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Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin
elinoloihin.

Valvira i nötskal
• Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, är ett centralt
ämbetsverk inom social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde.

• Vi övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården,
småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet.

• Vi beviljar tillstånd inom alkoholnäringens och social- och hälsovårdens
förvaltningsområde och styr regionförvaltningsverken för att åstadkomma enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

• 160 sakkunniga
• Verksamhet på två orter (Helsingfors, Rovaniemi)
• Lagen om småbarnspedagogik 51 § 4 mom.
”Dessutom styr Valvira regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga
deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och
övervakningen av småbarnspedagogiken. Vidare styr och övervakar Valvira
småbarnspedagogiken i synnerhet när det är fråga om:
1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden;
2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks områden eller hela landet;
3) ärenden som ett regionförvaltningsverk är jävigt att behandla.”

• Lagen om småbarnspedagogik 48 §:
”…Valvira får meddela föreskrifter om innehållet i planen för egenkontroll och om
hur den ska utarbetas och följas upp”.
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Regionala möten ingår i tillsynsprogrammet
för småbarnspedagogiken

• Valviras och regionförvaltningsverkens resultatavtal och den
nya tillsynsstrategin styr mot en planmässig/proaktiv tillsyn
• År 2019 publicerades det första styrdokumentet för den
planmässiga tillsynen över småbarnspedagogik – tillsynen
ska inte enbart vara reaktiv
• Tillsynen är riskbaserad: inriktas på tjänster där bristerna i
tillgång, kvalitet eller rättidighet är störst
• Tematisk kommunikation och nyhetspuffar
• Målet är att skapa mervärde för klientfamiljer och samhället
• Valviras och regionförvaltningsverkens samarbete:
• enhetlig tillsyn i hela landet (klientfamiljer,
verksamhetsutövare)
• gemensam utveckling bl.a. av tillsynsmetoder – målet är
genomslagskraft och kostnadseffektivitet
• t.ex. gemensamma regionala möten
• Insatsområden: personaldimensionering, maximal
gruppstorlek – styrande och proaktivt stöd för lagstiftningen
• Av dynamisk karaktär – uppdateras vid behov
Tekijän nimi

28.2.2020

3

Om tillsyn

• Verksamhetsenheternas och de
yrkesutbildade personernas egenkontroll
(= säkerhets- och kvalitetsarbete)

• Av myndigheten utövad myndighetstillsyn
Myndighetstillsynens uppgift är att främja
och säkerställa egenkontrollen och ingripa
när egenkontrollen inte räcker till.
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Egenkontroll = grunden för säkerhetsoch kvalitetsarbetet

• Den anställdas egenkontroll: varje anställd har
en lagstadgad och etisk skyldighet att agera
på ett säkert sätt och vid behov göra
orosanmälan
• Producentens egenkontroll: lagstadgad
skyldighet att utarbeta en plan för
egenkontroll, följa den i praktiken och även
övervaka köpta tjänster
• Anordnaren (kommun, samkommun,
landskap) ansvar för egenkontroll/tillsyn:
anskaffning och övervakning av den (t.ex.
avtalstillsyn)
28.2.2020

5

Egenkontroll – skyldighet att övervaka egen
verksamhet
• Tillsyn som ett övergripande begrepp
(registrering/tillståndsförvaltning, styrning och tillsyn)
• Separata aktörer (egenkontroll och myndighetstillsyn, inkl.
kommunal tillsyn
• Egenkontrollen kommer alltid i första hand:
Tjänsteproducenten har alltid skyldighet att se till att
tjänsterna produceras på ett säkert och högkvalitativt sätt
• Egenkontrollen säkerställer att alla anställda agerar enligt
gemensamt överenskomna rutiner
• Det hör till egenkontrollens karaktär att den aldrig är färdig
– kontinuerligt säkerställande och utvecklande av
verksamhetens säkerhet och kvalitet
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Målet är en interaktiv och högkvalitativ
säkerhetskultur
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Bra blir utmärkt genom egenkontroll
Tidningsrubrik: ”Föräldrarna nöjda med daghemmen”
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