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Aluehallintovirastojen tehtävänä
on VALVOA 

• Perusoikeuksien ja oikeusturvan
toteutumista.

• Palvelujen lainmukaisuutta, laatua
ja yhdenvertaista saatavuutta.

Aluehallinto-

virastojen tehtävä
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Aluehallinto-viraston
keinot toteuttaa tehtäväänsä

Ohjaus ja neuvonta – kansalaiset, 
kuntatoimijat, yksityiset 
palveluntuottajat

Ennakollinen valvonta – vuoropuhelu, 
ohjaus

Reaktiivinen valvonta –
selvityspyynnöt, hallinnollinen ohjaus, 
kantelut, lupavalvonta

Aluehallintovirastojen valvonnan, 
ohjauksen ja tuen menetelmiä 

ovat esimerkiksi:
yhdyshenkilöiden verkostojen 
asiantuntijajäsenyys

kuntakäynnit

alueellisten tilannetietojen ja havaintojen 
koostaminen

yhteistyökokoukset ja koulutukset
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42 § Viranomaisvalvonta ja siihen liittyvä 
ohjaus
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Tähän lakiin perustuvan toiminnan yleinen ohjaus, suunnittelu, kehittäminen ja valvonta 
kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Aluehallintovirasto valvoo toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja 
hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen lainmukaisuutta ja antaa 
valvontaan liittyvää ohjausta. (HE 241/2020, pykälää sovelletaan myös kuntiin)

Tarkoittaa:

Valvonta- ja ohjaustehtävä jää edelleen aluehallintovirastoihin.

Hyvinvointialueille ei ole perustuslaillisista reunaehdoista johtuen mahdollista antaa 
kuntiin kohdistuvaa ohjaustoimivaltaa.



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnille ja 
hyvinvointialueille lakisääteistä

laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 

Kuntien ja hyvinvointialueiden on sen mukaisesti (§ 6,7)

• edistettävä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja nimettävä tälle vastuutaho

• seurattava asukkaidensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä näihin vaikuttavia tekijöitä

• asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle tavoitteet & määriteltävä tälle toimenpiteet

• arvioitava etukäteen näiden toimenpiteiden vaikutuksia sekä raportoitava työstä kunnan-/ aluevaltuustoille ja julkaistava 
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

• eri toimialojen on tehtävä tässä yhteistyötä, ja kuntien ja alueiden on osallistettava yhteistyöhön myös yksityisiä ja 
yleishyödyllisiä toimijoita, sekä edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä

• hyvinvointialueiden ja kuntien on toimittava yhteistyössä ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan 

→ samat vastuut

Lainsäädännön tuomat muutokset korostavat yhteistyön ja toimivien yhdyspintojen tärkeyttä kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden välille sekä selkeitä rakenteita.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612#Pidm45237816525520


Hyvinvointialueen strategiat ja ohjelmat ohjaavat hyvinvointialueen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä
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Hyvinvointialueen palvelustrategiassa tulee kuvata hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen osuus siten, miten se koskettaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita, eli palveluiden osuus.

Palvelustrategian mallia ei ole määritelty selkeästi, siinä asetetaan 
tavoitteet miten palvelut toteutetaan. 

Kunnat eivät ole laatimassa palvelustrategiaa, koska kunnat eivät 
päätä ja vaikuta enää sote-palveluihin.

Hyvinvointialuestrategiassa tulee ottaa myös huomioon asukkaiden 
hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla.

Omavalvontaohjelmassa tulee kuvata kaikki hva järjestämiselle 
kuuluvat tehtävät, näin ollen omavalvontaohjelman tulee sisältää 
kuvaus myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

hyvinvointialueen tulee ensisijaisesti omavalvontana varmistaa 
että sote järjestämislain 7 § asiat toteutuvat hyvinvointialueella ja 
omavalvontaohjemassa kuvataan, miten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen omavalvonta toteutetaan.

Strategisissa asiakirjoissa on hyvä kuvata asiat yhdenmukaisesti ja 
huomioida strategioita laatiessa, että linkittyy myös alueellisen 
hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman kanssa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

11 § Palvelustrategia

Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. 
Palvelustrategiassa on otettava huomioon 22 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnalliset tavoitteet. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen 
kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue 
asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, 
palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialueen 
asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista palvelustrategian 
laadinnassa säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 29 §:ssä. Hyvinvointialueen on 
julkaistava palvelustrategiansa julkisessa tietoverkossa.

40 § Hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja 
palveluista omavalvontaohjelma.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

41 § Hyvinvointialuestrategia Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää 
hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee 
ottaa huomioon:

1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla;

2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;

3) hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Kaksikielisellä hyvinvointialueella sekä 33 §:n 6 momentissa tarkoitetulla hyvinvointialueella strategiassa 
tulee huomioida kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen palvelujen järjestämisessä ja 
tuottamisessa. 

Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian 
laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen 
tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 
Hyvinvointialuestrategian ottamisesta huomioon hyvinvointialueen talousarvion ja -suunnitelman 
laatimisessa säädetään 115 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.



Roolitukset (kunta, hva, Avi)

Esimerkkinä ehkäisevä päihdetyö

4.5.20227



Kuntien ja hyvinvointialueiden rooleista ehdotetaan 
säädettäväksi ehkäisevästä päihdetyöstä 
(HE56/2021, käsiteltävänä, § 5, 6)

4.5.20228

Kunta

• Huolehtii ehkäisevän 
päihdetyön tarpeen 
mukaisesta organisoinnista 
alueellaan. 

• Nimeää ehkäisevän 
päihdetyön tehtävistä 
vastaavan toimielimen.

Hyvinvointialue

• Tukee alueensa kuntia 
ehkäisevän päihdetyön 
toteuttamisessa ja 
kehittämisessä.

• Huolehtii ehkäisevän 
päihdetyön tehtävistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluissa =täydentää 
kuntien ept-työtä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_56+2021.aspx


Aluehallintovirastot ohjaavat ja tukevat työtä, myös tästä 
ehdotetaan säädettävän laissa ehkäisevästä päihdetyöstä 
(HE56/2021, käsiteltävänä, § 4)

Aluehallintovirastot

• ohjaavat toimialueensa ehkäisevää 
päihdetyötä.

• suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä 
muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

• tukevat toimialueensa kuntia ja 
hyvinvointialueita ehkäisevän päihdetyön 
toteuttamisessa ja kehittämisessä.

4.5.20229

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_56+2021.aspx


Esimerkki ohjauksesta ja valvonnasta (EPT)

4.5.2022
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Aluehallintovirastot ja Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto) ovat valmistelleet yhdessä Sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 
2020–2023. 

Valvontaohjelman mukaisesti kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen osalta vuonna 2021 yhtenä valvontakohteena oli 
ehkäisevän päihdetyön lainmukaisuus: tarkasteltiin ehkäisevän 
päihdetyön rakenteita, laatua ja sisältöä. 

Valvonnassa hyödynnettiin THL:n ja aluehallintovirastojen 
vuonna 2020 tekemää kyselyä kunnan ehkäisevän päihdetyön 
tilasta ja rakenteista.

selvityspyyntö osoitettiin niihin kuntiin, jotka eivät vastanneet/ 
eivät osanneet vastata/ vastattiin että toimielintä ei oltu nimetty.

Ohjauskirje meni kaikkiin kuntiin.



Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 
suuntaviivat vuosille 2023→
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Hyte-kokonaisuus sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen-, ehkäisevän päihdetyön-, lähisuhdeväkivallan-, sekä turvallisuuden 
edistämisen rakenteet. 

Keskeistä on poikkihallinnollisen työotteen (ml. myös tupakkalain valvonta ja alkoholihallinto) vahvistaminen valvontaviranomaisissa. 

Kokonaisuus on iso ja tapahtuu lisäksi sote-palveluiden ulkopuolella kunnissa. 

Kuntien, hyvinvointialueiden ja valtionhallinnon keskus- ja aluehallinnon tulevien yhteistyörakenteiden suunnittelun tukeminen 
viranomaisvalvojien ohjaus- ja valvontakeinoin on tärkeää. 

Hyvinvointialueiden päästessä ensin alkuun työssään, hyte-kokonaisuuden ja -rakenteiden valvontaa toteutetaan myös jatkossa 
säännöllisesti, esim. valtuustokausittain. 

Käytännössä voitaisiin valvoa kuntien ja hyvinvointialueiden poikkihallinnollista työtä, hyvinvointikertomuksia ja -suunnitelmia, 
vuosittaisen raportoinnin toteutumista sekä päätösten vaikutusten ennakkoarviointia (EVA).

Tietopohjana voisivat toimia:

THL:n Teaviisari

kysely hyvinvointialueiden hyte-rakenteista

Valvontamenetelmänä voisivat olla:

kunnille ja hyvinvointialueille osoitetut selvityspyynnöt ja ohjauskirjeet



Lsavin poikkihallinnollinen hytetu-työryhmä
Hytetu= hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

4.5.2022
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Tehtävät:

Vahvistaa Avin monialaista yhteistyötä kokoamalla tietoa yhteen ja 
laajentaa poikkihallinnollista yhteistyötä.

Jäsenillä on omat toimialakohtaiset verkostot ja tehtävät, joiden 
kautta mahdollista toimia synergisesti.

Tarjota monialaista asiantuntijatukea.

Tarkoitus: 

Lain toimeenpanon valvontaa ja ohjausta, kansallisten ohjelmien ja 
strategioiden toimeenpanoa sekä valtakunnallisten 
toimintamallien jalkauttamisen tukeminen.

Tavoite: 

Terveyserojen kaventaminen poikkihallinnollisesti.

Kokoonpano:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ylitarkastaja 

Romaniasioiden erikoissuunnittelija

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja

Alkoholihallinnon ylitarkastaja 

Opetustoimen ylitarkastaja 

Nuorisotoimen ylitarkastaja

Liikuntatoimen ylitarkastaja

Pelastusylitarkastaja 

Sivistystoimen ylitarkastaja (ru)



Hyteen ja Ept:n liittyvä lainsäädäntö vuoden 2023 alussa

4.5.2022
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Suomen perustuslaki 731/1999

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 -> päivittyy sote 100-lakipaketissa 11 § ja 12 § kumoutuu ja korvautuu sote järjestämislain 6 § ja 7 §

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (621/2021)

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Kansanterveyslaki 66/1972→kumoutuu ja korvautuu sote-järjestämislailla, tiedonsaantioikeus sote järjestämislain 49 §

Kuntalaki 410/2015

Alkoholilaki 1102/2017

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 → päivittyy sote 100-lakipaketissa

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 -> päivittyy sote 100-lakipaketissa lain 7 §

Liikuntalaki 390/2015 → päivittyy sote 100-lakipaketissa lain 5 §

Lastensuojelulaki 417/ 2007 → päivittyy sote 100-lakipaketissa 3 a §, 11 §

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 → päivittyy sote 100 
lakipaketissa

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista → päivittyy sote 100-lakipaketissa

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 → päivittyy sote 100-lakipaketissa

Lukiolaki 714/2018

Nuorisolaki 1285/2016

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Perusopetuslaki 628/1998

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 → päivittyy sote 100-lakipaketissa

Mielenterveyslaki 1116/1990

Tupakkalaki 549/2016 → päivittyy sote 100-lakipaketissa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kansanterveyslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171102
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180714
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549


Hva sote-valvonnan kehittäminen
Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valvira) järjestävät tulevien hyvinvointialueiden 
sote-palveluiden valvontaa suunnitteleville, valvonnasta vastaaville ja 
luottamushenkilöille valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia vuoden 
2022 aikana. 

Tavoitteena on tukea ja edistää hyvinvointialueita suunnittelemaan ja 
toteuttamaan järjestämisvastuulleen kuuluvaa sote-palveluiden 
valvontaa.

8.9.2022 Ruotsinkielinen  valtakunnallinen tilaisuus

13.10.2022 Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueen tilaisuus

Lisätietoja:

Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen -

Kehitämme - Toimintamme - Tietoa meistä -
Aluehallintovirasto - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Ehkäisevä päihdetyö 
kunnissa ja alueilla –opas 

julkaistaan syksyllä

--------------

25.8. webinaari  (Avit, 
THL & Ehyt ry) 

EPT:n rakenteista ja 
koordinaatiosta
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Tulossa olevia tilaisuuksia

https://avi.fi/hyvinvointialueiden-sote-valvonnan-kehittaminen


Länsi- ja Sisä-Suomen Avin 
webinaarin tallenne katsottavissa 
11.8.2022 asti, kesto 2h 20 min

Hyte-kerroin tulee oletko valmis (vimeo.com)
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https://vimeo.com/698120429/8bb408284a


Linda Dalbom
ylitarkastaja, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto  

Linda.dalbom@avi.fi 
p. 0295 5018084

KIITOS!
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