulkomailla koulutettujen
nimikesuojattujen
ammattihenkilöiden
rekisteröintipäätökset
Lääkäreiden
toimilupapäätökset
Yhteensä

* Toimilupapäätösten määrä on tilastoitu vuodesta 2008 lähtien.

1.4.1.2 Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat ja muut terveyttä ja tutkimusta
koskevat luvat
Valvirassa käsiteltävien raskaudenkeskeyttämisasioiden lukumäärä on
viime vuodet pysynyt melko vakiona. Sikiöperusteisten hakemusten määrät olivat nousseet vuoteen 2010 asti, mutta nousu taittunut vuoden 2011
aikana. Sikiöperusteisia hakemuksia käsiteltiin vuonna 2011 yhteensä
353. Sterilointilupia annettiin 10, mikä vastaa aiempien vuosien tasoa.
Lausunnonantajalääkärilupien määrä on vuoden 2008 nousun jälkeen lähtenyt hienoiseen laskuun. Lasku jatkui vuonna 2011, jolloin myönnettiin
yhteensä 81 lausunnonantajalääkärilupaa.
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Valvira järjesti raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnan
jäsenille, esittelijöille ja sihteereille koulutustilaisuuden toukokuussa 2011.
Kaksi Valviran edustajaa osallistuu syksyllä 2011 käynnistyneeseen raskauden keskeyttämistä koskevaan Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin
Käypä hoito -suosituksen päivitystyöhön.
Vuonna 2011 ei käsitelty yhtään lupahakemusta hedelmöityshoitojen antamiseen ja sukusolujen ja alkioiden varastointiin. Luovutusrekisteri Luoteriin tuli 309 ilmoitusta sukusolujen tai alkioiden luovuttajista, mikä on edelleen vähemmän kuin edellisvuosina (339 ilmoitusta vuonna 2010 ja 410
ilmoitusta vuonna 2009). Laskeva suunta sukusolujen ja alkioiden luovuttajien lukumäärissä on siis jatkunut.
Suomessa kolme julkisen sektorin ja kaksitoista yksityisen sektorin lapsettomuusklinikkaa käyttää luovutettuja sukusoluja tai alkioita hedelmöityshoidoissa. Klinikoiden on ilmoitettava sukusolujen ja alkioiden luovuttajat
Valviran ylläpitämään luovutusrekisteri Luoteriin.
Luovuttajien rekisteröinnissä otettiin vuoden 2011 aikana käyttöön uusi,
sähköinen asiointijärjestelmä. Kun klinikat aiemmin lähettivät luovuttajia
koskevat tiedot Valviraan postitse, ne lähettävät tiedot nyt sähköisen asiointipalvelun www-lomakkeella salattua tietoliikenneyhteyttä käyttäen.
Sähköisestä asiointipalvelusta järjestettiin klinikoille koulutustilaisuus Valvirassa kesäkuussa 2011.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos siirtyy vuonna 2012 hedelmöityshoitojen
tilastoinnissa sähköiseen tiedonkeruuseen. Valvira osallistui vuoden 2011
aikana yhdessä Fimean kanssa tiedonkeruussa esitettävien kysymysten
laatimiseen. Hedelmöityshoitoja koskeva tilastoraportti ilmestyy vuosittain
osoitteessa
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Lisaantyminen/hoidot/index.htm.
Kudoslain mukaisia tutkimuslupia lähinnä kudosnäytteiden muuttuneeseen
käyttötarkoitukseen myönnettiin vuonna 2011 yhteensä 48, kun vuonna
2010 lupia myönnettiin 43 ja edellisenä vuonna 34.
Lupamäärän kasvu saattaa ennakoida biopankkilain mahdollista voimaantuloa. Vuonna 2011 myönnettiin yhteensä 18 elin- tai kudossiirtolupaa
(vuonna 2010 14 ja edellisenä vuonna 9). Niistä valtaosa, 14 lupaa, koski
elävältä luovuttajalta tapahtuvaa munuaisen siirtoa lähiomaisen sairauden
hoitoa varten.
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Taulukko 10: Terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat, kpl
Ennuste
2011

2007

2008

2009

2010

Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset
(sikiövaurioperusteiset)

334

344

395

359

353

Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset
(muut perusteet)

559

552

627

639

634

Käsitellyt raskaudenkeskeytyshakemukset yhteensä

893

896

1022*

998

Käsitellyt sterilisaatiohakemukset

10

12

10

7

10

Raskauden keskeyttämisasioiden
lausunnonantajalääkäreiden lupapäätökset

56

89

80

81

70

4

3

1

1

Myönnetty raskauden toimenpidesairaalalupa

900

2011

987

Luvat elinten ja kudosten lääketieteellisen
tutkimuskäyttöön

38

28

34

43

48

Elin- ja kudossiirtoluvat

11

19

9

14

18

Tutkimusluvat Valviran asiakirjoihin

10

5

5

0

1

125

524

410

339

309

1

23

1

0

0

3

3

2

0

1144

1603

1577

1485

1444

Ilmoitukset luovutetuista sukusoluista tai alkioista
(Luoteri-ilmoitukset)
Luvat hedelmöityshoidon antamiseen ja
alkiontutkimuslaitoksena toimimiseen
Luvat suorittaa oikeuslääket. ruumiinavauksia
Yhteensä

1.4.1.3 Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä vakuutuslääketieteelliset lausunnot
Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksikköjen toimintaa.
Vuonna 2011 tuli vireille1 123 uutta terveydenhuollon valvonta-asiaa, mikä
merkitsee edelleen kasvua vuoteen 2010 verrattuna, jolloin määrä kasvoi
nopeasti ennätyksellisen suureksi.
Tulossopimuksessa ennakoitu määrä ylittyi 12 prosentilla. Kanteluiden
määrä nousi peräti 23 prosentilla edellisvuodesta. Tähän vaikuttivat osaltaan runsaasti julkisuutta saaneet valelääkäritapaukset, joskin kantelujen
määrä oli aiempaa suurempi jo alkuvuonna.
Valelääkäriasiassa aloitettiin laaja, kaikkien niiden toimintayksikköjen ohjaus ja valvonta, joissa kyseiset henkilöt olivat työskennelleet. Lisäksi tilanne poiki runsaasti muita asioita koskevia valvontailmoituksia ja yhteydenottoja, mikä merkitsee pitkään jatkuvaa selvitystyötä.
Ilmoitusten ja muiden yhteydenottojen perusteella kertomusvuonna tuli vireille edelleen runsaasti hoitohenkilökunnan epäasianmukaista toimintaa
koskevia valvonta-asioita. Merkittävä osa näistä koski hoitajan syyllistymistä lääkkeiden ja/tai omaisuuden anastukseen sekä epäilyjä hoitajan
päihde- ja lääkeriippuvuudesta. Erityisesti loppuvuonna lisääntyivät myös
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaidon puutteita koskevien
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ilmoitusten määrä. Työnantajien tekemät ilmoitukset ja yhteydenotot ovat
ylipäätään lisääntyneet.
Vireille otetuissa asioissa oli myös aiempaa enemmän terveydenhuollon
organisaatiovalvontaan liittyviä asioita, jotka ovat monesti laaja-alaisia.
Terveydenhuollon toimintayksikköjen tai ammattihenkilöiden toiminnan
asianmukaisuutta koskevia lausuntopyyntöjä tuli muilta viranomaisilta
hieman edellisvuotta enemmän.
Valvonta-asioiden suuren ja jatkuvasti kasvavan määrän ja tehtäviin nähden riittämättömien henkilövoimavarojen vuoksi valvonta-asioiden käsittelyssä on sekä vireilletulovaiheessa että käsittelyn aikana jouduttu tekemään tiukkaa priorisointia.
Tämä merkitsee mm. sitä, että riskinarvioinnin perusteella osaa ilmoitusasioista ei oteta lainkaan selvitettäväksi ja sitä, että aiempaa enemmän
tapauksia hoidetaan ns. kevennetyllä käsittelyllä. Potilasturvallisuuden
kannalta ei-kiireellisten asioiden, jollaisia esimerkiksi valtaosa kanteluista
on, käsittelyajat venyvät hyvin pitkiksi. Terveydenhuollon valvontaan käytettävissä olevat voimavarat eivät ole oikeassa suhteessa työmäärään verrattuna.
Kertomusvuonna Valviraan tuli lisäksi yli 300 valvonta-asiaa, jotka siirrettiin muille viranomaisille, pääasiassa aluehallinto-virastoille.
Kuvio 1: Vireille tulleet terveydenhuollon valvonta-asiat asiaryhmittäin
(ei sisällä muille viranomaisille siirrettyjä asioita)
1200

kpl

1086

TEOn/Valviran selvitettäväksi tulleet uudet
terveydenhuollon valvonta-asiat 1993-2011
(ei sisällä aluehallintovirastoihin siirrettyjä asioita)

1000

893
Kantelut
"Muun valvonnan asiat"
Lausuntopyynnöt
Yhteensä uusia asioita

800

1123

897

795

660
609

600

566

420

408

400

327
203
100

0

65
38

137 139
109
37

264
176
189
146

101 87
34 64

539
494

490
363

366

283 274
200

451

585

209

307
235

189

252 245
216
179

155
113 105 114 106 119 135
108
106
73
63 110
43

267

306

311

371
353
346

434

219
194
223 218
195
201 220
182
180
175
163 142

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Taulukko 11: Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä eräät lausunto- ja ohjausasiat, kpl
Uusia
2011

Ratkaistuja
2009

Ratkaistuja
2010

Ratkaistuja
2011

353

434

306

354

301

371

539

494

323

429

469

180

194

195

216

202

167

897

1086

1000

1123

845

985

937

Vakuutuslääket.
lausunnot

142

100

120

82

84

159

79

Muut
lausuntoasiat *

25

31

59

20

28

50

Kirjalliset diarioidut ohjausasiat

38

36

51

38

34

51

1064

1253

1315

949

1206

1117

Uusia
2009

Uusia
2010

Kantelut

346

Ilmoitusten perusteella ym. tulleet
Valvontaan liittyvät lausunnot
Valvonta-asiat
yhteensä

Yhteensä

Ennuste
2011

* Muut lausunnot sisältävät mm. valvonta-asioiden muutoksenhakuun annetut lausunnot, ajo-oikeuden arviointia ja muita lääketieteellisiä kysymyksiä koskevat lausunnot sekä ihmisoikeusasioissa annetut lausunnot. (Ei sisällä yleisiä lausuntoja, kuten lainsäänsäädäntöhankkeista, työryhmäraporteista yms. annettuja lausuntoja.)

Kuvio 2: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan päätökset
160

140

120

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan
päätökset 2009-2011 ammattiryhmittäin
muut
farmaseutit/proviisorit
hoitohenkilöstö
hammaslääkärit

lääkärit

2
6

3
2

100

3
80

4

60

38

40

20

7
34

79
65

4

4

41

44

2010

2011

0
2009
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Kertomusvuonna ratkaistiin 937 valvonta-asiaa, mikä on vajaa viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Tähän vaikutti valvonta-asioiden
muuttuminen sisällöltään entistä raskaammiksi ja työläämmiksi selvittää.
Valvonta-asioiden vakavuutta kuvaa mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan ratkaistavaksi vietyjen asioiden määrän kasvu.
Lautakunta ratkaisi toimintavuonna 135 asiaa (kasvua 17 prosenttia edellisvuoteen ja 57 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna). Lautakunta päättää
terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeuksien rajoittamisesta, poistamisesta ja kirjallisen varoituksen antamisesta.
Kertomusvuonna rajoitettiin tai poistettiin terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeus 28 lääkäriltä, kahdelta hammaslääkäriltä, 67 hoitotoimen
harjoittajalta, viideltä farmaseutilta tai proviisorilta sekä kolmelta muihin
ammattiryhmiin kuuluvalta.
Valvontaratkaisujen määrän hienoiseen vähenemiseen vaikuttivat myös
valvonta-asioita käsittelevien virkamiesten antamat lausunnot ihmisoikeusasioissa, joiden määrä on lisääntynyt. Valvontaratkaisuja vähensivät
myös lautakuntapäätöksiä koskevaan muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen lisääntynyt määrä ja kasvanut ohjaustarve. Lisäksi oli havaittavissa
suuren työmäärän aiheuttamaa henkilöstön uupumista, mikä näkyi mm.
vaihtuvuuden ja poissaolojen lisääntymisenä.
Valvira antoi edelleen lausuntoja muille viranomaisille. Niitä annettiin vanhaan käytäntöön perustuen myös vakuutuslääketieteellisissä, vammojen
syy-seuraussuhdetta ja haitta-astetta koskevissa asioissa, vaikka ne eivät
kuulu viraston lakisääteisiin tehtäviin. Vuoden aikana tuli 82 vakuutuslääketieteellistä lausuntopyyntöä, joita lähettivät pääasiassa tuomioistuimet ja
Kuluttajariitalautakunta.
Lausuntojen käsittely vie voimavaroja viraston lakisääteisiin ydintehtäviin
kuuluvalta ohjaukselta ja valvonnalta. Tästä syystä virasto, käsiteltyään
asiaa alkuvuonna mm. sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, ilmoitti loppuvuonna lausuntoja pyytäneille, ettei sillä ole enää mahdollisuuksia antaa
näitä lausuntoja. Kaikki aiemmin vireille tulleet lausuntoasiat kuitenkin käsitellään.
Vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ratkaistiin kertomusvuonna 78, mikä
on vähemmän kuin edellisvuonna. Määrä väheni, koska vuonna 2010 lausuntojen ruuhkaa purettiin lisätyövoiman avulla.
Lisäksi Valvira antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausuntoja
kansainvälisissä toimielimissä käsiteltäviin ihmisoikeusasioihin liittyen.
Näitä lausuntopyyntöjä saapui 13 (aiemmin 1-5 asiaa/vuosi).
Valvonta-asioissa tulostavoitteeksi oli kirjattu ennuste uusien vireille tulleiden asioiden määrästä, joka ylittyi merkittävästi.
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Tämä merkitsi sitä, että henkilövoimavarojen ja työmäärän välinen jo vuosia jatkunut epäsuhta paheni entisestään. Tämä johti prosessien kehittämisestä ja priorisoinnin tiukentamisesta huolimatta keskeneräisten valvonta-asioiden määrän huolestuttavaan kasvuun ja palvelukyvyn heikentymiseen.
1.4.1.4 Sosiaalihuollon valvonta
Valvira sai tehtäväkseen sosiaalihuollon valtakunnalliset valvonta-asiat
vuoden 2010 alussa. Vuoden 2011 aikana sosiaalihuollon valvonta-asioita
tuli vireille kanteluina 19 ja lausuntopyyntöjen perusteella viisi. Ilmoituksen
perusteella tai oma-aloitteisesti vireille otettuja asioita oli yhteensä 77, joista 69 oli toimeentulotuen valtakunnallisen valvontaohjelman perusteella vireille otettuja.
Lukuihin eivät sisälly vuoden 2010 puolella vireille otetut vanhustenhuollon
valvontaohjelman toimeenpanosta johtuvat valvonta-asiat (190), joita hoidettiin vielä vuoden 2011 aikana. Mainitut valvonta-asiat päätettiin siirtää
aluehallintovirastoihin kesken vuoden.
Sosiaalihuollon valvontaa ovat pääasiassa hoitaneet Valviran Rovaniemen
toimipisteessä työskentelevät sosiaalihuollon asiantuntijat. Sosiaalihuollon
valvonnassa painopiste on ollut ennakoivassa valvonnassa, esimerkiksi
valvontaohjelmien valmistelussa ja toimeenpanossa.
Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvään kyselyyn (2010) vastasi 1237 julkisen ja yksityisen
palvelujen tuottajan yksikköä. Valvontaan otettiin vastausten perusteella
yksiköt, joissa hyvän hoidon kriteerit olivat alittuneet (190). Kyselyn perusteella käynnistyneen valvonnan perusteella Valvira teki 14 linjaavaa valvontapäätöstä. Loput valvonta-asiat siirrettiin aluehallintovirastoille.
Vuoden 2011 lopussa laadittiin selvitys Valvirassa ja aluehallintovirastoissa valvontaohjelman toimeenpanon yhteydessä syntyneiden valvontapäätösten vaikuttavuudesta. Valvonnan kohteena olleista toimintayksiköistä
noin puolessa oli ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin henkilöstömitoitusten,
yöpaaston, toimitilojen ja hallinnollisten päätösten osalta.
Valtakunnallinen valvonta nyt toteutetussa muodossaan oli massiivinen ja
olisi alun perin suunnitellusti loppuun vietynä vaatinut huomattavasti
enemmän resursseja.
Valvira teki vuonna 2010 valtakunnallisen selvityksen toimeentulotuen
määräaikojen noudattamisesta sekä toimeentulotukea koskevien soveltamisohjeiden käytöstä kunnissa. Kyselyyn vastasi 304 kuntaa. Valvira lähetti kyselyn tulosten perusteella lähes sadalle kunnalle ohjekirjeen määräaikojen noudattamisesta. Valvira otti loppuvuodesta 2010 ja vuonna
2011valvontaan 33 kuntaa. 44 kuntaa koskeva toimeentulotuen määräaikojen valvonta siirrettiin kunnalta saatujen selvitysten jälkeen aluehallinto23

virastoille. Valviran valvontatoimenpiteitä kohdistettiin 12 kuntaan. Myös
ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä kunnissa valvottiin.
Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelmaa jalkautettiin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Koulutus- ja informaatiotilaisuuksia järjestettiin kahdeksan ja lisäksi valvontaohjelma esiteltiin mm. valtakunnallisilla sijaishuollon päivillä.
1.4.1.5 Alkoholilupahallinto ja -valvonta
Alkoholielinkeinoryhmässä käsiteltiin yhteensä 779 alkoholiin liittyvää lupa- ja ilmoitusasiaa. Käsiteltävien asioiden määrä laski hieman vuodesta
2010. Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistus-luvanhaltijoita oli vuoden lopussa 119, tukkumyyntiluvan-haltijoita 277 ja käyttöluvanhaltijoita 2 231.
Kansainvälisen liikenteen asetuksen nojalla lupa on myönnetty yhdelle
anniskelua junassa harjoittavalle toimijalle. Saman asetuksen mukaisen
myynti-ilmoituksen on tehnyt neljä lentoyhtiötä ja seitsemän laivayhtiötä 14
aluksesta.
Alkoholielinkeinon luvanhaltijoiden ohjaus lisääntyi edelleen. Ohjaustoimenpiteisiin on laskettu luvan hakemiseen sekä luvanhaltijoille kohdistettu
neuvonta. Luvanhaltijoiden neuvonta on pääasiassa alkoholijuomien valmistukseen sekä pakkausmerkintöjen säädöstenmukaisuuteen sekä lupaehtojen noudattamiseen liittyvää ohjausta. Neuvonnassa korostuivat alkoholijuomien pakolliset pakkausmerkinnät sekä edelleen luonnonmukaisesti
tuotettujen alkoholijuomien pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset ja
luomumerkin käyttäminen.
Valviran tuotevalvonnassa valvotaan laillisesti markkinoilla olevien alkoholijuomien laatua Suomessa. Vuonna 2011 markkinoilla liikkui lähes 20 300
alkoholijuomanimikettä, joista uusia Valviran rekisteriin ilmoitettuja tuotteita oli 5 143. Markkinoilta otettiin alkoholin valvontanäytteitä 180 tuotteesta.
Säädösten vastaisia tuotteita löytyi kuusi. Poikkeamat olivat sorbiinihappopitoisuuden ylitys, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kasvinsuojeluainejäämät, puutteelliset allergeenimerkinnät sekä ravintolassa havaittu luvaton alkoholijuoma.
Valvira tarkasti sadan luvanhaltijan toiminnan vuonna 2011. Tarkastusten
määrässä ei päästy suunnitelman mukaiselle tasolle. Tarkastuksilla käytiin
läpi alkoholijuomien valmistusprosessia, varastointia ja tuotteiden säädöstenmukaisuutta. Lisäksi tarkastettiin omavalvontasuunnitelman toimivuutta
käytännössä. Tarkastuksilla havaittujen rikkomusten määrä laski edellisistä vuosista, samoin kuin tarkastuksella tehtyjen ohjaavien toimenpiteiden
määrä.
Alkoholilainsäädännössä ei tapahtunut muutoksia. Elintarvikelakia muutettiin 1.9.2011 alkaen niin, että tiettyjen vähäriskisten toiminnoissa kuten alkoholijuomien valmistuksessa ja varastoinnissa siirryttiin hyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn.
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Toiminnanharjoittajien omavalvontavelvoite säilyi ennallaan, mutta viranomaisten ei enää tarvitse hyväksyä näitä vähäriskistä toimintaa koskevia
omavalvontasuunnitelmia. Valvira päivitti muutoksen jälkeen sekä alkoholijuomien valmistajille että tukkumyyjille laadittua omavalvontaohjetta. Valvira on toimivaltainen elintarvikeviranomainen alkoholijuomien valmistuspaikkojen ja verottomien varastojen osalta.
Japanissa maaliskuussa tapahtuneen Fukushiman ydinonnettomuuden
johdosta japanilaisille ja Japanista EU:n alueelle tuotaville elintarvikkeille
asetettiin erityiset tuontiehdot. Valviran tehtävänä yhdessä Tullin kanssa
oli EU-lainsäädännön soveltaminen maahantuotuihin alkoholijuomiin. Valvira laati EU:n asettamien vaatimusten pohjalta ohjeen alkoholijuomien
maahantuojille.
Valvira teki kertomusvuoden aikana sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Valvira katsoo, että alkoholielinkeinon harjoittamiseen eli valmistukseen ja tukkumyyntiin pitäisi soveltaa
lupamenettelyä. Samoin pitäisi selvittää, voisiko esimerkiksi käyttöluvista
ja kansainvälisen liikenteen luvista luopua ja siirtyä hallinnollisesti kevyempään ilmoitusmenettelyyn. Valvira ei nähnyt tarvetta muuttaa alkoholimonopolin asemaa. Valvira piti tärkeänä, että lainsäädäntöä tarkennetaan
alkoholijuomien internetissä tapahtuvan myynnin sekä valmistuksen ja
tukkumyynnin lupiin kohdistuvien sanktioiden osalta.
Valvira raportoi kaksi kertaa EU:n komissiolle Alkoholiyhtiön toiminnasta.
Ensimmäiseen raporttiin koottiin alkoholilainsäädännön ajankohtaisia
muutoksia, Alko Oy:n toimenpiteitä alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyssä sekä ajankohtaisia Alkon valvontaan liittyviä tapauksia. Toisessa
raportissa tarkasteltiin Alkon toiminnan syrjimättömyyttä ja avoimuutta yhtiön toiminnasta annettujen kansallisten säännösten valossa sekä tilastotietoa alkoholijuomien myynnistä sekä myymäläverkoston ja jakelupaikkojen kehityksestä.
Valvirassa toimii alkoholijuomien tuotevalvontaan liittyvien lupa- ja valvontajärjestelmien kehittämiseksi alkoholijuomien tuotevalvonnan neuvotteluryhmä. Ryhmän tehtävänä on toimia alkoholiyhtiön, alkoholijuoman valmistajien, tukkumyyjien ja Valviran yhteisenä keskustelufoorumina. Ryhmässä käsitellään alkoholijuomien tuotevalvontaan liittyviä lupa- ja valvonta-asioita, alkoholijuomiin liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä ja lainsäädäntöön liittyvää ohjeistusta ja toiminnanharjoittajien omavalvontaa
sekä alkoholijuomien markkinointiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmä kokoontui
vuoden aikana kaksi kertaa.
Alkoholijuomien tukkumyyjille järjestettiin kuluneen vuoden aikana koulutustilaisuus, jossa käsiteltiin muun muassa alkoholilupia, luvanhaltijoiden
tarkastuksissa esiin nousseita kysymyksiä sekä Valviran alkoholijuomia
koskeviin ohjeisiin ja Valviralle raportointiin liittyviä asioita. Luvanhaltijoille
esitettiin myös Valviran vuoden 2011 alkoholijuomien näytteenottosuunnitelma sekä alkoholijuomien mainonnan ajankohtaiskatsaus. Tilaisuuteen
osallistui yli sata toimijoiden edustajaa eri puolelta Suomea.
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Valviran yksi strategisista linjauksista on parantaa asiakaspalvelua. Alkoholielinkeinoryhmä teki asiakaspalautekyselyn niille luvanhaltijoille, joille
oli tehty tarkastuskäynti kuluneen vuoden aikana. Saadun palautteen perusteella tarkastuksilla keskityttiin toiminnan kannalta oikeisiin asioihin ja
tarkastus tehtiin sujuvasti ja tehokkaasti. Tarkastajia pidettiin asiantuntevina ja heidän toimintaansa asianmukaisena. Tarkastusta koskevien arvioiden keskiarvo oli 4.3 ja tarkastajaa koskevien arvioiden keskiarvo oli 4.6
asteikolla 1-5.
Valvira osallistui Ruotsin vetämän projektin, Co-operation for Safe Cruises
on the Baltic Sea -seminaarin. Viimeisten vuosien aikana rikosten ja raiskausten lukumäärät ovat lisääntyneet huomattavasti Itämerellä risteilevillä
laivoilla. Alkoholilla on osuutta 90 prosentissa laivoilla tapahtuvista rikoksista. Alkoholin saatavuus ja matkustajien nuori ikä liittyvät rikollisuuden lisääntymiseen laivoilla. Projektin tarkoituksena on selvittää eri maiden käytännöt ja saavuttaa yhteinen käytäntö rikosten ehkäisyssä, niiden selvittämisessä, rikostutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä sekä rikosten uhrien jälkihoidossa. Osapuolten tarkoituksena on kartoittaa säädösmuutostarpeet
eri maissa ja laatia yhtenäiset ohjeet vastuulliseen anniskeluun kaikilla laivoilla, jotka risteilevät Itämerellä, riippumatta siitä minkä maan lipun alla
alukset toimivat. Valvira toimii projektissa asiantuntijana sekä Suomen
toimivaltaisena viranomaisena aluksilla tapahtuvan alkoholin myynnin valvonnassa.
Taulukko 12: Alkoholiluvat, kpl

2007

2008

2009

2010

Ennuste
2011

2011

Uudet valmistus-, tukkumyynti-, maahantuonti- ja käyttöluvat

117

177

131

129

-

127

Lupamuutokset

458

433

432

361

Uudet luvat ja lupamuutokset yht.
Luvan peruutukset

-

367

600

494

222

183

124

151

-

136

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä
koskevat päätökset*

54

96

56

46

-

29

Elintarvikelain mukaiset omavalvontasuunnitelman hyväksymispäätökset*

61

74

54

40

-

35

Luonnonmukaisen tuotannon järjestelmään rekisteröidyt luvanhaltijat

4

7

12

20

-

10

Maahantuonti-ilmoitukset

28

27

39

33

-

42

Verotonta varastoa koskevat päätöksiä

31

36

16

17

-

21

Kansainvälisessä liikenteessä olevien
suomalaisten kulkuneuvojen luvat
Yhteensä

19

23

12

12

-

12

994

1056

876

809

-

779

* Elintarvikelakia muutettiin 1.9.2011 alkaen niin, että viranomainen ei hyväksy elintarvikehuoneistoa eikä omavalvontasuunnitelmaa
tiettyjen vähäriskisten toimintojen kuten alkoholijuomien valmistuksen ja varastoinnin osalta.
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Taulukko 13: Alkoholiluvanhaltijoiden valvonta ja ohjaus

Viranomaisille annetut lausunnot
Tarkastusten määrä
Tarkastuksella tehdyt ohjaavat toimenpiteet
Tarkastuksella havaittujen rikkomusten määrä

2007

2008

2009

2010

2011

48

71

59

57

48

182

175

175

137

100

46

23

30

33

25

30

32

25

16

6

Rikkomuksia suhteessa tarkastuksiin

15 %

18 %

14 %

12 %

6%

Tarkastuskohteiden määrä

2 680

2590

2 601

2 747

2 776

7%

7%

7%

5%

4%

Tarkastuksia suhteessa tarkastuskohteisiin
Toimitettujen tuotteiden määrä

17 530

18849

18848

18964

20289

Uusien tuotteiden määrä

4 519

4836

4350

4656

5 143

Tuoterekisteripäivitykset

9 499

13228

7495

7255

7615

257

276

130

120

180

Markkinavalvontanäytteet
Tuotteessa havaitut rikkomukset ja puutteellisuudet
Puutteellisuuksien osuus
Vastaanotettuja RASFF-ilmoituksia/
ilmoitus valmistajille tai maahantuojille
Ohjaavat toimenpiteet

5

9

11

12

6

2%

4%

8%

10 %

3%

10/1

11/2

8/0

6/0

15/0

260

254

340

350

840

1.4.1.6 Sisäisen turvallisuuden ohjelma
Tulossopimustavoitteena oli, että Valvira osallistuu sisäisen turvallisuuden
ohjelman toimeenpanoon erikseen sovittavalla tavalla. Kertomusvuonna
Valviralle ei annettu sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyviä toimeksiantoja.
1.4.1.7 Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen
Valvirassa ei ole laadittusukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamissuunnitelmaa. Tasa-arvosuunnitelma on laadittu, mutta sen hyväksyminen
ja käyttöönotto jää vuodelle 2012. Valviran työsuojelutoimikunta seuraa
suunnitelman toteutumista ja vastaa suunnitelman päivittämisestä.
1.4.2

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

1.4.2.1 Terveydenhuolto, sosiaalihuolto
Ammattioikeushakemusten sekä raskauden keskeytyshakemusten käsittelyajat
Suomalaisen koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden hakemuksista noin 90 prosenttia käsiteltiin tavoitteeksi asetetussa viiden työpäivän määräajassa. Sääntelemättömän sekä ulkomaisen koulutuksen saaneiden hakemuksista 85–90 prosenttia käsiteltiin viimeistään
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki asiakirjat oli toimitettu Valvi27

raan. Viive joidenkin hakemusten käsittelyssä on johtunut lähinnä psykoterapeuttikoulutuksen ongelmista.
Valvirassa käsiteltiin vuonna 2011 yhteensä 987 raskauden keskeyttämistä koskevaa lupahakemusta. Kaikki raskauden keskeyttämistä koskevat
hakemukset käsiteltiin neljän työpäivän kuluessa.
Valvonta-asioiden ja vakuutuslääketieteellisten lausuntojen käsittelyajat
Vuonna 2011 ratkaistujen terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyajan mediaani oli noin seitsemän kuukautta, kun tulostavoite oli yhdeksän
kuukautta.
Suuressa osassa asioista käsittelyajat kuitenkin pitenivät: Käsittelyajan
keskiarvo oli vajaa kymmenen kuukautta (edellisvuonna 8,4 kuukautta) ja
90 prosenttia asioista käsiteltiin 23 kuukaudessa (edellisvuonna 19 kuukaudessa).
Terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä kasvoi vuosina 20102011nopeasti ja asioiden sisällöt monimutkaistuivat. Valvontaan käytettävissä olevilla henkilövoimavaroilla, jotka ovat pysyneet samana usean
vuoden ajan, ei ole mahdollista selviytyä viraston vastuulla olevien lakisääteisten valvontatehtävien kasvaneesta määrästä.
Käsittelyajan mediaani, joka oli tulostavoitteena, saavutettiin muuttamalla
toimintakäytäntöjä mm. siten, että ilmoitusasioissa jouduttiin tiukentamaan
entisestään riskinarviointia ja selvitettäväksi ottamisen kriteereitä ja priorisoimaan entistä kriittisemmin potilasturvallisuuden kannalta kiireellisten
asioiden käsittely. Tällöin kirjeellä vastattujen ja kevennettyyn käsittelyyn
valikoituneiden asioiden määrän suhteellinen osuus kasvoi. Priorisointi
merkitsee muiden kuin kiireellisten asioiden, esimerkiksi useimpien kantelujen käsittelyaikojen jatkuvaa pitenemistä.
Vuoden 2011 aikana tuli vireille aiempaa enemmän vakavia, runsaasti
selvittämistä vaatineita asioita, ja mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakuntaan vietyjen asioiden määrä lisääntyi.
Valvonta-asioihin liittyvät ja osaltaan myös käsittelyaikoihin vaikuttavat
manuaalisesti tehtävät reseptikyselyt apteekkeihin vaativat paljon henkilötyövoimaa. Tarvittaisiin valtakunnallinen reseptitietokanta, johon siirrettäisiin kaikki reseptilääkkeiden toimitustiedot apteekeista.
Lisäksi valvonta-asioiden käsittelyaikoja pidensivät valvonnan esittelijöiden valmistelemien ihmisoikeusasioissa annettujen lausuntojen ja valvontalautakunnan päätöksiin liittyvissä muutoksenhakuasioissa annettujen
lausuntojen määrän merkittävä kasvu.
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Myös ohjaukseen ja ennakoivaan valvontaan käytettiin tavoitteiden mukaisesti merkittävästi voimavaroja.
Vuonna 2011 ratkaistujen vakuutuslääketieteellisten lausuntojen käsittelyajan mediaani oli noin kahdeksan kuukautta (tulossopimuksen tavoite
kymmenen kuukautta). 90 prosenttia asioista ratkaistiin vajaassa 19 kuukaudessa (edellisvuonna 18 kuukaudessa).
Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 4,5 Tulossopimuksessa tulostavoitteena ollut käsittelyajan mediaani saavutettiin ja alitettiinkin. Tähän päästiin toimintakäytäntöjä muuttamalla ja prosesseja kehittämällä. Samalla
kuitenkin ei-kiireellisten valvonta-asioiden käsittelyajat pitenivät huomattavasti alentaen palvelukykyä huolestuttavasti. Tämä johtui valvontaasioiden määrän ja henkilövoimavarojen vakavasta epäsuhdasta.
Kuvio 3: Terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyaikajakauma
Käsittelyaikajakauma vuonna 2011 ratkaistuissa terveydenhuollon valvonta-asioissa
(kantelut, ilmoituksella vireille tulleet asiat, lausunnot)
käsittelyaika pv
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1

41

81 121 161 201 241 281 321 361 401 441 481 521 561 601 641 681 721 761 801 841 881 921
päätöksiä

Informaatio-ohjauksen tehostaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, toimintayksiköille ja esimiehille
annettu ohjaus oli laajaa ja monimuotoista.
Toimintayksiköille kohdistettuja valtakunnallisia ohjeita laadittiin merkittävistä toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarkistamista edellyttäneistä asioista. Nämä koskivat mm. lääkehoitoa ja lääkkeiden käsittelyä, työnantajan velvollisuuksia työntekijöiden valvonnassa, vaatimuksia työskennellessä toisen johdon ja valvonnan alaisena lääkärin tai hammaslääkärin
tehtävissä, vanhusten ravitsemusta, salassapitovelvollisuutta sosiaalises-
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sa mediassa, DNR-päätöksen tekemistä, kivun lääkehoitoa, metotreksaatin käyttöä nivelreumassa, toimenpiteiden yhteydessä käytettäviä tarkistuslistoja sekä opiskelijan laatimia potilasasiakirjamerkintöjä.
Verkkosivuilla julkaistiin terveydenhuollon valvonta-asioiden ratkaisulyhennelmiä, jotka valittiin niiden potilasturvallisuuteen tai palvelujen järjestämistapaan liittyvän ohjausvaikutuksen perusteella. Verkkosivuilla täydennettiin ohjeita, jotka koskivat mm. elämän loppuvaiheen hoitoa ja väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden määräämistä.
Valvira on informoinut työnantajia mm. seuraavista asioista:
• omavalvonnan velvoitteet järjestettäessä palveluja ostopalveluina tai
vuokratyövoimalla
• hoitohenkilöstöä koskevien valvonta-asioiden lisääntyminen
• lääkeanastusten yleistyminen ja niihin liittyvä valvonta ja työnantajan
vastuu
• julkista valtaa sisältävien tehtävien hoitaminen
• hoitoon pääsyn valvonta.
Nuori Lääkäri -lehdessä julkaistiin säännöllisesti Valviran ratkaisuja, ja
useissa ammattilehdissä artikkeleita koskien esim. ikääntyneiden hoitoa,
saattohoitoa ja itsemääräämisoikeuden rajoittamisen perusteita.
Puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse päivittäin annettua neuvontaa, ohjausta ja konsultointia oli paljon. Ohjauksessa hyödynnettiin myös kentän
sähköisiä asiantuntijaverkostoja.
Loppuvuodesta vastattiin erittäin suureen määrään tiedotusvälineiden kysymyksiä ja annettiin haastatteluja valelääkäriasian tiimoilta. Myös kentän
esimiesten neuvontaa ja ohjeistamista oli erittäin runsaasti.
Valviran asiantuntijat pitivät kertomusvuoden aikana noin 130 luentoa. Ne
kohdennettiin vaikuttavuusarvioinnin perusteella. Aiheina olivat mm. potilasturvallisuus ja omavalvonta, lääkehoidon turvallisuus, väärinkäyttöön
soveltuvien lääkkeiden asianmukainen määrääminen, ammattihenkilöiden
ja organisaatioiden velvollisuudet ja vastuut, valvontaohjelmat, hoitoon
pääsy sekä potilasasiakirjojen asianmukainen laatiminen, samoin julkisen
terveydenhuollon järjestämisvastuu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturvakysymykset. Yhteistyössä Kuntaliiton kanssa osallistuttiin potilas- ja sosiaaliasiamiesten perus- ja täydennyskoulutukseen. THL:lle annettiin asiantuntija-apua itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista käsitelleen pohjoismaisen symposiumin valmisteluun.
Eräiden terveydenhuollon toimintayksikköjen johdon kanssa järjestetyissä
tapaamisissa käsiteltiin mm. hoitotakuun toteutumista, julkista valtaa sisältävien tehtävien hoitamista sekä omavalvonnan velvoitteita.
Yhteistyössä Fimean kanssa toteutettu ohjaus tehostui ja lisääntyi merkittävästi.
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Lisäksi Valvirasta osallistuttiin merkittävällä panoksella sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön säädösvalmisteluhankkeisiin sekä Fimean lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen
valmisteluun.
Hoitotakuun toteutuminen
Valvira on osallistunut asiantuntijana aktiivisesti sekä erikoissairaanhoidon
että perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn seurantaryhmän kokouksiin
THL:ssä. Tämän lisäksi Valvira on yhdessä THL:n ja STM:n kanssa pienryhmässä pohtinut tiedon keräämiseen liittyviä haasteita erityisesti välitöntä yhteydensaantia terveyskeskuksiin sekä hoidon tarpeen arvioinnin toteutumisen seurantaa koskien.
Valvira on toteuttanut kaikki hoitotakuun valvontaa koskevassa valvontaohjelmassa vuosille 2009 -2011 vastuulleen kuuluvat valvontatoimet tuloksellisesti. Viidelle sairaanhoitopiirille annettiin vuonna 2011 määräys saattaa hoidon saatavuus, mukaan lukien lähetteiden käsittely, lain edellyttämälle tasolle; näistä yhtä määräystä tehostettiin uhkasakolla. Valvira antoi
vuoden 2011 aikana kuusi hoidon saatavuutta koskevaa päätöstä, joiden
mukaan hoidon saatavuus oli määräyksen antamisen jälkeen parantunut
siten, että asia ei antanut aihetta enempään. Lisäksi Valvira on päättänyt
kaksi asiaa, joissa se oli antanut aiemmin vuonna 2010 uhkasakolla tehostetun määräyksen kahdelle sairaanhoitopiirille. Myös näissä sairaanhoitopiirissä hoidon saatavuus oli parantunut merkittävästi, eikä perusteita
uhkasakon tuomitsemille ollut.
Valvira järjesti yhdessä aluehallintovirastojen kanssa kesäkuussa 2011
hoitotakuusymposiumin, jonne osallistui sosiaali- ja terveysministeriön, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä muiden eri sidosryhmien kuten THL:n edustajia.
Valvira on laatinut yhdessä aluehallintovirastojen kanssa uuden hoitoon
pääsyn valvontaohjelman vuosille 2012–2014. Valvontaohjelmassa otetaan huomioon 1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain hoitoon
pääsyä tarkentavat säännökset, minkä lisäksi suunnitelmallisen valvonnan
piiriin on sisällytetty myös Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön järjestämisvastuulla oleva terveydenhuolto. Lisäksi valvontaohjelmaan on sisällytetty uutena asiana huomion kiinnittäminen valvonnassa palveluntuottajan
omavalvontaan. Valvontaohjelman mukaan erikoissairaanhoidon valvonta
kuuluu kokonaisuudessaan Valviralle ja perusterveydenhuollon valvonta,
mukaan lukien YTHS:n järjestämä hoito, aluehallintovirastolle.
Valvira osallistui myös STM:n välitöntä yhteydensaantia koskevan ohjeistuksen laadintaan. Ohje annettiin keväällä 2011.
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Potilasturvallisuuden ja laadun edistäminen
Valvirassa on kokoontunut ryhmä, joka miettii viraston roolia ja tehtäviä
potilasturvallisuusasioissa. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita lupaosaston
ammatti- ja toimintaoikeudet -ryhmästä, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -ryhmästä sekä ohjaus- ja valvontaosastolta.
Valvira osallistui potilasturvallisuustyöhön suunnitelmien mukaan, pääsääntöisesti THL:n perustamassa kansallisessa yhteistyöryhmässä, joka
valmisteli potilasturvallisuuden toimeenpano-oppaan terveydenhuoltolain
nojalla annetun nk. potilasturvallisuus- ja laatuasetuksen perusteella. Työryhmä oli keskeinen vuoden 2011 kansallisen potilasturvallisuuskonferenssin valmistelussa. Lisäksi Valvirasta on edustus Kuntaliiton työryhmässä, joka valmisteli samaan asetukseen liittyvän laatuoppaan.
Säädösvalmisteluun osallistuminen
Keväällä 2011 Valvira oli mukana valmistelemassa lääkärien kaksoislaillistuksen poistoa koskevaa lainsäädäntömuutosta. Säädös tuli voimaan
1.5.2011. Valvira tiedotti asiasta laajasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti – muutos edellytti paljon neuvontaa ja ohjausta.
Vuoden 2011 aikana Valvira osallistui sovitusti sairaanhoitajien rajoitettua
lääkkeenmääräämistä koskevan lainsäädäntömuutosten implementointiin
Terhikki-rekisteriin ja lupaprosessiin. Valvira osallistui lisäksi psykoterapeuttien koulutusta koskevan ammattihenkilöasetuksen muutoksen toimeenpanoon muun muassa luennoimalla aiheesta koulutustilaisuuksissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Valvira laati yhteistyössä
Fimean kanssa esiselvityksen elinsiirtodirektiivin edellyttämistä säädösmuutoksista Suomessa. Samassa yhteydessä Valvira ehdotti, että ihmisen
elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia
(101/2001) täydennetään siten, että elimiä, kudoksia tai soluja voitaisiin
eräin laissa säädetyin edellytyksin irrottaa lääketieteelliseen tutkimukseen
elin- ja kudossiirtojen yhteydessä.
Valvira osallistui kertomusvuonna biopankkilainsäädännön jatkovalmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantojen mukaisesti sen jälkeen, kun eduskunnalle 30.12.2010 annettu hallituksen esitys raukesi
eduskuntavaalien takia. Uusi hallituksen esitys (HE 86/2011 vp) annettiin
eduskunnalle lokakuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013.
Esityksen mukaan biopankin perustaminen edellyttäisi valtakunnallisen
lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn lausuntoa. Biopankkia koskeva tieto sisällytettäisiin Valviraan perustettavaan valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Valviran tehtävänä olisi biopankkitoiminnan
viranomaisohjaus- ja valvonta sekä valtakunnallisen biopankkirekisterin ylläpitäminen.
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Valvira osallistui niin ikään STM:n asettamaan itsemääräämisoikeuden
vahvistamista ja rajoittamista koskevaa säädösvalmistelua käsittelevän
työryhmän ja sen alatyöryhmien työhön sekä OM:n vankiterveydenhuollon
säädösten kehittämistyöryhmään.
Lisäksi Valvira osallistui oikeusministeriön turvallisuusselvitystyöryhmässä
terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustan selvittämislainsäädännön valmisteluhankkeeseen.
Valvira on osallistunut aktiivisesti yksityisiä sosiaalipalveluja koskevaan
lainsäädännön valmisteluun. Laki tuli voimaan 1.10.2011. Samoin Valvira
on osallistunut sosiaalilainsäädännön kokonaisuudistamishankkeeseen,
niin sanotun vanhuspalvelulain eli ikälain suunnitteluun sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä koskevaan lainsäädäntöhankkeeseen sekä
adoptiolainsäädännön uudistamiseen.
Valvira laati yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa sosiaali- ja terveysministeriölle muistion alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeista.
Valtakunnallisia yksityisen terveydenhuollon lupia koskevat viranomaistehtävät
Lakia ja asetusta yksityisestä terveydenhuollosta muutettiin vuonna 2009
siten, että aluehallintovirastojen myöntämien alueellisten lupien lisäksi
käyttöön tuli valtakunnallinen lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja. Kun luvanvaraista toimintaa harjoitetaan kahden tai useamman
aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira. Uuteen tehtävään liittyvät lupatoiminnot perustettiin Valviraan ilman tehtäviin liittyvää henkilöstön lisäystä.
Vuoden 2010 alusta Rovaniemellä aloittanut Valviran toimipiste sai
1.11.2010 viraston työjärjestyksen muuttuessa vastuulleen yksityistä terveydenhuoltoa koskevat valtakunnalliset luvat.
Vuoden 2011 aikana Valvira on myöntänyt 63 uutta lupaa, joissa toimipaikkoja yhteensä 529. Muutoslupia myönnettiin 95. Muutokset koskivat
510 toimipaikkaa.
Yksityissektorin palvelutuotannon jatkuva kasvu sekä vanhaksi käynyt,
ajan haasteisiin huonosti soveltuva yksityisen terveydenhuollon lainsäädäntö ovat aiheuttaneet työpaineen jatkuvaa kasvua. Lupahakemusten
käsittelyajat ovat olleet keskimäärin viisi kuukautta. Lupien käsittely kohtuullisessa ajassa vaatisi merkittävästi lisävoimavaroja. Vuoden lopussa
vireillä oli 71 lupahakemusta, joissa oli yhteensä 653 toimipaikkaa.
Kertomusvuonna alettiin valmistella omavalvontasuunnitelmaa koskevien
määräysten laatimista yksityistä terveydenhuoltoa varten. Rovaniemen
yksikkö on osallistunut myös sähköisen asiointijärjestelmän (Valverin) ke-
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hittämiseen lupahallinnossa sekä sähköisen toimintakertomusosion rakentamiseen. Mainitut tehtävät ovat omalta osaltaan vieneet voimavaroja
muutoinkin vajailla resursseilla toimivalta lupahallinnolta.
Lupahallinnon esittelijät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä myös aluehallintovirastojen asiantuntijoiden kanssa yhtenäisten lupakäytäntöjen edistämiseksi sekä osallistuneet lupahallinnosta tiedottamiseen monin eri tavoin.
Lokakuun alusta 2011 voimaan tulleen yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain toimeenpanoon valmistautuminen toi runsaasti lisätehtäviä Valviran Rovaniemen yksikölle. Toimeenpanon valmistelussa olivat mukana
myös lupahallintoa hoitavat asiantuntijat, mikä hidasti osaltaan lupahakemusten käsittelyä.
Kuvio 4: Yksityisen terveydenhuollon luvat 2010–2011
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Valtakunnallisia yksityisiä sosiaalihuollon lupia koskevat viranomaistehtävät
Yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva laki tuli voimaan 1.10.2011. Sosiaalihuollon valtakunnalliset lupatehtävät hoidetaan Rovaniemen yksikössä.
Luvat myönnetään Valvirasta silloin, kun palveluntuottajalla on toimintayksiköitä useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Muutoin luvan
myöntää aluehallintovirasto. Kertomusvuonna valmistauduttiin uusien sosiaalihuollon lupatehtävien vastaanottamiseen esimerkiksi lomakkeita ja
ohjeita laatimalla. Samoin varauduttiin sähköisen asiointijärjestelmän käyttöön ottamiseen lupahallinnossa.
Yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa on ollut tiivistä. Valvira on pitänyt
aluehallintovirastojen kanssa yksityisistä sosiaalipalveluista annettuun la34

kiin liittyen kaksi työkokousta. Työkokouksiin on osallistunut myös STM:n
edustaja.
Vuoden loppuun mennessä Valviraan tuli 13 sosiaalihuollon valtakunnallista lupahakemusta. Valtakunnallisissa luvissa työmäärää ja lupaharkinnan vaativuutta lisää runsas toimipaikkojen määrä. Vireille tulleet hakemukset pitivät sisällään yhteensä 372 toimintayksikköä.
Toimipaikkojen tarkastamista pyydetään aluehallintovirastoilta, joille valvonta alueellisesti kuuluu. Toiminnasta, jolla on aluehallintoviraston lupa,
voidaan pyytää aluehallintoviraston lausunto. Viiveet tarkastusten suorittamisessa ja lausuntojen saamisessa pidentävät käsittelyaikoja. Kertomusvuonna myönnettiin yksi lupa, jossa toimintayksiköitä on 60.
Lupia myönnettäessä apuna käytetään sosiaalihuollon valvontaohjelmien
linjauksia. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää luvanhakijalta
omavalvontasuunnitelman laatimista. Valvira voi antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Valvirassa
valmisteltiin syksyn aikana määräysluonnos, josta pyydettiin lausunnot
alan keskeisiltä toimijoilta.
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvontaan vaikutti edelleen
vuotta aikaisemmin tapahtunut lakiuudistus. Valvontaa toteutettiin strategian mukaisesti ensisijaisesti ennaltaehkäisevästi ja informatiivisin keinoin.
Lakiuudistuksen tuomia muutoksia ja laintulkintaa esiteltiin useissa koulutustilaisuuksissa osana yritysten ja yhteisöjen seminaareja ja muuta koulutusta.
Erityisalueita olivat mm. terveydenhuollon alueen ohjelmistot. Ohjelmistotuotteitten aiheuttamista vaaratilanteista käytiin vilkasta keskustelua ja niiden merkitys potilasturvallisuudelle tuli korostetusti esille. EU-viranomaiset
pyrkivät yhtenäiseen linjaukseen siitä, miten ohjelmistot luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi ja niille asetettavista olennaisista vaatimuksista.
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista sisältää useita määräysvaltuutuksia. Näiden valtuutuksien perusteella laadittiin ja vahvistettiin kolme
uutta määräystä.
Vaaratilanneilmoitusten kokonaismäärä viime vuonna oli 1684. Vuosittainen kasvu on noin 10 prosenttia, eikä viime vuosi tuonut tilanteeseen
muutosta. Käyttäjien tekemissä ilmoituksissa lisäys oli kuitenkin huomattavaa (kasvu 38 prosenttia). Tätä selittänee osaltaan alentunut kynnys ilmoittaa myös laitteiden virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta käytettävyydestä aiheutuneista vaaratilanteista.
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Markkinavalvontatyössä ja kotimaisten valmistajien tarkastuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota kliinisen arvion toteutukseen sekä valmistajien tekemään riskianalyysiin. Tarkastustoiminta keskitettiin resurssitilanteen rajallisuudesta johtuen ensisijaisesti vaaratilanteiden selvityksen yhteyteen
ja niissä esille tulleisiin epäkohtiin. Muita markkinavalvontaan liittyviä tarkastuksia tehtiin kymmenen. Kliinisiä laitetutkimusilmoituksia käsiteltiin
vuoden aikana yksitoista.
Ilmoitetun laitoksen vuosiauditointi tehtiin yhdessä Sveitsin viranomaisedustajan kanssa osana EU:n harmonisoitua Notified Body valvonnan kehitysohjelmaa.
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tekninen kehitys ja toisaalta
terveydenhuollon henkilöstön vaihtuvuus asettavat valmistajille ergonomia- ja käytettävyysvaatimuksia, joita direktiivissäkin korostetaan. Valmistajien ja laitetoimittajien kanssa yhteistyössä arvioitiin mm. laitekoulutuksen riittävyyden merkitystä ja sen perusteella tehtyjä toimenpiteitä.
Valviran sisäisessä kehittämis- ja yhteistyössä laitevalvonnan osuus potilasturvallisuuskysymyksissä on kasvanut ja siitä on tullut osa normaalia
valvontatyötä.
Kansallisella tasolla viranomaisten välistä yhteistyötä jatkettiin ja kehitettiin
muiden markkinavalvonnan viranomaisten kanssa. Erityisesti valvonnan
kannalta harmaalle alueelle asettuvaa kosmeettisten syiden vuoksi annettua hoitoa ja palvelua pyrittiin selvittämään yhteistyössä Tukesin ja STUKin kanssa.
Standardisointiin tähtäävä työ tuo merkittäviä parannuksia toimintojen yhtenäistämiseen ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Standardien
laatimiseen liittyvän kehitystyön ja seurantaryhmiin osallistumisen lisäksi
Valviran laitevalvonta oli mukana kahden SFS- julkaisun tekemisessä.
Eurooppalaisen yhteisen lääkintälaitteiden tietokannan EUDAMEDin asettamia tiedonsiirtovelvoitteita uusien laiterekisteröintien suhteen ryhdyttiin
toteuttamaan annetun aikataulun mukaisesti. Tiedonhallintaan ja siirtoon
kehitettiin ohjelmistotyökaluja ja niitä otettiin rajatusti koekäyttöön.
Vuonna 2011 oli Valviran vuoro järjestää pohjoismaisten laitevalvontaviranomaisten vuosittainen kokous. Kaksipäiväinen kokous pidettiin Valviran
johdolla Lohjalla.
Kansainvälinen toiminta ja EU:n jäsenvaltion velvoitteet leimasivat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -yksikön työtä kertomusvuonna. Komission
asettamilla työryhmillä oli poikkeuksellisen paljon töitä johtuen runsaiden
ohjeistusdokumenttien valmistumisen ajoittumisesta viime vuodelle.
Muutosdirektiivin alustavat parannusehdotukset ja vaikutusarviot tehtiin
kertomusvuonna. Loppuvuoteen ajoittunut viallisista rintaimplanteista aiheutunut kohu työllisti kaikkia eurooppalaisia laiteviranomaisia erittäin run36

saasti. Selvitystyö ja sen seurauksena tehtävät mahdolliset toimenpidemuutokset vaikuttavat merkittävästi myös vuoden 2012 toimintaan.
Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös muun muassa Turkin ja Venäjän
laitevalvontaviranomaisten kanssa arvioitaessa toimintatapoja ja lainsäädäntöä.
EU-maiden sähköisen tiedonvaihdon järjestelmä (IMI)
Tulossopimuksessa edellytetään, että Valviran edustaja osallistuu tarpeen
mukaan eräitä ammattiryhmiä koskevan sähköisen IMItiedonvaihtojärjestelmään (Internal Market Information System) liittyvän
EU-direktiivien valmisteluun, implementointiin, tulkintaan sekä päivitykseen.
Valvira on toimivaltaisena viranomaisena osallistunut EU:n ammattipätevyysdirektiivin koordinaatiokokousten valmisteluun, ammattipätevyysdirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyvään kansainväliseen keskusteluun
ja kansainväliseen IMI-kehitystyöhön.
1.4.2.2 Alkoholihallinto
Päihtyneille anniskelun ja alaikäisille myynnin ehkäisy
Valvira ohjaa aluehallintovirastoja anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinnossa ja valvonnassa. Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen asetuksen
(1802/2009) mukaisesti Valvira toimeenpani yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa vuoden 2011 aikana alkoholihallinnon valtakunnallista
valvontaohjelmaa, jonka pääpainopiste on riskinarvioinnin kehittäminen
alkoholihallinnon tarkastustoimintaan. Lisäksi vuoden 2011 aikana valmistui valtakunnallisen valvontaohjelman taloudellisen luotettavuuden valvonnan sektorikohtaisen osan loppuraportti.
Valvira ylläpitää alkoholialan sähköisiä järjestelmiä (Allu ja Alpo), joiden
tietoja käytetään muun muassa valvonnan kohdentamiseen tavoitteiden
mukaisesti.
Valvira organisoi yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa valvontakampanjan koulujen päättäjäisviikolla. Kampanjan aikana valvottiin tehostetusti alkoholijuomien välittämistä alaikäisille. Kampanjan toisena tavoitteena oli
viranomaisyhteistyön kehittäminen.
Valvira tiedotti yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa ns. pop up ravintoloiden luvattoman alkoholimyynnin lainvastaisuudesta syksyllä
2011. Tiedottamisessa oli esillä myös alaikäisnäkökulma.
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Alkoholiasiat elintarvikeliikkeessä -opas päivitettiin julkaisuvalmiiksi. Oppaan päivityksessä lähtökohtana on alaikäisille myynnin ehkäisy.
Valviran johdolla toimii Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin
neuvotteluryhmä ja alkoholijuomien tuotevalvonnan neuvotteluryhmä, joihin kuuluu laajasti alkoholielinkeinon edustajia.
Sähköisen seutulausuntomallin kehittämistä jatkettiin yhdessä STM:n,
THL:n ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa osana alkoholiohjelman toimeenpanoa.
Alkoholimainonnan ratkaisuissa puututtiin erityisesti nuoriin kohdistuvaan
mielikuvamainontaan.
Alkoholihallinnon ohjauksen käytännöt ja niiden vastaavuus aluehallintovirastojen tarpeisiin
Valviran edustaja teki alkuvuodesta kierroksen aluehallintovirastoihin.
Kierroksen avulla selvitettiin tarvetta kehittää alkoholihallinnon ohjausta
sekä kentän valvonnan ja lupahallinnon nykytilaa ja yhtenäistämistarpeita.
Kierroksella käsiteltiin myös tulossopimuksen mukaista asiakastyytyväisyyskyselyä ja sen tulosten analysointia. Valvira teki vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn aluehallintovirastojen alkoholihallinnon virkamiehille ja
raportoi sen tuloksista erikseen STM:lle elokuussa (Valviran dnro Dnro
6732/00.01.02/2011). Tuloksista tunnistettiin kehittämistarpeita, joita aluehallintovirastojen alkoholihallinnon henkilöt näkevät Valviran toiminnassa.
Valvira järjesti syksyllä työkokouksen aluehallintovirastojen alkoholihallintojen, Ahvenanmaan maakuntahallinnon ja STM:n kanssa. Työkokouksessa keskityttiin lainsäädännön muutoksiin, keskeisiin lupa- ja valvontatoiminnan haasteisiin sekä kehittämistarpeisiin.
Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteiskäyttöisessä alkoholiportaalissa
(Alpo) julkaistiin yhtenäistäviä tulkintoja.
Yhtenäistäviä ohjeita olivat muun muassa seuraavat:
• konkurssitapauksien käsittely
• osakkeenomistajan luotettavuuden arviointi
• anniskeluluvan myöntäminen lomahuoneistoon
• anniskelu joulutorilla
• anniskelupaikan tosiasiallinen hallinta
• penkinpainajaisten jatkoaikaluvat
• vähittäismyyntipaikan käytännön järjestelyt
Kertomusvuonna otettiin käyttöön Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyönä kehittämä sähköinen lomake anniskelun jatkoajan hakemiseksi.
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Valvira ja aluehallintovirastot Itä-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta toteuttivat myös anniskelun näytekampanjan, jolla selvitettiin anniskelutoiminnassa käytössä olevien valmiiden juomasekoituksien lainmukaisuutta.
Valviran johdolla valmisteltiin yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa
sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotukset alkoholilain kokonaisuudistukseksi. Asiakirja sisältää muun ohella ehdotuksia alkoholin anniskelun ja
vähittäismyynnin lupahallinnon selkeyttämiseksi.
Ohjaustehtävän lisäksi Valvira valvoo alkoholijuomien myynninedistämistä. Valvira valvoi alkoholimainonnan kieltoja ja rajoituksia sekä alkoholijuomien hinnoittelua ja hinnan ilmoittamista ja antoi näissä asioissa ohjausta aluehallintovirastoille sekä neuvontaa toiminnanharjoittajille. Vuonna
2011 annettiin seitsemän kieltoa ja neljä alkoholilain mukaista ohjetta. Lisäksi myynninedistämiseen liittyen annettiin 69 muuta päätöstä ja toimintaa ohjaavia kirjeitä. Tämän lisäksi annettiin runsaasti muuta puhelin- ja
sähköpostineuvontaa toiminnanharjoittajille ja aluehallintovirastolle sekä
haastatteluja ajankohtaisista mainonta-asioista medialle.
Mainonta-asioita käsiteltiin myös aluehallintovirastojen ja Valviran yhteistyöryhmässä sekä Valviran ja elinkeinonharjoittajien välisissä tilaisuuksissa ja yhteistyöryhmissä. Valvira osallistui myös eduskunnassa käsiteltävänä olleen alkoholimainontaa koskevan lakiuudistuksen valmistelutyöhön
yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Tuottavuusvähennys sekä henkilöresurssien pieneneminen mainonnan
valvonnassa heikensivät toimintamahdollisuuksia alkoholihallinnon tehtävissä.
Alkoholilupien käsittelyajat
Vuonna 2011 Valvira teki
• 46 alkoholin valmistuslupaa koskevaa päätöstä. Päätöksistä 38 (83 %)
tehtiin 90 päivän aikana. Keskimääräinen käsittelyaika oli 70 päivää.
• 167 alkoholin tukkumyyntilupaa koskevaa päätöstä. Päätöksistä 135
(81 %) tehtiin 90 päivän aikana. Keskimääräinen käsittelyaika oli 64
päivää.
• 519 alkoholin käyttölupaa koskevaa päätöstä. Päätöksistä 517
(99.6 %) tehtiin 30 päivän aikana. Keskimääräinen käsittelyaika oli
verottomissa käyttöluvissa 12 päivää, verollisissa osalta 11 päivää.
Valvira on alkoholijuomien, väkiviinan ja alkoholivalmisteiden valmistuksen, tukkumyynnin, maahantuonnin ja verottoman käytön lupaviranomainen. Valviralle kuuluu myös alkoholijuomien myynnin valvonta kansainvälisessä liikenteessä olevissa suomalaisissa kulkuneuvoissa.
Lupapäätösten määrää seurataan alkoholitietojärjestelmän (ALLU) avulla.
Lupahallinnossa käsiteltyjen lupa-asioiden kokonaismäärä laski edellises-
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tä vuodesta kolme prosenttia, lupahallinnon käsittelyajat ovat valmistus- ja
tukkumyyntiluvissa laskeneet ja käyttölupien osalta pysynyt samana.
Taulukko 14: Alkoholilupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat (pv)

Valmistusluvat
Tukkumyyntiluvat

2007

2008

2009

2010

Ennuste 2011

2011

104

102

163 (82)*

108

<90

70

86

91

104

85

<90

64

Käyttöluvat

14

20

11

9

<30

12

Kaikki ratkaistut asiat

35

44

43

32

-

33

* Uusien valmistuslupien tai uusien valmistuspaikkojen hyväksymisten kesimääräinen käsittelyaika oli 82 päivää ja kaikkien valmistukseen liittyvien hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 163 päivää.

1.4.2.3 Ympäristöterveydenhuolto
Terveydensuojelulain 8 §:n ja YETT:n toimeenpano
Valvira nosti erityistilannesuunnitelmat terveydensuojelulain valtakunnallisen valvontaohjelman yhdeksi painopistealueeksi vuosille 2011–2014.
Virasto uudisti toksisten syanobakteerien valvonnasta ja toimenpisteistä
talousvettä toimittavalla laitoksella annettua ohjetta ja valmisteli ohjeen
vedestä eristettyjen mikrobikantojen, genominäytteiden ja sekvenssien lähettämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Lisäksi Valvira osallistui säteilytilanneohjeen laatimiseen sekä luennoi kunnan terveydensuojeluviranomaisen roolista erityistilanteissa.
Valvira uudisti osaamistestausjärjestelmäänsä laatimalla kysymyksiä mm.
erityistilanteissa toimimisesta. Kysymykset liitetään järjestelmään vuoden
2012 aikana.
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevan lain
(410/2009) mukaan uusien yhteistoiminta-alueiden on aloitettava toimintansa viimeistään 1.1.2013.
Valvira on ollut mukana kehittämässä sähköistä järjestelmää (VTO), jonka
avulla kunnat ilmoittavat em. lain tarkoittamat tiedot sekä mahdolliset jatkosuunnitelmat aluehallintovirastoihin.
Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman
2011-2014 yhtenä painopisteenä on ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostumisen seuraaminen.
Valvira on osallistunut valtioneuvoston periaatepäätöksen (1.3.2007) toimeenpanoon ja seurantaan mm. olemalla mukana VTO-järjestelmän kehi-
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tystyössä sekä toimimalla sihteerinä ja asiantuntijana ympäristöterveydenhuollon yhteistyöryhmässä (työryhmän keskeinen tehtävä on edistää
ja seurata periaatepäätöksen mukaisten ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostumisen toteutumista).
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaaminen
Valvira jatkoi terveydensuojelulain mukaisten valvontakohteiden tarkastusohjeiden laatimista osana ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmää (YHTI) ja tuki aluehallintovirastoja kuntien valvontasuunnitelmien
arvioinnissa.
Kuntien ja aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon valvontaa ohjattiin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen sekä toimialakohtaisten (terveydensuojelu- ja tupakkalain) valvontaohjelmien avulla.
Valvira julkaisi viranomaiskäyttöön tarkoitetun terveydensuojelun ekstranetin ja samalla päivitti tupakkaekstranettiä.
Valvira laati seuraavat ohjeet:
• terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät
• lausunto VOC-mittaustulosten tulkinnasta asuntojen terveyshaittaasioissa
• toksisten syanobakteerien valvonta
• toimenpiteet talousvettä toimittavilla laitoksilla
• yleisten uimarantojen uimaveden laadun valvonta uimakaudella 2011
• uimarantoja koskevat raportoinnit
• asuntojen siivottomuustapaukset
• parveke- ja ulkotupakoinnin aiheuttaman terveyshaitan arviointi
• vedestä eristettyjen mikrobikantojen, genominäytteiden ja sekvenssien
lähettäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen
• suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto (päivitys)
• yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastaminen.
Lisäksi ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän valvontatietojen
määrittelyn (YHTI 2) yhteydessä määriteltiin tarkastuksista kerättävää tietoa. Valmistuttuaan kohdetietojärjestelmä ohjaa ja yhdenmukaistaa ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia.
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Kunnallisen valvontatiedon keruujärjestelmän valmistelu
Valvontakohdetietojen toteutus valmistui. Lisäksi valmistui ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto (YHTI 2 sanasto), joka yhdistettiin
vuonna 2009 julkaistuun YHTI 1 valvontakohdesanastoon.
Valvira laati ohjeen valvontayksiköille terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan kohteiden luokittelusta sekä luennoi aiheesta ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisilla sekä alueellisilla koulutuspäivillä.
Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän (YHTI) valvontatietojen
määrittely aloitettiin vuonna 2009 yhteistyössä maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ja Kuluttajaviraston kanssa
ja se valmistui vuonna 2010. Valvontatietojen määrittelyn tarkennus koskien talous- ja uimavesiä sekä raportoitavia valvontatutkimustuloksia valmistui kertomusvuonna. Projekti jatkuu ja tavoitteena on saada järjestelmän
kautta vuoden 2013 valvontatiedot aluehallintovirastoihin ja keskusvirastoihin.
1.4.2.4 Aluehallintovirastojen ohjaaminen
Valvira jatkoi yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa. Yhteistyötä varten
vuonna 2009 perustettujen ryhmien rakenne uudistettiin sosiaali- ja terveydenhuollon osalta (uusi terveydenhuollon ryhmä ja uusi sosiaalihuollon
ryhmä). Yhteistyöryhmät, niiden alaryhmät sekä Valviran ja aluehallintovirastojen perusturva-, oikeus- ja luvat -vastuualueiden (POL) johtajista
koostuva koordinaatioryhmä jatkoivat toimintaansa aktiivisesti. Yhteistyötä
tukemaan kehitettiin edelleen virastojen välistä extranettiä.
Toimintavuonna toteutettiin ensimmäinen Valviran ja aluehallintovirastojen
asiantuntijoille suunnattu Viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erityispätevyyskoulutus (kaudelle 2010–2011) ja käynnistettiin toinen ohjelmakausi
(2011–2012). Lisäksi erillinen työryhmä seurasi ja kehitti Valdajärjestelmää Valviran ja aluehallinto-virastojen yhteisten tarpeiden huomioimiseksi.
Virasto järjesti aluehallintovirastoille ja Valviralle yhteistyöpäivät helmikuussa 2011, hoitoon pääsyä koskevan symposiumin kesäkuussa 2011
sekä alkoholihallinnon neuvottelupäivät marraskuussa 2011. Myös muilla
sisältöalueilla järjestettiin työkokouksia ja muita yhteistyötilaisuuksia.
Tulostavoitteena oli myös jatkaa valvontaohjelmien toimeenpanoa ja päivitystä. Ohjelmia laadittiin, päivitettiin ja toimeenpantiin Valviran kaikilla sisältöalueille (alkoholihallinto, terveydenhuolto, sosiaalihuolto sekä ympäristöterveys) yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.
Merkittävä työpanos kohdennettiin sosiaali- ja terveyshuollon uusien valvontaohjelmien laatimiseen. Terveydenhuollossa ohjelma koskee kiiree-
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töntä hoitoon pääsyä sekä neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa (VNa
338/2011). Sosiaalihuollossa uudet ohjelmat koskevat:
•
•
•

toimeentulotuen määräaikoja
ympärivuorokautisia palveluja (lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdehuolto, vammaiset henkilöt)
kotiin annettavia palveluita.

Tulossopimuksessa mainittua päivähoidon valvontaohjelmaa ei toteutettu,
koska hallitusohjelmaan kirjattiin päivähoitopalvelujen ohjauksen siirtäminen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valvontaohjelmien tavoitteena on valtakunnallisesti yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt sekä
niukkojen valvontaresurssien suuntaaminen vaikuttavasti.
1.4.2.5 Tupakkalain mukainen valvonta
Ravintolatupakoinnin valvonta
Ravintolatupakointia koskevan tupakkalain muutoksen ja sen toimeenpanon seurantaan liittyvien hankkeiden loppuraportit valmistuivat kesäkuussa 2010 eli vuoden 2011 toiminnallinen tavoite saavutettiin jo tuolloin.
Ravintoloiden tupakointitilojen valvonta oli valtakunnallisen tupakkalain
valvontaohjelman 2011–2014 viime vuoden painopisteenä.
Valvira järjesti keväällä 2011 yhdessä aluehallintovirastojen kanssa tupakkalain 2010 muutoksiin liittyvän koulutuskiertueen kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomea. Lisäksi tupakkalain muutoksista koulutettiin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisilla ja alueellisilla koulutuspäivillä.
Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin ja mainonnan valvonta
Valvira päivitti tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa ja myynnin omavalvontaa koskevat ohjeet ja muut asiakirjat tupakkalain 698/2010 muutoksien mukaisesti. Myös tupakkatuotteiden sähköistä myyntilupahakemusta ja
myyntiluparekisteriä päivitettiin vuoden 2011 aikana lainsäädäntömuutoksien vuoksi.
Valvira julkaisi vuoden 2011 aikana kaksi esilläpitokieltoa käsittelevää laajaa ohjetta. Lisäksi esilläpitokiellosta ja sen vaikutuksista esimerkiksi
myyntilupien käsittelyyn ja tupakkatuotteiden myyntitilanteeseen annettiin
yksityiskohtaisia ohjekirjeitä ja tiedotteita. Valvira teki yhteistyötä eri viranomaisten kanssa etenkin tupakkalain esilläpitokieltoa koskevaan lainmuutokseen liittyen sekä kävi asiasta neuvotteluja kaupan alan kanssa.
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Valvira ohjeisti päivittäin tupakkatuotteiden myyntiin, myyntilupaan, myyntiluparekisteriin ja mainontaan liittyen kuntia ja elinkeinonharjoittajia puhelimitse sekä sähköpostitse. Muun ohjeistuksen lisäksi Valvira antoi runsaasti haastatteluja tupakkalain valvontaan ja valvonnan ohjaukseen liittyen eri medioiden edustajille.
Valvira antoi kolme kieltopäätöstä sekä 14 päätöstä, lausuntoa tai toimintaa ohjaavaa kirjettä tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden mainontaan
liittyen. Lisäksi Valvira antoi loppuvuonna 2011 runsaasti yksityiskohtaista
ohjeistusta muun muassa sähkösavukkeiden myynnistä tupakkalain mainontakiellon näkökulmasta.
1.4.2.6 Geenitekniikkalain mukainen valvonta
Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan kehittäminen ja toimeenpano
Geenitekniikan suljetun käytön valvonnassa laaditaan vuosittain valvontasuunnitelma. Suunnitelmaan perustuva tarkastustoiminta on säännöllistä
ja systemaattista. Valvontaa tehdään tarkastuskäynteinä ja kirjallisina tarkastuksina. Lisäksi muulla kirjallisella valvonnalla valvotaan ilmoitusten
ajantasaisuutta ja tarkastustarvetta.
Vuonna 2011 tarkastusvuorossa olleiden ja vuoden 2010 tarkastamatta
jääneiden ilmoitusten suuren määrän (yhteensä 158) vuoksi tarkastuskäynneillä valvottavaksi valittiin riskiperusteisesti 29 ilmoitusta. Lisäksi kirjallisen menettelyn avulla valvottiin 42 toiminnanharjoittajaa ja 24 ilmoitusta.
Ennakoivana valvontana tehtiin katto-organisaation jätehuoltokäytäntöjen
muutokseen liittyvä ohjauskäynti ja laadittiin toiminnanharjoittajille ohje,
jolla tiedotettiin 40 toiminnanharjoittajalle tarvittavista geenitekniikkalain
mukaisista toimenpiteistä. Toimenpiteisiin ryhtymistä valvottiin kirjallisesti.
Yhteistyössä geenitekniikan lautakunnan kanssa valmistui toiminnanharjoittajille tarkoitettu virussuositus sekä ohje ja lomake poikkeuksellisten tilanteiden ilmoittamiseksi geenitekniikan lautakunnalle.
Geenitekniikanrekisterin käyttäjätyytyväisyys
Geenitekniikan rekisteri on valvonnan keskeinen työkalu ja sen toimivuus
ja ajantasaisuus ovat suunnitelmallisen valvontatoiminnan perusta. Geenitekniikan rekisterissä tehtiin ylläpitotyöryhmän virheilmoitusten perusteella
tarvittavat ylläpitotyöt. Rekisteriä kehitettiin vastaamaan mm. kirjallisen
tarkastuksen käyttöönoton aiheuttamiin uusiin tarpeisiin.
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Geenitekniikan rekisterin käyttäjien tyytyväisyyttä mittaava kysely antoi
samansuuntaisia tuloksia kuin aiempina vuosina. Käyttäjien tyytyväisyys
käyttötukeen oli edelleen säilynyt hyvänä.
1.4.2.7 Tukipalvelut
Informaatioteknologian hyödyntäminen
Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteiskäyttöisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatietojärjestelmän (Valveri) ensimmäinen versio
otettiin käyttöön. Hedelmöityshoitolain mukainen luovutus-rekisteri (Luoteri) otettiin käyttöön. Lisäksi käytössä oleviin tietojärjestelmiin tehtiin tarvittavia kehitystöitä.
Asianhallintaa on kehitetty toteuttamalla eAMS-projekti sekä osallistumalla
VALDA-valmisteluun, jossa tavoitteena on myöhemmin saada Valdaintegraatio Valverin ja muiden keskeisten operatiivisten järjestelmien
kanssa.
Tiedon hallintaa ja viestintää kehitettiin johdon raportointi- ja tietovarastoratkaisun toteutusprojektissa.
Kokonaisarkkitehtuurityö on aloitettu, ja hankesalkkumenettely on otettu
rajoitetusti käyttöön.
Perustietotekniikkaa on uusittu ja kehitetty sekä aloitettu kehittämishankkeita Valtion IT-palvelukeskuksen kanssa.
Terveydenhuollon varmennepalvelut ja rooli- ja attribuuttitietopalvelut
Valviran varmennejärjestelmä oli käytössä Väestörekisterikeskukseen joulukuun 2010 alusta siirrettyjen terveydenhuollon varmennepalveluiden varajärjestelmänä ja sairaanhoitopiirien organisaatiovarmenteiden tuottamista varten. Vuoden 2011 lopussa oli käytössä 29 494 järjestelmästä myönnettyä varmennekorttia. Järjestelmän sulkemista valmisteltiin yhteistyössä
sairaanhoitopiirien ja Kelan kanssa. Valvira osallistui eReseptin ja eArkiston rakentamistyöhön muun muassa STM:n, THL:n, Kelan ja Suomen
Kuntaliiton kehittämisryhmissä. VRK:lle annettiin laissa edellytetyllä tavalla
terveydenhuollon toimintaan sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittamiseen
liittyvää asiantuntemusta sekä tuettiin muutoin VRK:n palveluiden rakentamista ja käyttöönottoa terveydenhuollossa ja apteekeissa. Valviran tehtävänä oli lisäksi VRK:n tuottamien terveydenhuollon varmennepalveluiden kustannusten maksaminen.
Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja VRK:n
varmennepalveluiden tukipalveluna toimivaa rooli- ja attribuuttitietopalvelua ylläpidettiin ja kehitettiin. Ammattioikeustietojen jälkikäteistä rakentamista jouduttiin kuitenkin edelleen siirtämään johtuen sairaanhoitajien, op45

tikkojen ja suuhygienistien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden käyttöönoton Terhikki-rekisteriin edellyttämistä muutoksista.
Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen
Tulostavoitteena oli perusrekistereiden uudistamisen aloittaminen ja sähköisen asioinnin määrittelytyön valmistuminen. Ysteri-järjestelmän korvaavan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskäyttöinen tietojärjestelmäkokonaisuuden ensimmäinen vaihe (Valveri) toteutettiin.
Luoteri (hedelmöityshoitorekisteri) otettiin käyttöön. Asiointi on täysin sähköinen.
Valviran ylläpitämään alkoholitietojärjestelmään sisältyvä anniskeluravintoloiden sähköinen jatkoaikahakemuspalvelu avattiin 31.8.2011.
Taulukko 15: Alkoholiluparekisterihaut internetissä organisaatioittain
2007

2008

2009

2010

2011

29 926

28 879

29 596

28 180

29 514

Verohallinto

258

216

243

147

153

Poliisihallinto

659

510

438

398

427

Lääninhallitukset

653

456

388

205

219

1 449

1477

1442

1573

1136

32 945

31 538

32 107

30 503

31 449

Alkoholin tukkumyyjät

Muut
Yhteensä

Taulukko 16: Julkisten terveydenhuollon ammattihenkilö- ja tupakan myyntiluparekisterien hakumäärät

JulkiTerhikki (käyttöönotto 9/2010)
JulkiTurre (käyttöönotto 3/2010)

2010

2011

>200 000

1 500 000

1 748

12 405

Julkaisujen tuotantoprosessi
Valvira ja THL allekirjoittivat toimintavuonna sopimuksen Valviran julkaisujen tuotantoprosessin siirtämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.
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EU-yhteistyö ja kansainvälinen toiminta
EU-yhteistyö
Valvira toimii EU- ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, ja se näkyy
viraston tehtävissä päivittäin. IMI-yhteistyönä (International market Information System), on osallistuttu EU:n ammattipätevyysdirektiivin koordinaatio- ja arviointikokouksiin, toimivaltaisten viranomaisten direktiivikokoukseen Tallinnassa sekä HPCB (Health Care Professionals Crossing Borders) -työryhmän työskentelyyn.
Valvira osallistui terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevien EUyhteistyöryhmien toimintaan.
Valvira osallistui EU:n tislattujen juomien täytäntöönpanokomitean ja viinien hallinto-komitean työskentelyyn. Viinin hallintokomiteassa ajettavina
asioina ovat olleet tuotteiden turvallisuus ja selkeät pakkausmerkinnät,
etenkin allergeenimerkinnät.OIV-järjestön ("International Organisation of
Vine and Wine" (OIV)), työryhmissä Suomi ajaa korkeaa tuotteiden turvallisuutta, korkeaa kuluttajansuojaa ja selkeitä pakkausmerkintöjä.
Valviran edustajat osallistuivat STM:n EU39/kansainväliseen huumausainetyöryhmään.
Lisäksi osallistuttiin EPSO (European Partnership for Supervisory
Organizations in Health Services and Social Care) -kokouksiin Norjassa ja
Iso-Britanniassa. EPSO-verkostoon kuuluu joitakin EU-maita, mutta kysymys ei ole virallisesta EU-työryhmästä.
Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaista yhteistyötä on tehty terveydenhuollon yhteisiä työmarkkinoita käsittelevän pohjoismaisen sopimuksen seurantaryhmässä (ryhmän
nimi on lyhennetty muotoon Långa namnet)
Ammatti- ja toimintaoikeudet -ryhmän ja valvonnan edustajat osallistuivat
valvonta-asioiden tietojenvaihtoa kehittävän työryhmän kokouksiin, joista
yksi järjestettiin syksyllä 2011 Helsingissä Valvirassa.
Valvira osallistui kertomusvuonna pohjoismaiseen terveysjohtajien konferenssiin Islannissa ja vastaavaan sosiaalijohtajien konferenssiin Norjassa.
Valviran edustajat osallistuivat Norjassa pidettyyn valvontakonferenssiin
(Nordisk Tillsyn -konferenssi).
Valviran virkamies osallistui myös Norjan Helsetilsyn-viraston kansainväliseen auditointiin.
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Lisäksi osallistuttiin pohjoismaiseen pakon käyttöä mielenterveyspalveluissa koskevan kansainvälisen symposiumin suunnitteluun.
Valviran virkamies osallistui kutsuttuna Norjan 22.7.2011 - terroritapahtuman hoidon ja jälkituen evaluoinnin kansainväliseen arviointiryhmään.
Mediakuvaindeksi ja sidosryhmäkysely
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten sidosryhmäbarometri ja mediabarometri julkaistiin kertomusvuonna. Sidosryhmäselvityksen teki Jyväskylän yliopiston tutkija Vilma Luoma-aho ja mediabarometrin T-media.
Erot virastojen välillä olivat molemmissa selvityksissä pieniä. Mediabarometrissa Valviran yleisarvosana oli 7.5, kun paras arvosana (STUK) oli 8.4
ja heikoin 7.2 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto).
Mediabarometrin tuloksiin vaikutti, että kysely tehtiin juuri, kun valelääkärikohu oli ylimmillään. Valviran mediakuvaindeksi oli 3.29, kun paras (TTL)
oli 3.82 ja heikoin 3.21 (Fimea). Huolimatta valelääkärikohusta Valviran
mediaindeksi oli parantunut aavistuksen vuoden 2009 tuloksesta.
Sisäinen valvonta
Valvira osallistui edelleen hallinnonalan sisäisen valvonnan verkoston yhteistyöhön. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kokonaisuutena on kohtuullisella tasolla virastossa. Eniten parannettavaa on riskien tunnistamisessa,
arvioinnissa ja hallinnassa.
1.4.2.8 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta
(TUKIJA)
TUKIJA kokoontui vuoden 2011 välisenä aikana kaksitoista kertaa. TUKIJA antoi lausuntoja kaikkiaan 40 uudesta kliinisestä lääketutkimuksesta ja
109 tutkimussuunnitelman muutoksesta. Muita lausuntopyyntöjä TUKIJA
käsitteli kaikkiaan 14. Niistä 7 koski alueellisen eettisen toimikunnan antamaa kielteistä lausuntoa.
TUKIJA järjesti yhden valtakunnallisen tutkimusetiikkaseminaarin marraskuussa 2011. Sen lisäksi TUKIJA on järjestänyt neljä alueellisten eettisten
toimikuntien neuvottelupäivää ja yhden alueellisten eettisten toimikuntien
sihteerien koulutuspäivän sekä yhden TUKIJAn sisäisen seminaarin. TUKIJA on yhdessä Lääketietokeskuksen kanssa järjestänyt kurssin tutkimuksesta vastaavan henkilön tehtävistä. Lisäksi TUKIJA osallistui vuoden
2011 Tieteenpäiville järjestämällä keskustelusession yhdessä TJNK:n ja
ETENEn kanssa.
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TUKIJA on keväällä 2011 päivittänyt toimintaohjeitaan mm. julkaisemalla
malliasiakirjan kliinisiä lääketutkimuksia koskevasta tutkittavan tiedotteesta.
TUKIJAn ylitarkastaja on neljä kertaa osallistunut EU-komission järjestämään lääketutkimusdirektiivin sovellusohjeita valmistelevan työryhmän
kokouksiin. Lisäksi ylitarkastaja on osallistunut Pohjoismaiden lääketieteen alan kansallisten eettisten toimikuntien tapaamiseen Tukholmassa.
Taulukko 17: Tutkimuseettisen toimikunnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1000 €

Maksullisen toiminnan tuotot

2010

2011
155

0

155

0

- julkisoikeudelliset suoritteet
- muut MPL suoritteet
Tuotot yhteensä
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset

Erilliskustannukset yhteensä

0

0
100
0
7
22
129

Käyttöjäämä

0

26

- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset

Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista

78
2
0

- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
- muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

0

80

Kokonaiskustannukset yhteensä

0

209

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

0

-55

49

1.5

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Valvirassa muutosprosessi jatkui kertomusvuoden aikana. Toimintoja kehitettiin edelleen uuden strategian mukaisesti.
Vuoden 2011 toimintaa leimasi uusista tehtävistä sekä käsittelyssä olevien
asioiden lisääntymisestä johtunut ruuhkautuminen. Tästä syystä Valvira
päätti kesällä toimeenpanna ruuhkanpurkuprojektin, johon rekrytoitiin lisähenkilöstöä.
Loppusyksystä käynnistynyt ns. valelääkäritapauksen selvittäminen siihen
liittyvine kanteluineen lisäsi nopeassa tahdissa jo ruuhkautunutta työmäärää. Tapauksen selvittämiseksi käynnistettiin erillinen projekti. Osa selvitystyöhön tarvittavasta asiantuntemuksesta saadaan Valviran käyttöön
tehdyn sopimuksen mukaisesti THL:sta. Loppuvuodesta toteutettiin myös
joitakin lisähenkilöstön rekrytointeja selvitystyöhön. Tapauksen selvittelyn
vaatima työmäärä, asian saama julkisuus sekä Valviran henkilöstöön kohdistuva esitutkinta ovat vaarantaneet henkilöstön jaksamista siinä määrin,
että henkilöstön tukemiseksi on järjestetty työnohjausta sekä laajennettu
mahdollisuus yksilölliseen tukeen. Henkilöstön sitoutuminen työhönsä sekä uhrautuva joustaminen työajoissa on vaikuttanut merkittävästi siihen,
että vallitsevasta tilanteessa huolimatta Valvira on kyennyt vastaamaan
lakisääteisistä tehtävistään.
Syksyllä päätettiin vahvistaa Rovaniemen toimipisteen roolia. Tavoitteena
on muodostaa Rovaniemen toimipisteestä yksikkö, jolla on omat tehtävät,
resurssit sekä toimivalta. Muutoksen valmisteluun asetettiin työryhmä, joka laati suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä. Yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta ja sen tehtävänä on vastata terveyden- ja sosiaalihuollon valvonta-asioista sekä valtakunnallisista lupa-asioista. Rovaniemen yksikön henkilöstön muodostavat toimipisteessä työskennelleet valvontaosaston työntekijät sekä aikaisempi toimipisteen oma henkilöstö, yhteensä 11 henkilöä. Yksikköä johtaa ylijohtajan alaisuudessa toimiva yksikön päällikkö.
Loppuvuodeksi suunniteltua osaamiskartoitusta ei saatu toteutetuksi kertomusvuonna. Virastossa on otettu käyttöön matkahallintaohjelma (M2)
sekä tilaustenhallintajärjestelmä (TILHA).
Vuoden 2011 lopussa Valvirassa työskenteli 161 henkilöä. Määräaikaisessa virkasuhteessa oli 17 prosenttia henkilöstöstä, eli 27 henkilöä. Määräaikaisten suhteellisen suuri osuus on johtunut ruuhkautuneiden töiden
purkamiseen tarvittavasta lisähenkilöstöstä, useista virkavapauksista ja
vuorotteluvapaista sekä osa-aikaista työtä tekevien tehtävien hoidon järjestämisestä.
Valvirassa aloitti 25 uutta työntekijää vuonna 2011. Heistä 9 on aloittanut
vakinaisessa virassa. Kertomusvuoden aikana 4 henkilöä jäi eläkkeelle.
Valvirasta irtisanoutui toimintavuoden aikana 7 henkilöä vakinaisesta vi-
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rasta. Lähtövaihtuvuus on toimintavuoden jälkeen tasaantunut ja nyt melko normaalia.
Taulukko 18: Henkilöstöhallinnon tunnuslukuja
2007

2008

2009

2010

2011

160

168
5

176
4,80

180

161
-10,6

Henkilöstömäärät ja henkilöstörakenne:
- henkilöstön määrä vuoden lopussa, lkm ja
muutos %
- henkilötyövuodet, htv:t
(ei sukupuolierittelyä)
- henkilöstön keski-ikä
- henkilöstön ikä, jako alle / yli 45-vuotiaat
- vakinaiset, lukumäärä ja %-osuus
- määräaikaiset, lukumäärä ja %-osuus

152

160,3

166,5

182

141,36

48,6
53/107
142/89 %
18/11 %

48,5
52/116
147/84 %
25/16 %

48,6
62/118
147/82%
33/18%

47,6
58/103
134/83%
27/17%

- kokoaikaiset, lukumäärä ja %-osuus

155/97 %

169/97 %

167/93%

144/89%

- osa-aikaiset, lukumäärä ja %-osuus

5/3 %

6/3 %

47,1
68/106
146/83 %
28/17 %
170/96,6
%
6/3,4 %

13/7%

17/10,6%

4,2 pv/htv

4,2 pv/htv

2,3 pv/htv

3,3 pv/htv

2,5 pv/htv

3,21

-

3,25

Osaamisen ja työhyvinvoinnin
keskeiset tunnusluvut:
- koulutusvuorokaudet/htv
- työtyytyväisyysindeksi tai muu seurantatieto
viraston/laitoksen oman tähänastisen käytännön mukaisesti
- työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä
- sairauspoissaolot, pv / htv
- eläkkeellesiirtymisen keski-ikä

3,3
(STTV)
3,0 (TEO)

0%

0%

0%

8,4 pv/htv

9,6 pv/htv

9,3 pv/htv

63,5

64,1

63,6

7,19
pv/htv
63,7

47 %

60,20 %

71,50 %

58,80 %

47,40 %

3,27
(STTV)

-

3,03

-

3,34

8,5 pv/hv
63,4

Johtamiseen liittyvät
keskeiset tunnusluvut:
- naisten osuus laitoksen johtotehtävissä (ylin
johto ja ns. keskijohto), %
- esimiesarviointien tulokset (erilliset arvioinnit
ja työtyytyväisyysbarometrin ao. tulos)

1.6
1.6.1

Tilinpäätösanalyysi
Rahoituksen rakenne
Viraston menot on budjetoitu osittain nettomääräisinä siten, että terveydenhuollon lupatoiminnan sekä alkoholilupahallinnon ja -valvonnan menot
katetaan toiminnan tuloilla ja muu toiminta rahoitetaan talousarviomäärärahalla. Virastolle myönnetty kahden vuoden siirtomääräraha vuodelle
2011 oli 14 884 000 euroa (talousarvio ja lisätalousarvio). Maksullisen
toiminnan tuotot olivat 2 655 969 euroa ja muut toiminnan tuotot 991 980
euroa, josta 930 300 euroa oli aluehallintovirastojen tilittämiä lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuja. Edellisiltä vuosilta siirtynyt siirtomääräraha oli
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yhteensä 3 904 672 euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus rahoituksesta oli 59 000 euroa.
1.6.2

Talousarvion toteutuminen
Viraston toimintamäärärahat on budjetoitu valtion talousarvion momentille
33.02.05. Menot on budjetoitu osittain nettomääräisinä. Valviralle myönnetty määräraha vuodelle 2011 oli 14 884 000 euroa. Tästä määrärahasta
oli 3 900 000 euroa osoitettu Väestörekisterikeskuksen tuottamien terveydenhuollon varmennepalveluiden kustannusten maksamiseen.
Määrärahaa käytettiin 11 278 615 euroa. Vuoden 2011 määrärahasta siirtyi 4 628 211 euroa vuodelle 2012, mistä 2,42 milj. euroa on varmennepalveluihin myönnettyä määrärahaa. Vuodelta 2010 siirtyi määrärahaa 3
904 672 euroa. Vuodelle 2012 siirtyvän määrärahan osuus oli noin 25 %
vuoden 2011 käytettävissä olevasta bruttomäärärahasta.
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan varsinaiset tuotot olivat 1 467 741
euroa (ilman aluehallintovirastojen tilityksiä) eli 327 741 euroa enemmän
kuin talousarviossa oli arvioitu.
Tuloarviomomentille 12.33.02 kertyi alkoholilupahallinnon ja valvonnan tuloja 976 980 euroa.

1.6.3

Tuotto- ja kululaskelma
Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 2 655 969 euroa ja muun
toiminnan tuotot 991 980 euroa. Tuotot koostuivat mm. terveydenhuollon
ammatinharjoittamiseen liittyvistä lupamaksuista 1 415 423 euroa, alkoholihallinnon lupa- ja valvontamaksuista 923 147 euroa sekä vesihygieenisen osaamisen testauksesta 35 985 euroa.
Muut toiminnan tuotot koostuivat pääasiassa yhteisrahoitteisen toiminnan
tuotoista 59 000 euroa ja aluehallintovirastojen tulouttamista yksityisen
terveydenhuollon maksuista 930 300 euroa. Tuotot koostuvat lähes kokonaan julkisoikeudellisista suoritteista. Ainoastaan 52 318 euroa oli liiketaloudellisista suoritteista (lähinnä sertifikaattien myöntämisestä ja sähköisten tiedostojen myynnistä) saatuja tuottoja.
Toiminnan kulut olivat 16 446 254 euroa. Suurimmat erät olivat henkilöstökulut 57,5 %, palvelujen ostot 30,8 % ja vuokrat 6,8 %.
Poistot käyttöomaisuudesta olivat 153 924 €.
Tilikauden kulujäämä oli -13 758 707 euroa.
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1.6.4

Tase
Taseen loppusumma oli 2 079 923 euroa.
Vastaavissa kasvoivat:
•
•

•

käyttöomaisuus 0,36 milj. eurosta 0,75 milj. euroon (Valveri-, Luoterija Allu-rekisterien rakentaminen ja kehittäminen),
myyntisaamiset 0,32 milj. eurosta 0,67 milj. euroon (alkoholielinkeinon
valvontamaksuja laskutettiin 0,82 milj. euroa, josta 0,53 milj. euroa jäi
myyntisaamisiin),
siirtosaamiset 0,47 milj. eurosta 0,6 milj. euroon (suurin selittävä tekijä
oli aluehallintovirastojen nk. Ysteri-tilitykset).

Muut lyhytaikaiset saamiset vähenivät 470 000 eurosta 5 700 euroon, mikä johtui v. 2010 tilinpäätökseen kirjattujen kemikaalisuoritteiden valmisteluun liittyvien Suomen Ympäristökeskukselle vuosina 2009–2010 maksettujen kulujen siirtämisestä Valviralta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille lähetteiden tilin kautta (liittyi kemikaalitehtävien siirtoon Valvirasta
Tukesiin 1.1.2011 alkaen).
Käyttöomaisuuden suurin erä oli atk-ohjelmat (rekisterit). Käyttöomaisuuden arvo vuoden lopussa oli 799 570 euroa.
Vastattavien siirtovelat vähenivät lomapalkkavelan pienentyessä viraston
kemikaaliosaston Tukesiin siirron myötä.

1.7

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Valviran taloussäännön mukaan: ”sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa
ja sen riittävyydestä ja kehittämisestä vastaa ylijohtaja. Sisäisen valvonnan menettelyt kytkeytyvät automaattisesti viraston toimintaprosesseihin
ja sitä toteuttavat viraston työntekijät jatkuvasti omissa tehtävissään. Sisäisen valvonnan toteuttamiseksi virastossa on toiminnan ja talouden hallinto- ja raportointimenetelmät täsmäytys-, kontrolli- ja varmennustoimenpiteineen.
Sisäinen valvonta sovitetaan Valviran strategiaan ja arvoihin. Sisäiselle
valvonnalle luodaan suotuisa ilmapiiri ja sitä ylläpidetään kouluttamalla
henkilöitä, joiden tehtäviin sisältyy sisäistä valvontaa sekä informoimalla
henkilökuntaa sisäistä valvontaa ohjaavista säädöksistä ja ohjeista.
Ylijohtajan suorittama valvonta perustuu ensisijaisesti johtoryhmätyöskentelyyn ja tulosarviointiin.”
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointi vuodelta 2011 toteutettiin johtoryhmän jäsenille suunnatulla kyselylomakkeella. Kyselylomake
oli viraston tarpeisiin muokattu versio valtiovarain controller-toiminnon ja
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sisäisen tarkastuksen jaoston suppeasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikosta.
Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta ja riskienhallinta kokonaisuutena
on kohtuullisella tasolla virastossa. Eniten parannettavaa on riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja hallinnassa.
Koko sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toteutettu riskien kartoitus toteutettiin Valvirassa yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa. Kartoitus toteutettiin siten, että ryhmäpäälliköt saivat puolen päivän koulutuksen, jonka jälkeen riskit kartoitettiin jokaisessa ryhmässä. Riskien kartoituksessa löydettiin erilaisia riskejä 109 kpl, joista neljän todettiin vaativan
välittömiä toimenpiteitä.
Syksyn aikana esille nousi ammattioikeuksiin liittyvien lupien ja lupapäätösten käsittelyyn liittyvät riskit. Samoin terveydenhuollon valvontaasioiden jatkuvasti lisääntyessä jouduttiin toteuttamaan yhä tiukempaan
harkintaa ja valikoimaan riskinarvioinnin perusteella tutkittavaksi otettavat
asiat ja priorisoimaan suuresta kesken olevien asioiden joukosta kiireellisimmät asiat. Tämä merkitsee kasvavaa riskiä siitä, että niiden asioiden
joukossa, joita ei oteta tutkittavaksi tai joita ei priorisoida, onkin potilasturvallisuutta vaarantavia tapauksia.
Viraston laadunhallinnan ja mm. prosessien kehittämiseen päätettiin vuoden 2012 alkupuolella palkata kehittämispäällikkö.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 15.11.2011 työryhmän selvittämään ja
arvioimaan terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuden myöntämistä
sekä ammatinharjoittamisen seurantaa ja valvontaa koskevaa prosessia
kokonaisuutena. Selvitystyön taustana ovat ilmi tulleet nk. valelääkäritapaukset.
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje hyväksyttiin 17.11.2011.

1.8

Arviointien tulokset
Viraston kehittämis- ja strategiahankkeeseen liittyen toteutettiin CAFitsearviointi keväällä 2011. CAF-itsearvioinnin tavoitteena oli viraston vahvuuksien ja parantamisalueiden tunnistaminen ja nykytilan pisteyttäminen
CAF-mallin mukaisesti sekä päättää tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.
Itsearvioinnin tuloksena syntyi kehittämistoimenpidetaulukko, jossa kehittämistoimenpiteet jaettiin kolmeen kategoriaan: 1. Valitaan kehittämiskohteeksi, 2. Toteutuu muutoin ja 3. Ei toteuteta tässä vaiheessa.
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1.9

Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Väärinkäytöksiä ei havaittu vuoden 2011 aikana.
Poliisi aloitti marraskuussa 2011 esitutkinnan siitä, onko Valvirassa syyllistytty virkarikoksiin epäiltyjen valelääkäritapausten selvittelyssä.
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Tuloarviotilit yhteensä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston tulot

12. Sekalaiset tulot

12.33.02.
1 123 144,36

1 116 558,43

1 116 558,43

6 585,93
6 585,93

Arvonlisävero

11.04.01.

Tilinpäätös
2010

11. Verot ja veronluontoiset tulot

Osaston, momentin ja
tilijaottelun numero ja nimi

Kirjanpitoyksikön talousarvion toteutumalaskelma

2. Talousarvion toteumalaskelma

980561

976980

976980

3581

3581

Talousarvio
2011
(TA + LTA:t)

980 560,92

976 980,30

976 980,30

3 580,62

3 580,62

Tilinpäätös
31.12.2011

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vertailu
Tilinpäätös Talousarvio

100

100

100

100

100

Toteutuma
%
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Hätäkeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2v)

Määrärahatilit yhteensä

15 590 451,36

15 906 825

11 278 614,51

10 255 789,24

4 628 210,76

4 628 210,76

15 906 825,27

14 884 000,00

0,00

0,00

3 904 672,16

3 897 672,16

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

14 884 000

14 633 400,00

33.02.05.

7 000,00

Toimintamenot

7 000,00

7 000,00

3 904 672,16

0,00

0,00

33.01.01.1

965 825,27

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

15 849 825,27

57 000,00

57 000,00

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

18 845 672,16

18 781 672,16

7 000,00

7 000,00

18 788 672,16

57 000,00

57 000,00

Käytettävissä
vuonna 2011

14 217 461,40

14 153 461,40

7 000,00

7 000,00

14 160 461,40

57 000,00

57 000,00

Käyttö
vuonna 2011
(pl. peruutukset)

4 628 210,76

4 628 210,76

0,00

0,00

4 628 210,76

0,00

0,00

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön
toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

965 825,27

4 628 210,76

0,00

0,00

siirto
seuraavalle
vuodelle

Tilinpäätös
Vertailu
2011 Talousarvio Tilinpäätös

33.01.01

965 825

950 051,36

11 221 614,51

57 000,00

57 000,00

käyttö
vuonna 2011

Talousarvion määrärahojen

Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)

15 849 825

57 000

57 000

Talousarvio
2011(TA + LTA:t)

15 590 451,36

0,00

0,00

Tilinpäätös
2010

33.01.29.

33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

26.30.02

26.Sisäasianministeriön hallinnonala

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero,
nimi ja määrärahalaji
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3. Tuotto- ja kululaskelma

1.1.2011-31.12.2011
Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Muut toiminnan tuotot

2 655 968,92
991 980,41

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Poistot
Sisäiset kulut

381 563,07
9 458 614,26
1 113 728,96
5 058 031,79
280 391,44
153 924,43
0,00

JÄÄMÄ I
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ

3 464 091,69
1 065 432,74

4 529 524,43

16 446 253,95

293 459,29
10 913 583,34
1 602 419,20
3 646 666,43
321 366,45
72 613,63
0,00

16 850 108,34
-12 320 583,91

4 723,33
2 971,52

1 751,81

3 547,17
507,12

3 040,05

90,50
0,00

90,50

36,00
0,00

36,00

-12 796 462,31

0,00

JÄÄMÄ III
Tuotot veroista ja pakollisista maks.
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot

3 647 949,33

-12 798 304,62

JÄÄMÄ II
Siirtotalouden tuotot ja kulut
Siirtotalouden kulut
Siirtotal. Kulut kuntayhtymille

1.1.2010-31.12.2010

0,00

-12 317 507,86

0,00

-12 796 462,31

13 342,40
975 587,05

-962 244,65

-13 758 706,96

0,00
-12 317 507,86

14 467,12
957 932,35

-943 465,23

-13 260 973,09
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4. Tase
TASE

31.12.2011

31.12.2010

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

29 676,55

52 046,95

722 027,49

311 238,52

0,00

751 704,04

0,00

363 285,47

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja laitteet
Kalusteet

47 866,34

23 966,34

0,00

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

47 866,34

0,00

799 570,38

23 966,34
387 251,81

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset

665 386,01

320 273,55

Siirtosaamiset

609 220,13

471 313,00

5 746,71

388 953,44

Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut

0,00

1 280 352,85

0,00

1 180 539,99

0,00

0,00

0,00

0,00

RAHAT, PANKKISAAMISET JA
MUUT RAHOITUSVARAT
Kassatilit
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

1 280 352,85

1 180 539,99

2 079 923,23

1 567 791,80

31.12.2011

31.12.2010

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998

0,00

0,00

Edellisten tilikausien pääoman muutos

-2 017 206,24

-1 897 822,62

Pääoman siirrot

12 946 358,53

13 141 589,47

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-13 758 706,96

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-2 829 554,67

-13 260 973,09

-2 829 554,67

-2 017 206,24
-2 017 206,24

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Saadut ennakot

0,00

0,00

2 869 538,57

615 204,17

Tilivirastojen väliset tilitykset

194 325,09

269 674,28

Edelleen tilitettävät erät

161 995,09

236 852,10

Ostovelat

Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 683 619,15

4 909 477,90

2 463 267,49

3 584 998,04

4 909 477,90

3 584 998,04

2 079 923,23

1 567 791,80
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5. Liitetiedot
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
1

Talousarviotilien budjetointia ei ole muutettu edellisestä vuodesta.

2

Ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia ei ole.

3

Virastolla ei ole vaihto-omaisuutta.
Tulot ja menot on arvostettu todellisiin määriin.
Menot on jaksotettu tilikauden kuluiksi sekä käyttöomaisuuden
menoiksi, jotka on jaksotettu suunnitelman mukaisin poistoin.

4

Kirjanpitoyksikkö sai maksuvaatimuksen koskien Lääkelaitoksen aikaista asiaa. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet siirtyivät Valviraan 1.11.2009 alkaen. Näin ollen
niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet
siirtyivät myös Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.
Korkein Hallinto-oikeus velvoitti Valviran korvaamaan oikeudenkäyntikulut KHO:ssa
sekä Helsingin hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Summa oli yhteensä
16.612,41 eur, johon sisältyi viivästyskorkokuluja oli 2.817,10 euroa. Tosite L3-2383,
15.12.2011.

5

KHO:n 22.11.2011 päätös, diaari 270/2/09 MED-EL Elektromedizinische Geräte
GmbH/Lääkelaitos.
1.12011 alkaen uuteen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Tukesiin (kp-yksikkötunnus
513) koottiin kemikaalivalvonnan tehtävät SYKE:stä, Valvirasta ja Evirasta. Vuoden
2011 tilinavauksessa tilillä 17492 "Muut lyhytaikaiset saamiset" olevat Valviran SYKE:lle maksamat kemikaalilausuntomaksut vuosilta 2009–2010 yhteensä määrältään
384.750,00 euroa siirrettiin Lähetteiden tiliä (lkp-tili 19910) käyttäen muistiolla M1-7,
17.2.2011 Tukesille.
Valviran kemikaalisaatavien siirrosta Tukesiin on laadittu muistio 16.2.2011 Tukesin
hallintopäällikkö Annika Kutilaisen kanssa. Muistio liitteineen liitetään sidottavaan tilinpäätösasiakirjaan lisäselvityksenä.
KOM-tilillä 11400 "Itsevalmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat"oleva KEMIKAALIjärjestelmä
arvoltaan 21.721,45 eur siirrettiin muistiolla M1-6, 31.1.2011 ennen Valviran tammikuun 2011 poistoajoa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) organisaatiomuutoksen johdosta.
Hyödykkeiden hallinta siirrettiin Tukesille kirjanpitoarvosta 31.12.2010.
Kirjaukset tehtiin luovuttavassa ja vastaanottavassa virastossa samalle kuukaudelle
eli vuoden 2011 tammikuulle.
Erittely siirretystä käyttöomaisuudesta liitetään sidottuun tilinpäätösasiakirjaan lisäselvityksenä.
Muuten edellinen vuosi on vertailukelpoinen tilivuoden kanssa.
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Nettomenot

Bruttotulot

ministeriön toimintamenot

Bruttotulot

Nettomenot

Sosiaali- ja terveysalan

lupa- ja valvontaviraston

toimintamenot

Bruttomenot

33.02.05

Nettomenot

Bruttomenot

Sosiaali- ja terveys-

14 633 400,00

3 285 847,35

17 919 247,35

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

Bruttotulot

toimintamenot

33.01.01

0,00

Bruttomenot

0,00

Tilinpäätös
2010

Hätäkeskuslaitoksen

26.30.02

Momentin numero ja nimi

Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

14 884 000,00

14 884 000,00

57 000,00

0,00

57 000,00

Talousarvio 2011
(TA + LTA:t)

10 255 789,24

2 638 496,03

12 894 285,27

57 000,00

0,00

57 000,00

käyttö
vuonna 2011

4 628 210,76

0,00

siirto
seuraavalle
vuodelle

Talousarvion
2011määrärahojen

14 884 000,00

2 638 496,03

17 522 496,03

57 000,00

0,00

57 000,00

Tilinpäätös
2011

0,00

0,00

Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös

3 897 672,16

7 000,00

0,00

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

18 781 672,16

7 000,00

57 000,00

Käytettävissä
vuonna 2011

14 153 461,40

2 638 496,03

16 791 957,43

7 000,00

0,00

7 000,00

57 000,00

0,00

57 000,00

Käyttö
vuonna 2011
(pl. peruutukset)
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4 628 210,76

0,00

0,00

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Ei arviomäärärahojen ylityksiä
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Ei peruutettuja siirrettyjä määrärahoja
Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

2011

2010

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos

7 826 983,45
7 824 249,46
0,00
2 733,99

8 942 379,93
9 000 464,98
0,00
-58 085,05

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

1 631 630,81
1 467 821,78
163 809,03
9 458 614,26

1 971 203,41
1 763 938,87
207 264,54
10 913 583,34

549 544,82
0,00
240,00
240,00
0,00

541 346,70
0,00
180,00
180,00
0,00

Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu virastossa yhdenmukaisin
periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan
mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.
Poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet
112 Aineettomat oikeudet
114 Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
125 - 126 Koneet ja laitteet
1250 Autot
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet
12550 ATK-laitteet ja oheislaitteet
12551 Palvelimet ja verkonlaitteet
1256 Toimistokoneet ja laitteet
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestint
12570 Matkapuhelimet
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet
1269 Muut koneet ja laitteet
127 Kalusteet

Poistoaika

Vuotuinen
poisto%

Jäännösarvo%

tasapoisto
tasapoisto

5
5

20,0
20,0

0
0

tasapoisto

5

20,0

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

3
5
5
5
3
5
5
5

33,3
20,0
20,0
20,0
33,3
20,0
20,0
20,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vähäiset käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.
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Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Käyttöomaisuus

Hankintameno 1.1.2011
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2011
Kertyneet poistot 1.1.2011
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot
Kertyneet poistot 31.12.2011
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2011

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
Muut pitkävaikut.
oikeudet
menot
112
114
644 162,55
490 717,64
552 503,66
55 953,79
644 162,55
987 267,51
592 115,60

Yhteensä
1 134 880,19
552 503,66
55 953,79
1 631 430,06

22 370,40

179 479,12
34 232,34
119 993,24

771 594,72
34 232,34
142 363,64

614 486,00

265 240,02

879 726,02

29 676,55

722 027,49

751 704,04

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja laitteet
Hankintameno 1.1.2011
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2011
Kertyneet poistot 1.1.2011
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot
Kertyneet poistot 31.12.2011
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2011
KOM poistamaton osa kaikki yhteensä

125 - 126
367 329,24
47 795,69
62 099,35
353 025,58
343 362,90
49 764,45
11 560,79

305 159,24
47 866,34
799 570,38

Tilinpäätöksen liitteessä 7 on tiedot niistä käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat edelleen
käytössä, vaikka ne olisi loppuun poistettu. Liite tehdään näin, koska Personec käyttöomaisuusohjelma ei tue Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaista raportointia liitteestä 7.
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Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

Muutos
2011

2010

2011-2010

Korot euromääräisistä saamisista

4 723,33

3 547,17

1 176,16

Rahoitustuotot yhteensä

4 723,33

3 547,17

1 176,16

Rahoituskulut

Muutos
2011

2010

2011-2010

Korot euromääräisistä veloista

2 971,52

507,12

2 464,40

Rahoituskulut yhteensä

2 971,52

507,12

2 464,40

Netto

1 751,81

3 040,05

-1 288,24

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Ei talousarviotaloudesta annettuja lainoja
Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Ei arvopapereita eikä oman pääoman ehtoisia sijoituksia
Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Ei taseen rahoituseriä ja velkoja.
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Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Myönnetyt takaukset ja takuut
Ei myönnettyjä takauksia ja takuita.
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain
Ei myönnettyjä takauksia ja takuita.
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten
määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt
tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€
STM:n hallinnonala,
määräaikainen
vuokrasopimus
Tavanomaiset
sopimukset ja
sitoumukset
yhteensä

Talousarviomenot 2011

Määrärahatarve 2012

Määrärahatarve 2013

Määrärahatarve 2014

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä

1 220 081,64 1 220 081,64 1 220 081,64 1 220 081,64 5 795 387,79 9 455 632,71

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen
yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat
perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
Ei ilmoitettavaa.
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Liite 15: Velan muutokset
Ei valtionvelkaa.
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Ei valtionvelkaa.
Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Tilinpäätöksen liitteessä 7 on tiedot niistä käyttöomaisuushyödykkeistä,
jotka ovat edelleen käytössä, vaikka ne olisivat loppuun poistettu. Liite
tehdään näin, koska Personec käyttöomaisuusohjelma ei tue Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaista raportointia liitteestä 7. Valtion talous-ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Joensuun toimipiste, jonka asiakas Valvira on, menettelee edellä kuvatulla tavalla muiden asiakasvirastojensa
suhteen, joiden käyttöomaisuuskirjanpito on annettu palvelukeskuksen
hoidettavaksi.
Käyttöojmaisuuskirjanpitojärjestelmän oheen ei ole voitu kohtuullisella
työllä eikä luotettavuudella järjestää oheismenettelyä, jolla tarvittavat tiedot olisi pystytty tuottamaan Valviralle.
Vuoden 2010 toimintakertomuksen Taulukko 1: Osastojen kustannusten ja
henkilötyövuosien kehitys on vuoden 2010 euromäärien osalta korjattu
vuoden 2011 toimintakertomuksessa.
Vuoden 2010 toimintakertomuksen Taulukko 1:n luvuista oli järjestelmällisesti jäänyt liikekirjanpidon tili 43233 Muut käyttömaksut pois, yhteensä
654.410,00 euroa.
Vuoden 2011 toimintakertomuksessa vuoden 2010 lukuihin on myös lisätty poistot ja käyttöomaisuuteen sitoutuneen pääoman korko.
Toisin sanoen vuoden 2010 ja 2011 toimintakertomusten Taulukko 1:n
vuoden 2010 luvut eivät ole vertailukelpoiset.
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6. Allekirjoitukset
Tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus on käsitelty Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston johtoryhmässä 8.2.2012, 22.2.2012,
7.3.2012 sekä 14.3.2012
Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2012

Ylijohtaja

Marja-Liisa Partanen

Talouspäällikkö

Pekka Kivilevo
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