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1 Johdanto 

Tämä on monimuotoinen opinnäytetyö, jonka kehittämistehtävän tuloksena on opas it-

semääräämisoikeudesta kehitysvammaisten tehostetun asumispalvelujen työntekijöille. 

Opas on tarkoitettu käytettäväksi henkilöstön kouluttamisessa ja perehdytyksessä. 

Itsemääräämisoikeudesta on säädetty useilla säädöksillä. Ensisijaisesti Suomen perus-

tuslaki (1999/731) asettaa lähtökohdat itsemääräämisoikeuden toteutumiselle arjen käy-

tännöissä, myös tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetussa palveluasumisessa pe-

rustuslaki oikeuttaa asukkaat omaan yksityisyydensuojaan, vapauteen valita ja tulla 

kuulluksi. Perustuslaki turvaa myös asiakkaan kotirauhan, omaisuuden ja henkilökohtai-

sen vapauden. Työntekijöiden tulee kunnioittaa asukkaiden kotirauhaa, henkilökohtaista 

koskemattomuutta ja liikkumisen vapautta, ellei niiden rajoittamiseen ole lainvoimaisia 

perusteita. (Suomen perustuslaki 1999/731.) Yleislakina sosiaalihuoltolaki säätää perus-

teet sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista säännöistä. Sosiaalihuoltolain 21 § mukaan 

asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oi-

keutta osallistumiseen kunnioitetaan (Sosiaalihuoltolaki (2014/1301). Yksityisyyden kun-

nioittaminen ja oikeus osallistua luovat pohjaa itsemääräämisoikeudelle. Tarkemmin it-

semääräämisoikeudesta ja asiakkaan oikeuksista säädellään kehitysvammaisten osalta 

säädöksillä: Vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve-

luista ja tukitoimista 1987/380), Kehitysvammalaki (Laki kehitysvammaisten erityishuol-

losta 1977/519), YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016), Ase-

tus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/759). 

Muuta ohjaavaa lainsäädäntöä ovat muun muassa Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), 

Asiakaslaki (Laki sosiaalihuollon asiakakan asemasta ja oikeuksista 2000/812), Hallin-

tolaki 2003/434), Euroopan ihmisoikeussopimus (63/1999). 

Lainsäädäntöä on ajoittain vaikeaa tulkita ja mukauttaa arjen haasteisiin. Sääntöviidak-

koa helpottamaan on tehty lukuisia ohjeistuksia ja suosituksia, kehitysvamma-alalla 

etenkin kolmannen sektorin järjestöjen toimesta. Itsemääräämisoikeudesta on tehty 

myös useita opinnäytetöitä; kirjallisuuskatsauksia, haastattelututkimuksia ja kyselyitä. Ai-

hetta on tutkittu monesta näkökulmasta. Aihe pohjautuu perustavaan eettiseen kysymyk-

seen yksilön oikeuksista, tässä työssä erityisesti itsemääräämisoikeudesta.  
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Tässä työssä huomioidaan myös maailmanlaajuisen pandemian, covid-19 vaikutukset 

itsemääräämisoikeuden toteutumiseen tehostetussa palveluasumisessa. Opas laadi-

taan kerätyn teoria-aineiston pohjalta ja toteutetaan verkko-oppaana. Opas arvioidaan 

tässä työssä oppaan laatijan subjektiivisen ja objektiivisen näkemyksen mukaisesti, sekä 

tilaajan näkökulmasta. Pohdinnassa nostetaan esille itsemääräämisoikeuden juurrutta-

misen keinot työkäytäntöihin, sekä tiedon tulkitsemisen vaikeudet.  

Ajatus oppaasta henkilöstölle asiakkaan itsemääräämisoikeudesta syntyi työskennelles-

säni ohjaajana KVPS Tukena Oy tehostetun palveluasumisen yksikössä. KVPS Tukena 

Oy:n arvojen perustana on ihmisen kunnioitus. KVPS Tukena Oy on perustettu asiakkai-

den ja heidän läheisten toiveiden ja ajatusten pohjalta kehitysvammaisille tuotetuista pal-

veluista. Itsemääräämisoikeus on toiminnan keskiössä ja kaiken toiminnan perusarvona. 

2 Kehittämistehtävä 

Itsemääräämisoikeuteen liittyvät haasteet ja tilanteet puhuttavat asumisyksiköissä asi-

akkaita, läheisiä ja työntekijöitä. Itsemääräämisoikeus puhuttaa myös laajemmin yhteis-

kunnassa, kansainvälisestikin. Palveluasumisen arjessa kohdataan kuitenkin erilaisia 

eettisiä ja arvokäsitteellisiä ristiriitoja; onko asiakkaan etu asiakkaan kokemuksena etu, 

vai kokeeko joku muu sen eduksi? Saavatko asiakkaat itse tehdä valintoja elämänsä 

suhteen, vai sääteleekö sitä tarpeettomasti joku tai jokin muu?  

Oppaan tavoitteena on lisätä monialaisen henkilöstön tietoutta itsemääräämisoikeudesta 

ja sen perusteista. Asiantuntija Saija Vähäkuopuksen laatimassa selvityksessä Suomen 

lähi- ja perushoitajaliitto SUPER ”Selvitys Superilaisista vammaistyössä 2019” ilmenee, 

että riittämätön resurssointi on selvitykseen vastanneiden mukaan yksi merkittävimmistä 

esteistä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiselle. Selvityksessä myös tode-

taan työntekijöiden kuormittuvan eettisissä ristiriitatilanteissa, joihin ei ole suoralta kä-

deltä yhtä oikeaa vastausta. (Vähäkuopus 2019.) Oppaan tavoitteena on yhtenäistää 

henkilöstön toimintamalleja ja arvoja itsemääräämisoikeudesta yksiköissä, ja tuottaa 

ajantasaista tietoa henkilöstölle.  

Teoriapohja koostuu itsemääräämisoikeuden tunnetuista määritelmistä ja keskeisistä 

säädöksistä, sekä eettisestä tarkastelusta sosiaalisen toiminnan pohjalta. Koska ky-

seessä on opas henkilöstölle, itsemääräämisoikeutta tarkastellaan myös pragmaatti-
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sesta, eli käytännöllisestä näkökulmasta. Tätä varten teoria-aineistossa käsitellään itse-

määräämisoikeuden toteutumista käytännössä tehostetussa palveluasumisessa tarkas-

tellen tuettua päätöksentekoa, positiivista riskianalysointia, yksilökeskeistä työotetta ja 

palvelusuunnitelman tarkoitusta. Työssä käsitellään myös itsemääräämisoikeuden ra-

joittamista ja siihen liittyviä menettelyjä kehitysvammalakiin lisätyllä 3a luvun ”Itsemää-

räämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa” mukai-

sesti (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016).  

Olemassa on erittäin hyviä ja käytännöllisiä oppaita, jotka ovat tarkoitettu hyödynnettä-

viksi tehostetussa palveluasumisen toiminnassa. Oppaat saattavat jäädä kuitenkin hyö-

dyntämättä, sillä tiedonhaku voi olla työlästä ja työntekijät saattavat epäillä, saavatko 

käyttää kyseistä materiaalia. Oppaan tavoitteena on esitellä ja mainita myös toisia op-

paita ja sisällöntuottajia, mistä saa tietoa kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämis-

oikeudesta ja sen tukemisesta tehostetussa palveluasumisessa.  

3 Kehitysvammaisuus 

Kehitysvammalla tarkoitetaan oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia, joiden vaikutuk-

set yksilön elämään voivat vaihdella suuresti (Kehitysvammaliitto 2016). Kehitysvamma-

laissa kehitysvammaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka kehitys tai henkinen toiminta on 

estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman 

vuoksi (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 

1). 

Kehitysvammaisuutta voidaan tarkastella ainakin kolmesta näkökulmasta: lääketieteelli-

sestä, toimintakyvyn ja sosiaalisen näkökulmasta. Kaikkia näkökulmia yhdistää se, että 

oireet ja haasteet todetaan ennen aikuisikää. 

Lääketieteellisestä näkökulmasta kehitysvamma on oire aivojen toiminnan häiriöstä. 

Henkilöllä tulee diagnosoida kehitysvamma jo lapsena, ennen täysikäisyyttä, jotta ky-

seessä on kehitysvamma. Kehitysvamman astetta voidaan mitata älykkyystestillä. (Ver-

neri 2019.) WHO:n ICD-10 tautiluokitus määrittelee kehitysvamman älylliseksi kehitys-

vammaksi, jos mielen kehitys on estynyt tai epätäydellinen. Erityisesti kehitysiässä ylei-

seen älykkyystasoon verrattuna älylliset, kielelliset, motoriset ja sosiaaliset kyvyt vaikut-

tavat heikosti kehittyneiltä. Kehitysvammaan voi liittyä muitakin henkisiä ja ruumiillisia 

häiriöitä. WHO:n luokitus perustuu toimintakykyyn ja luokittelee kehitysvamman neljään 
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asteeseen: lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitysvammaan. (Verneri.net 

2017.) 

ICF-luokituksessa mitataan toimintakykyä ja toimintakyvyn rajoitteita, sekä terveyttä. 

ICF-luokituksessa jaetaan toimintakyky neljään osa alueeseen: kehon toimintoihin, ruu-

miin rakenteeseen, suorituksiin ja osallistumiseen, sekä ympäristötekijöihin. (Verneri.net 

2017.) 

AAIDD (American Association of Intellectual and Developmental Disabilities) määritelmä 

perustuu huomattaviin rajoituksiin älyllisissä toiminnoissa ja adaptiivisessa käyttäytymi-

sessä, joka ilmenee käsitteellisissä, sosiaalisissa ja käytännöllisissä taidoissa. Älyllisillä 

toiminnoilla viitataan yleiseen henkiseen suorituskykyyn. Näitä kykyjä ovat esimerkiksi: 

päättelykyky, ongelman ratkaisutaidot, monimutkaisten asiayhteyksien ymmärtäminen ja 

kokemuksesta oppiminen, sekä oman toiminnan suunnittelu. Henkilö kykenee käsittele-

mään esimerkiksi vain pieniä määriä informaatiota kerralla. Älykkyyden kokonaiskapasi-

teetin rajoitukset voivat ilmetä myös työskentelyn hitautena ja vaikeutena. (Verneri.net 

2017.) Kehitysvammaisen henkilön adaptiivisessa käyttäytymisessä on myös haasteita. 

Adaptiivisella käyttäytymisellä tarkoitetaan: 

-  Käsitteellisiä taitoja, kuten äidinkielen puhuminen ja ymmärtäminen, lukeminen ja kir-

joittaminen, rahan ymmärtäminen sekä aikakäsitteen hallinta. 

- Sosiaalisia taitoja, kuten kykyä muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita sekä käyttäytyä 

tilanteen vaatimalla tavalla. Vastuullisuus, lakien ja normien noudattamista ja omasta 

turvallisuudesta huolehtimista. 

- Käytännöllisiä taitoja, kuten omasta hygieniasta huolehtimista, kotona asumista, liikku-

mista, työntekoon ja vapaa-aikaan liittyviä toiminnallisia taitoja. 

(Verneri.net 2017.) 

 

Sosiaalinen näkökulma kehitysvammaisuuteen perustuu yhteisön suhteeseen yksilöön, 

jossa kehitysvamma on sidoksissa kulttuuriin ja yhteiskunnan esteisiin ja asenteisiin. 

Vammaisuuden kokemus syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa omien kokemusten 

kanssa. Sosiaalisessa näkökulmassa esitetään medikalisaation ja diagnosoinnin kritiik-

kiä, ja kiinnitetään huomio yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. (Verneri.net 

2018.)  Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja eriarvoisuuden estäminen perustuu 
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Suomen perustuslaissa määrättyihin perusoikeuksiin (1999/731). 6 §:ssä ”Yhdenvertai-

suus”, todetaan ihmisten olevan yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa asettaa eri 

asemaan ”sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, ter-

veydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” (Suomen pe-

rustuslaki 1999/7331 § 6). 21 § ”Oikeusturva” määrää jokaisella olevan oikeus tulla kuul-

luksi häntä koskevassa asiankäsittelyssä, ja saada perusteltu päätös viivytyksettä. Jo-

kaisella on oikeus myös saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomio-

istuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi (Suomen perustuslaki 

1999/7331 § 21).  

Vammaisten henkilöiden oikeuksista säädetään YK:n yleissopimuksella vammaisten ih-

misten oikeuksista (27/2016). Vammaisten ihmisten oikeuksien turvaamisesta sääde-

tään 3 § ”Yleiset periaatteet”, jossa tuodaan esille muun muassa oikeus henkilöiden syn-

nynnäiseen arvoon, yksilöllisen itsemääräämisoikeuteen, omien valintojen tekemiseen, 

ja riippumattomuuden kunnioittamiseen. Lisäksi artiklan mukaan ihmisillä tulee olla mah-

dollisuus osallistua ja olla osallisina täysimääräisesti ja tehokkaasti yhteiskuntaan, ja 

saada mahdollisuuksien yhdenvertaisuus. (Yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-

keuksista 27/2016 § 3).  

Yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016) 4 § ”Yleiset velvoit-

teet” vammaisten ihmisten oikeuksien turvaamisesta säädetään seuraavasti kohdassa 

1: 

”Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja pe-

rusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille 

sekä edistämään sitä ilman minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perus-

teella.” (Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016 § 4 

kohta 1).  

Artiklassa eritellään osapuolten sitoutuvan kohdan 1 mukaisesti muun muassa toteutta-

maan kaikki asianmukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja muut toimet yleissopimuk-

sen mukaisesti, vammaisia ihmisiä syrjimättä. Sopimusosapuolet velvoitetaan myös ot-

tamaan huomioon vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet kaikissa toimissaan ja päätök-

senteossa. Toteuttamaan ja edistämään yleissopimuksen 2 § ”määriteltyjen kaikille so-

pivaksi suunniteltujen tavaroiden, palvelujen, välineiden ja tilojen tutkimusta ja kehittä-

mistä, jotka vaativat mahdollisimman vähän mukautuksia ja kustannuksia vammaisten 
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henkilöiden erityistarpeiden täyttämiseksi, edistämään niiden saatavuutta ja käyttöä 

sekä edistämään kaikille sopivaa suunnittelua kehitettäessä standardeja ja suuntavii-

voja” (Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016 § 4, kohta 1 f). Anta-

maan tietoa vammaisille ihmisille tarjottavista tukipalveluista, avusta ja järjestelyistä, ku-

ten apuvälineistä ja teknologiasta. Tarjoamaan koulutusta vammaisten ihmisten parissa 

työskenteleville ammattilaisille parantaakseen ja taatakseen vammaisten ihmisten oi-

keuksien toteutuminen.  (Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016 § 

4). 

Kehitysvammaisella henkilöllä tarkoitetaan siis henkilöä, jolla on ennen aikuisikää lääke-

tieteellisesti todettu oire aivojen kehityshäiriöstä, joka vaikuttaa henkilön fyysiseen, älyl-

liseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kehitysvammaisuus on sidoksissa suhteessa yh-

teisöön ja yhteiskunnan kulttuuriin, jolloin kehitysvamman mukaiset ymmärtämisen 

haasteet tai normatiivinen toimintakyky heikentävät kehitysvammaisten asemaa suh-

teessa valtaväestöön. Suomalainen lainsäädäntö kuitenkin velvoittaa kohtaamaan kehi-

tysvammaiset yksilöinä, jotka jakavat yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset oikeudet ihmisyy-

teen. Kehitysvammaisilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun kaikissa asioissa ja toi-

missa tarvittavin mukautuksin. 

4 Toimintaympäristö 

KVPS Tukena Oy:n juuret juontavat 1950-luvun lopun vanhempainyhdistykseen, josta 

perustettiin Kehitysvammaisten Tukiliitto vuonna 1961. KVPS, eli Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiö perustettiin Tukiliiton toimesta, kun tavoitteena oli toteuttaa kehitysvam-

maisten ja heidän perheidensä toiveita tuotetuista palveluista. Tukena on yksi merkittä-

vimmistä palvelujentuottajasta Suomessa, ja heidän strateginen ytimensä on keskittyä 

kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palve-

luiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Omaisjärjestötausta ja yhteiskunnallisen yrityksen 

status erottavat sen positiivisella tavalla palvelualan muista toimijoista. Tukena tuottaa 

Hyvä Elämä -palveluita 40 palveluyksikössä Suomessa. Toiminta on asiakaslähtöistä ja 

palvelusuunnitelma tehdään asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin perustuen läheisessä yh-

teistyössä myös asiakkaiden tukiverkoston, erityisesti omaisten kanssa. Asiakkaiden it-

semääräämisoikeutta, täysivaltaisuutta, yksilöllisyyttä ja turvallisuutta arvostetaan ja asi-

akkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa. Henkilöstö on koulutettua ja ammattitai-

toista, toiminta pitkäjänteistä ja jatkuvasti kehittyvää. (Tukena n.d.) Tukena on yhteiskun-
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nallinen yritys, joka toimii vastuullisesti ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta, tuottaen yh-

teiskunnallista hyvää. Toiminnassa korostetaan läheisyhteistyötä ja perheiden asiantun-

tijuutta. Toiminnan laatu varmistetaan omavalvonnan kautta. Asiakkaat, läheiset ja tilaa-

jat kommentoivat palveluiden olevan asiakaslähtöistä, asukkaiden toiveita kuulevia, ys-

tävällistä ja kokonaisuudessa huomioon ottavaista. Tukena kiinnittää erityistä huomiota 

myös työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen varmistaakseen ammattitaitoisen ja 

osaavan henkilökunnan ja työntekijäresurssit. (Tukena 2020.)  

Asumispalveluista säädetään yleisesti Sosiaalihuoltolaissa (2014/1301). Sosiaalihuolto-

lain mukaan tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tar-

peensa mukaan ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Sosiaalihuoltolaissa määri-

tellään palveluasuminen seuraavasti:  

”Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista 

ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja 

huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaate-

huolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kans-

sakäymistä edistävät palvelut.” (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 § 21.) 

THL:n Vammaispalvelujen käsikirjassa ”Asuminen” kerrotaan asumispalvelujen järjestä-

misvelvollisuuden kuuluvan kunnalle. Palvelu tulee myöntää subjektiivisena oikeutena 

henkilön täyttäessä myöntämiskriteerit, jotka määritellään vammaispalvelulaissa ja -ase-

tuksessa. (THL 2019.) Niin sanotussa vammaispalvelulaissa (1987/380) 8 § ”Vammai-

sille tarkoitetut palvelut” kerrotaan vaikeavammaisille järjestettävän palveluasuminen, 

jos henkilö tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista toiminnoista elämässään 

sairautensa tai vammansa vuoksi (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-

veluista ja tukitoimista 1987/380 § 8).  Vammaispalvelu asetuksessa (1987/759) 11 § 

”Palveluasumisen järjestäminen” vaikeavammaisena henkilönä tarkoitetaan henkilöä, 

joka vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toimis-

saan jatkuvasti, tai erityisen runsaasti, vuorokauden eri aikoina (Asetus vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759 § 11). 

Asetuksessa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

(1987/759) 10 § ”Palveluasuminen” määritellään palveluasumiseen kuuluvan oma 

asunto ja siihen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä jokapäiväisen elämisen suo-
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rittamiselle. Näitä palveluja voi esimerkiksi olla asukkaan avustaminen henkilökohtai-

sessa hygieniassa, asunnon siivouksessa, sekä edesauttaa asukkaan terveyden ylläpi-

tämisessä, viihtyvyydessä ja kuntoutuksessa. (Asetus vammaisuuden perusteella järjes-

tettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759 § 10.) 

THL:n vammaispalvelujen käsikirjan ”Asuminen” kokoaa tietoa asumisesta ja palvelusta 

moniulotteisesti. Asunto voi olla vuokra- tai omistusasunto, ja se voi olla osana isompaa 

asumisyksikköä, ryhmäkotia tai palvelutaloa. Palvelut käsittävät esimerkiksi myös asun-

non muutostyöt, henkilökohtaisen avun, kotipalvelun ja -hoidon, omaishoidon, kotisai-

raanhoidon, tai yhdistämällä tukimuotoja ja tuottamalla yksilöllisiä palveluratkaisuja, ku-

ten palveluasumisen tehostetun tuen palveluyksikössä, jossa henkilökunta on paikalla 

vuorokauden ympäri. Kunnat hankkivat enenevissä määrin asumispalvelut yksittäisiltä 

tuottajilta, jolloin kunnasta tulee palvelun tilaaja. (THL 2019.) Yksittäisiä palveluntuottajia 

voivat olla esimerkiksi yritykset, järjestöt, ja säätiöt. Palveluiden järjestämistä ja hankki-

mista ohjaa hankintalainsäädäntö (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-

sista 1397/2016). Palveluja ulkoistaessa kunnilla säilyy kuitenkin järjestämisvastuu, eli 

kunnalla on vastuu huolehtia palvelujen järjestäjien noudattavan solmittuja sopimuksia 

ja lakia. (THL 2018; STM 2017.)  

Subjektiivisena oikeutena palvelua ei voida evätä esimerkiksi määrärahojen puuttuessa, 

ja palveluasuminen on asiakkaalle maksuton kokonaisuus (THL 2019; STM 2017).  Käy-

tännössä asiakkaalle maksuton palvelukokonaisuus tarkoittaa, ettei asiakkaan täydy 

maksaa itse palvelukokonaisuutta, vaan kunta maksaa sen. Tästä on säädetty laissa 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) 4 § ”Maksuttomat sosiaali-

palvelut”, jossa todetaan kohdassa 5 nojattavan vammaispalvelulain (1987/380) kritee-

reihin ja määritelmiin, joiden täyttyessä palveluasumisen kustannukset ovat maksuttomia 

aterioita lukuun ottamatta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 

§ 4). 

Asumispalveluja järjestetään vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuolto-

lain perusteella. Palvelujen hankintaa säätelee hankintalaki. Kunta tekee päätöksen so-

veltavasta lainsäädännöstä ja siitä, miten palvelut toteutetaan. Asiakkaita on kuitenkin 

aina kuultava päätöksenteossa ja huolehdittava asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta 

ja palveluiden vastaamisesta asiakkaan tarpeisiin, ja että palveluista sovittaessa asiak-

kaiden etu toteutuu. (THL 2019; STM 2017.)  
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Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on laatinut laatukriteerit, jotka 

auttavat arvioimaan vammaisten asumista ja kehittämään palveluja. KVANK on kehitys-

vamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto.  

Laatukriteerit perustuvat vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuteen ja heidän oikeuksien 

toteutumisesta yhtäläisesti muiden ihmisten kanssa. Vammaisilla ihmisillä tulee olla yh-

täläinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja asua yhteisössä muiden ihmisten ta-

voin. Vammaisilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus päättää asumisestaan, asuinpaikastaan, 

sekä siitä, kenen kanssa haluaa asua. Tämä edistää vammaisten ihmisten yhdenvertai-

suutta. Keskeisenä perusteena KVANK pitää ”tavallista asumista”, eli asuminen vastaa 

vammaisten ihmisten toiveita tavallisella asuinalueella. Palveluilla tuetaan vammaisten 

ihmisten asumista ja osallistumista yhteiskuntaan ja yhteisöön muiden ihmisten tavoin, 

ja mahdollistaa ylipäänsä vammaisen ihmisen asumisen ja elämisen toivomallaan ja tar-

vitsemallaan tavalla. Palvelut ja tuki suunnitellaan yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti. Vam-

maisille ihmisille on tarjottava tietoa oikeuksistaan ja tarjottavista palveluista, sekä tarjot-

tava puolueetonta tukea päätöksenteossa. 

Näillä toimilla pyritään estämään eriarvoisuutta. KVANK määrittelee eriarvoisuutta ai-

heuttavan: 

• Vammaisten ihmisten asumisvaihtoehtojen puute 

• Joustamattomat palvelut, jotka aiheuttavat asumisen laitostumista, ja lisäävät 

erityisryhmittymistä suuriin asuntokeskittymiin erityisryhmissä.  

(KVANK 2018.) 

KVANK:n määritelmä vammaisten henkilöiden keskeisistä asumisperiaatteista kuvastaa 

yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. YK:n yleissopimuksessa vammais-

ten oikeuksista 19 § ”Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä” velvoittaa sopimus-

puolet takaamaan vammaisille yhdenvertaisen mahdollisuuden valita asuinpaikkansa, 

missä ja kenen kanssa he asuvat, eikä vammaisia ihmisiä velvoiteta käyttämään tiettyjä 

asumisjärjestelyjä. Vammaisille henkilöille tulee tarjota palveluja, kuten asumispalveluja, 

henkilökohtaista apua ja muita yhteiskunnan tukipalveluja, jotka edistävät vammaisten 

henkilöiden osallisuutta yhteisössä eristämisen sijaan, ja jotka tukevat vammaisia hen-

kilöitä elämässä. Vammaisille henkilöille tulee myös yhdenvertaisesti taata pääsy koko 
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väestölle suunnattuihin palveluihin. (Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

27/2016 § 19.) 

KVANK on määritellyt 9 laatukriteeriä arvioimaan vammaisten henkilöiden asumisen to-

teutumista: 

1. Henkilö asuu omassa kodissa tavallisella asuinalueella 

2. Tekee valintoja ja käyttää valtaa arjessaan 

3. Osallistuu yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan 

4. Omaa merkityksellisiä ihmissuhteita 

5. Henkilöllä on mahdollisuus kehittymiseen  

6. Henkilöllä on arvostettuja sosiaalisia rooleja 

7. Henkilöllä on hyvä elämänlaatu ja hyvinvointi 

8. Saa tukea terveydenylläpitämiseen ja edistämiseen 

9. On turvassa ja kokee olonsa turvalliseksi 

(KVANK 2018.) 

5 Itsemääräämisoikeus 

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista, itsemääräämisoikeutta 

sivutaan useassa osassa, mikä asettaa itsemääräämisoikeuden otettavan huomioon 

kaikessa poliittisessa, lainsäädännöllisessä ja ihmisarvoisessa toiminnassa. Vammais-

ten henkilöiden itsemääräämisoikeus toteuttaa vammaisten henkilöiden oikeutta yh-

denvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun yksilöinä yhteiskunnassa ja yhteisössä. 

(Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016.)  

Asiakaslaissa, eli laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) 

tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta, 

sekä säätää asiakkaan oikeudesta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 

Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja hänen vakaumus-

taan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on huomioitava 

asiakkaan toiveet, mielipiteet, etu ja yksilölliset tarpeet. Asiakasta ei saa syrjiä. Asia-
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kaslain 5 § säädetään, että jos sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttä-

mää kieltä, tai asiakkaan aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi ei voi tulla ymmärre-

tyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimi-

sesta. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812.)  

Kommunikaatiomenetelmiä ovat esimerkiksi viittomat ja tukiviittomat, kuva- ja äänityö-

kalut, kirjoittaminen ja piirtäminen (esimerkiksi kirjaintaulun käyttö), elekieli tai erilaisten 

esineiden hyödyntäminen kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Tietoa erilaisista 

kommunikointimenetelmistä, niiden käyttötavoista ja materiaaleista tarjoaa esimerkiksi 

Papunet (2020).  

Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuu-

tensa, sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Selvitys on annettava siten, että 

asiakas ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Tiedon panttaaminen on lailla kielletty. 

Asiakaslaissa säädetään myös tarvittavista dokumenteista palvelujen järjestämisestä, 

sosiaalialan henkilöstöä koskevasta salassapitovelvollisuudesta, sekä tiedon jakami-

sesta. Käytännössä ilman asiakkaan suostumusta asiakasta koskevia tietoja ei saa ja-

kaa, poikkeuksena laissa määritelty viranomaisyhteistyö, tai jos tieto uhkaa asiakkaan 

tai muun henkilön fyysistä terveyttä. Asiakastietoja saa jakaa lain perusteella määritel-

lylle asiakkaan edustajalle, kuten omaiselle, jos esimerkiksi asiakkaan oma fyysinen 

kunto tai psyykkinen ymmärrys sen estää. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä 

ilmoitusvelvollisuuden mukaista raportointia. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista 2000/812.)  

Kehitysvammalakiin on 20.5.2016 lisätty ”3 a luku – Itsemääräämisoikeuden vahvistami-

nen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa” (2016/381), joka otettiin käyttöön 

10.6.2016. YK:n vammaissopimuksen käyttöön ottaminen edellytti lakimuutoksen tekoa 

toteuttaakseen vammaissopimuksen yleisiä periaatteita ja velvoitteita. (YK:n yleissopi-

mus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016 3-4 §.)  

Kehitysvammalain mukaisessa muutoksessa erityishuoltoa toteutettaessa henkilöä on 

kohdeltava ihmisarvoa loukkaamatta, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioittaen. Erityis-

huollossa olevan henkilön toiveet, mielipiteet, edut ja yksilölliset tarpeet ovat otettava 

aina ensisijaisesti huomioon. Henkilön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on ylläpi-

dettävä ja edistettävä. Henkilön mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omiin asioihin on 

toteutettava. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 
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381/2016 42 §.)  42 a § ”Toimenpiteet itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeu-

den tukemiseksi” sivutaan asiakaslakia, jossa säädetään palvelusuunnitelman laatimi-

sesta. 42 a § mukaan palvelusuunnitelma on laadittava henkilön itsenäisen suoriutumi-

sen ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistämiseksi. Palvelusuunnitelma tulee 

tarkistaa tarpeen mukaan, vähintään 6 kuukauden välein, ellei se ole ilmeisen tarpee-

tonta. Palvelusuunnitelmassa tulee erityisesti huomioida mahdollisten rajoitustoimenpi-

teiden käyttö ja arvioida niiden vaikutusta palvelusuunnitelmaan. 42 a § mukaan ilman 

ilmeistä estettä palvelu- ja hoitosuunnitelma on laadittava yhteistyössä erityishuollossa 

olevan henkilön, tai hänen laillisen edustajansa, omaisen, tai muun läheisen kanssa. 

Henkilökunnan tulee olla ammattitaitoista ja riittävää henkilöiden erityistarpeisiin nähden. 

Toimintayksikön henkilökunnan tulee saada riittävä perehdytys ja ohjeistus työmenetel-

mistä ja keinoista, joiden avulla tuetaan henkilöiden itsenäistä suoriutumista ja itsemää-

räämisoikeutta. Erityishuollossa olevien henkilöiden itsenäistä suoriutumista ja itsemää-

räämisoikeutta on tuettava ja edistettävä myös asianmukaisin kalustein, välinein ja tila-

ratkaisuin. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 

381/2016 § 42 a.) 

Palvelusuunnitelmaan tulee asiakaslaissa säädetyn lisäksi kirjata selkeästi seuraava si-

sältö; 

”1) toimenpiteistä henkilön itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja edistä-
miseksi sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi; 

2) kohtuullisista mukautuksista henkilön täysimääräisen osallistumisen ja 
osallisuuden turvaamiseksi; 

3) henkilön käyttämistä kommunikaatiomenetelmistä; 

4) keinoista, joilla henkilön erityishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman ra-
joitustoimenpiteitä; 

5) rajoitustoimenpiteistä, joita henkilön erityishuollossa arvioidaan joudut-
tavan käyttämään.”  

(Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 
381/2016 §42 a.) 
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5.1 Itsemääräämisoikeus sosiaalisena toimintana 

Itsemääräämisoikeus on eettisesti tarkasteltuna monivivahteinen. Yksilön perusoikeu-

det, ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen ovat keskeisimpiä 

eettisiä arvoja ja -kysymyksiä sosiaali- ja terveysalalla (ETENE n.d).  

Tässä työssä olen päätynyt tarkastelemaan itsemääräämisoikeutta sosiaalisen toimin-

nan kautta. Petteri Niemi on laatinut aiheesta artikkeliin ”Minä itse ja sen määrääminen” 

(Niemi 2011), joka on julkaistu teoksessa ”Sosiaalisen toiminnan perusta” (Kotiranta – 

Niemi – Haaki 2011). Niemi tarkastelee artikkelissaan itsemääräämisoikeutta yleisten 

filosofisten itsemääräämisen teorioiden kautta, eritoten kanttilaisesta (Immanuel Kant) 

itsemääräämisoikeuden käsityksestä. Petteri Niemi kertoo itsemääräämistä lähestyttä-

vän yleensä neljästä eri suunnasta: psyykkinen koherenssi, kriittinen itsereflektio, sekä 

subjektiivinen ja objektiivinen rationaalinen harkinta.  

Psyykkinen koherenssi Niemen tarkastelussa perustuu yhdysvaltalaisen filosofi Harry 

Frankfurtin (1929-) teoriaan ensimmäisen ja toisen asteen halujen erotteluun. Ensimmäi-

sen asteen halulla tarkoitetaan jotain, mitä henkilö haluaa tehdä ’tässä ja nyt’. Toisen 

asteen halulla tarkoitetaan jotain, mikä on muodostunut rationaalisen harkinnan ja elä-

mänsuunnittelun kautta. Niemen mukaan Frankfurt määrittelee tahdonvapauden ensim-

mäisen ja toisen asteen tahtotilojen yhdenmukaisuudella. Tahto (will) viittaa ensimmäi-

sen asteen haluun, jolla on ratkaiseva rooli toiminnan määräytymisessä. Toisen asteen 

tahdosta (volition) on kyse silloin, kun henkilö toivoo hänellä olevan jokin halu, tai tahto 

olisi jonkin halun mukainen. Tahdonvapaus tarkoittaa Frankfurtin mukaan, että ihminen 

kykenee tahtomaan haluamiaan asioita, eli toiminnan määrittävä tahto (ensimmäinen 

halu) on ihmisen toisen tahdon mukainen. Niemen mukaan filosofi Michael Bratman 

(1945-) määrittelee itsemääräämisen ”oman paikkansa tietämiseksi”. Bratmanin mukaan 

tähän päästää johdonmukaisen suunnitelmallisuuden avulla. Itsemäärääminen edellyt-

tää johdonmukaisia keinoja, päämääriä, sekä intentioita eli aikomuksia. Intentioiden joh-

donmukaisuutta on, ettei henkilö aio tavoitella asioita, jotka eivät ole yhtä aikaa mahdol-

lisia. Niemi käyttää esimerkkinä, ettei kakkua yritetä syödä sekä säästää. (Niemi 2011: 

173-175.) 

Kriittisellä itsereflektiolla Niemi tarkoittaa, että myös yksilön ulkopuoliset tekijät vaikutta-

vat itsemääräämiseen. Toimijan tulisi kyetä rationaalisesti arvioimaan ja tunnistamaan 

asenteidensa ja motiiviensa taustalla vaikuttavia perusteita. Itsemääräämisen kannalta 
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tärkeää on kyky ja tilaisuus itsereflektioon, omien ensimmäisen ja toisen asteen halujen 

syntyhistorian tarkasteluun yhteiskuntakriittisestä näkökulmasta. Käytännössä tällä tar-

koitetaan kykyä tunnistaa omien etujen, kasvatuksen ja koulutuksen vaikutusta ensim-

mäisen ja toisen asteen haluihin, sekä tarkastella liittykö niihin piilotettuja arvoja. Itse-

määräämisen aste kasvaa ihmisen tiedostaessa, mistä uskomuksensa ja opitut tunne-

reaktionsa tulevat ja mitä laajempia yhteiskunnallisia ehtoja niihin liittyy. Itsereflektion 

tehokkuuteen henkilö tarvitsee tuekseen kriittisiä käsitteellisiä välineitä. (Niemi 2011: 

175-176.)  

Subjektiivinen ja objektiivinen rationaalinen harkinta perustuu järkeilyyn ja toiminnan ref-

lektointiin. Subjektiivisesti katsottuna yksilön rationaalinen harkinta vaikuttaa hänen käyt-

täytymiseensä. Objektiivisesti katsoen itsemääräämistä on, että ihminen ymmärtää ja 

näkee objektiiviset perusteet, joiden mukaan on järkevintä toimia ja henkilö toimii niiden 

mukaisesti. Järkeilyn tulisi siis kohdata subjektiivisesti ja objektiivisesti harkiten ollak-

seen hyväksi ihmiselle. (Niemi 2011: 177.) 

Itsemääräämisoikeuteen sosiaalisen toiminnan näkökulmasta liittyy vahvasti myös dis-

kurssit ja identiteettikysymykset (Niemi 2011). Ajatukset siitä, mitä itsemääräämisoikeus 

on, ja miten sitä tarkastellaan ovat yksilökohtaisia. Erityisesti sosiaalihoitoalalla se ai-

heuttaa ristiriitoja. Pystyykö asiakas itse tekemään omia valintoja? Määräämään itse 

omista asioistaan? Missä menee itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen ja heitteillejä-

tön raja? Itsemääräämisoikeutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös muiden it-

semääräämisoikeus. Yksilön itsemääräämisoikeus ei saa heikentää tai vaarantaa toisten 

itsemääräämisoikeutta, koska kyseessä on jokaisen yksilön oikeus.  

Itsemääräämisoikeuden eettiseen tarkasteluun kuuluu myös vallankäytön tarkastelu. 

Kuka käyttää valtaa ja miten? (Niemi 2011). Valtaa voi käyttää monella eri tapaa, mutta 

vallankäyttö korostuu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla. Esimerkiksi riittä-

mätön tiedon ja ohjauksen antaminen on väärää vallankäyttöä, vaikka sitä perustelisikin 

asiakkaan hyvällä. Selkeimmin vallankäyttö nousee esille rajoitustoimenpiteissä. Vallan-

käyttö on tärkeä tehdä näkyväksi, siitä on tärkeä keskustella työyhteisössä, ja miettiä 

asiaa vallankäyttäjän näkökulmasta.  

Kehitysvammaliiton julkaisussa tutkija Hannu T. Vesala selvittää itsemääräämisoikeu-

den tukemista työtä ohjaavana arvona tai periaatteena. Tulosanalyysin mukaan suurin 

osa kyselyyn vastanneista työntekijöistä on omaksunut itsemääräämisoikeuden työtä 
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ohjaavaksi arvoksi. Kuitenkin erilaisissa spesifioiduissa tilanteissa oli huomattavissa ha-

janaisuutta, jolloin työntekijät kokivat, ettei välttämättä ole mahdollista tukea asiakkaan 

valintoja ja päätöksentekoa. Näitä tilanteita erityisesti olivat toimiminen kiireessä, ryh-

mässä, tai kommunikoinnissa tukea tarvitsevan asiakkaan kanssa. Vastaajien erot olivat 

vielä huomattavampia, kun itsemääräämisoikeus laitettiin vastakkain muiden periaattei-

den kanssa. Suurin osa vastaajista asetti esimerkiksi hoidon ja kuntoutuksen tavoitteet 

asiakkaan oman päätöksenteon edelle. Jopa 84 % vastaajista asetti turvallisuudesta 

huolehtimisen asiakkaan itsemääräämisoikeuden edelle. (Vesala 2013.)  

5.2 Kehitysvammaisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä 2016 Liisa Murto toteaa kehitysvammaisten tarvit-

sevan tukea itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja käyttämiseen esityksessään ”It-

semääräämisoikeus – oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoit-

teet” (saatavilla THL Seminaarit kanavalla YouTubessa). Kehitysvammaiset tarvitsevat 

tietoa ja tukea vaihtoehtojen selvityksessä ja päätöstensä seuraamuksista ja vaikutuk-

sista. (Murto 2016.) Itsemääräämisoikeuteen kuuluu yhtä lailla myös velvollisuus, ja siksi 

sitä on opeteltava. Määritellessään itsemääräämisoikeutta Tukiliitto.fi painottaa sen ole-

van oppimisprosessi, jossa oikeuden käyttämisen lisäksi on tärkeää opetella kantamaan 

vastuuta omista päätöksistään. Yksilön itsemääräämisoikeuden käytön tulee edelleen 

noudattaa lakeja ja yleisiä sääntöjä sekä käyttäytymisnormeja. (Murto 2016; Tukiliitto.fi 

2017.)  

Jokaisella on kuitenkin oikeus erehtyä ja tehdä vääriä tai huonoja valintoja. Liisa Murto 

toteaa esityksessään: ”Ketään muita ei vaadita elämään niin terveellisesti ja vaadita sii-

hen, että ei saa tehä vääriä päätöksiä.” Työntekijänä on tärkeää hahmottaa ja huomioida 

omat moraaliset käsitteet ja arvonsa, jolloin pystyy aidosti kuuntelemaan ja objektiivisesti 

tarkastelemaan asiakkaan valintoja. (Murto 2016.) 

Itsemääräämisoikeus ei oikeuta asiakkaan heitteillejättöä. Tavoitteeksi on otettava asi-

akkaan itsemääräämisoikeuden maksimointi vaarantamatta asiakkaan turvaa ja ter-

veyttä. Kehitysvammaisen asiakkaan kyky harjoittaa itsemääräämisoikeutta saattaa 

vaihdella asiasta toiseen. Joissain asioissa asiakas saattaa tarvita jonkinlaista tukea, toi-

sissa asioissa asiakas pystyy toteuttamaan itsemääräämisoikeuttaan täysin itsenäisesti. 

Joissain asioissa asiakas ei ymmärrä vaarantavansa omaa tai muiden terveyttä tai tur-
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vallisuutta, tai ei ymmärrä tekonsa seurauksia, jolloin voidaan harkita itsemääräämisoi-

keuden rajoittamista. Kaikissa tilanteissa on varmistuttava, että asiakas ymmärtää lain-

säädännölliset periaatteet itsemääräämisoikeutta harjoittaessa. (Murto 2016; Verneri.net 

2016.) 

Päivi Topo artikkelissaan ”Itsemääräämisoikeuden monet ulottuvuudet” (2012) kertoo it-

semääräämisoikeuden ulottuvuuksia olevan vähintään viisi: 

1. Oikeus saada itseään koskevaa tietoa 

2. Oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon 

3. Mahdollisuudet toteuttaa päätös.  

4. Oikeus tuntea itsensä kyvykkääksi,  

5. Ylläpitää ja käyttää kykyjään sekä oikeus yksityisyyteen.  

(Topo 2012). 

Valviran selvityksessä ”Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalihuollon ympäri-

vuorokautisissa palveluissa - Lastensuojelussa, vammaispalveluissa, mielenterveyspal-

veluissa ja päihdehuollossa” (2013) todetaan, että itsemääräämisoikeuden toteutumi-

seen liittyvät ongelmat eivät liity pelkästään lainsäädäntöön ja sen noudattamiseen, vaan 

tulisi pyrkiä vaikuttamaan myös yksiköiden toimintakulttuuriin. Ratkaisevaksi toiminta-

kulttuurin muutoksen menettelyksi nostettiin hyvä johtaminen. Koulutettu, hyvin pereh-

dytetty ja riittävä henkilökunta vähentää rajoittamistoimenpiteitä, kun hoito ja palvelu to-

teutetaan yksilöllisemmin. Hyviä käytäntöjä kehittämällä, asiakkaiden ja henkilökunnan 

vuorovaikutusta tukevalla kommunikaatiolla tuetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. 

Itsemääräämisoikeutta vahvistetaan tukemalla asiakkaiden omia voimavaroja ja tosialli-

sia mahdollisuuksia osallistua kehittämissuunnitelmien laatimiseen henkilökunnan 

kanssa. (Valvira 2013.)  
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5.3 Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen 

Suomessakin on kehitetty useita työkaluja ja menetelmiä kehitysvammaisten itsemää-

räämisoikeuden toteutumiseen tehostetussa palveluasumisessa. Työkaluihin ja mene-

telmiin tutustuessa on tässä työssä hyödynnetty etenkin Verneri.net tuottamaa listausta 

erilaisista työkaluista ja menetelmistä, joita löytää esimerkiksi sivustolta ”Itsemäärää-

mistä tukevat työkäytännöt” (Verneri.net 2017), ”Itsemääräämistä tukevat työvälineet” 

(Verneri.net 2017) sekä ”Osallisuutta tukevat käytännöt” (Verneri.net 2016). Lisäksi olen 

tutustunut useisiin oppaisiin, etenkin Kehitysvammaisten palvelusäätiön (KVPS) tarjo-

amiin oppaisiin, tutustuen tarkemmin Heidi Hautalan oppaisiin ”Oman elämän ohjaksissa 

– Tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea tarvitseville ihmisille”, joka 

nimensä mukaisesti on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja ”Kansalaisuu-

den avaimet – Tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea tarvitsevien 

ihmisten kanssa työskenteleville”, joka on tehty oppaaksi työntekijöille. (Hautala, 2020.) 

Tea Hoffrén Vammaisten henkilöiden neuvottelukunnasta (VANE) teki vuonna 2017 ky-

selyraportin ”Kysely oikeuksien toteutumisesta vammaisten henkilöiden arjessa – Ra-

portti keskeisistä kyselytuloksista” jossa todettiin kyselyvastausten perusteella vammais-

ten oikeuksien toteutuvan yleisesti melko huonosti. Kyselytulokset nostivat itsenäisen 

elämisen ja osallisuuden yhteisössä tärkeimpiin edistettäviin kohteisiin. Avoimissa vas-

tauksissa korostettiin tuettua päätöksentekoa ja vammaisten ihmisten mielipiteiden kuu-

lemista itsenäisen elämän vahvistamiseksi. Osallisuutta katsottiin vahvistettavan parhai-

ten antamalla vammaisille henkilöille mahdollisuus tulla kuulluiksi ja antaa heille tarvit-

semaansa tukea. (Hoffrén 2017.) 

VANEN kyselytutkimuksen tulosanalyysin pohjalta päädyttiin tarkastelemaan tässä 

työssä tuettua päätöksentekoa, positiivista riskianalysointia ja yksilölähtöistä työskente-

lyä kehitysvammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien itsemääräämisoikeuden toteutta-

misen näkökulmasta. 

5.3.1 Tuettu päätöksenteko 

Tuettu päätöksenteko perustuu YK:n vammaissopimukseen 12 § ”Yhdenvertaisuus lain 

edessä”, jossa tavoitteeksi on asetettu holhousjärjestelmästä luopuminen ja päätöksen-

teon siirtämisestä tuetusti vammaiselle henkilölle itselleen. YK:n vammaissopimus edel-
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lyttää tuetun päätöksenteon järjestelmän kehittämistä. Käytännössä tuetussa päätök-

senteossa henkilöllä on apunaan tukiverkosto, joka koostuu henkilön hyvin tuntevista 

ihmisistä, kuten läheisistä, viranomaisista ja muista tutuista. Tukiverkoston eri ihmisiä 

voidaan hyödyntää erilaisiin päätöksiin, jotta voidaan varmistua, ettei yksittäinen ihminen 

vaikuta tukea tarvitsevan henkilön päätökseen liikaa. Tukiryhmä ei vie tukea tarvitsevalta 

henkilöltä omaa päätösvaltaa, eikä päätä asioista henkilön puolesta. Tuetun päätöksen-

teon järjestelmää on kehitetty pisimmälle Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. 

Toimeenpanon tueksi on tuotettu esimerkiksi oppaita. (Verneri.net 2018; Tukiliitto.fi 

2017.)  National Disability Services (NDS) julkaisema opas ”People with Disability and 

Supported Decision-Making”, on helppokäyttöinen ja asiakaslähtöinen opas tuetusta 

päätöksenteosta vammaispalvelujen henkilöstölle Australiassa (NDS 2019). Oppaassa 

ohjataan arvioimaan, miten tunnistaa missä asioissa tukea tarvitsevat henkilöt saattavat 

tarvita tukea päätöksentekoon, ja millä tavoin tukea tarvitseva henkilö saattaa ilmaista 

avuntarvettaan. Oppaassa on huomioitu erityisesti myös henkilöt, joilla on vaikeuksia 

kommunikoida ja ilmaista omaa tahtoaan ja ajatuksiaan. Tukea tarvitsevan henkilön tu-

lee ymmärtää mistä asioista hän on päättämässä, mihin asioihin päätös vaikuttaa lyhy-

ellä ja pitkällä aikavälillä, ja mitä seuraamuksia päätöksestä koituu. Tukea tarvitsevan 

henkilön tulee pystyä arvioimaan päätöksen edut ja haitat, sekä tunnistaa ja ymmärtää 

mikä on hänelle hyväksi ja haitaksi tilanteessa, josta päätöksen tekee. Tuetussa päätök-

senteossa tulee sensitiivisesti arvioida tukea tarvitsevan henkilön kyvykkyys tehdä pää-

töksiä, sillä henkilöiden kyky tehdä päätöksiä vaihtelee. Arviointia helpottamaan on laa-

dittu esimerkkejä, miten tukea tarvitseva henkilö saattaa reagoida, kun mahdollisesti tar-

vitsisi tukea päätöksentekoon, mutta ei suoraan sanoita sitä. Henkilö saattaa esimerkiksi 

tehdä päätöksen hyvin nopeasti, mutta kysyttäessä ei osaa vastata miksi teki kyseisen 

päätöksen, tai ei osaa arvioida sen vaikutuksia elämäänsä. (NDS 2019.)  

Savas-Säätiö ry (Savas) tarjoaa asumispalveluja ja päivätoimintaa kehitysvammaisille 

Savossa (Savas n.d). Savas toteutti hankkeen ”Tuetusti päätöksentekoon (TUEPA)” 

vuosina 2011-2015. Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa tuetusta päätöksenteosta ja 

tarjota materiaaleja sen toteuttamiseen. Hankkeen aikana tehtiin lukuisia oppaita, mate-

riaaleja ja työkalupakkeja tuettuun päätöksentekoon liittyvistä asioista eri näkökulmista. 

Materiaalit ovat edelleen vapaasti käytettävissä. (Savas n.d.) Yksi laadituista materiaa-

leista oli ”Tuettu päätöksenteko -opas” jonka ovat kirjoittaneet Maarit Mykkänen ja Virpi 

Puikkonen Savon Vammaisasuntosäätiölle vuonna 2014. Opas kulkee nimellä: ”Tuettu 

päätöksenteko – Opas päätöksentekijälle ja tukihenkilölle”. Se on laaja opas, joka tarjoaa 
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työkaluja tuettuun päätöksentekoon, sekä tietoa tuetusta päätöksenteosta selko- ja yleis-

kielisesti. Opasta voi käyttää tukea tarvitsevan henkilön lisäksi esimerkiksi työntekijät ja 

läheiset. (Mykkänen & Puikkonen 2014.) 

5.3.2 Positiivinen riskiarviointi 

Positiivista riskiarviointia voidaan käyttää tukea tarvitsevien päätöksenteossa, kun ky-

seessä on suuri elämänmuutos, huoli henkilön turvallisuudesta yleisesti tai uusien asioi-

den riskien ja hyötyjen arvioinnissa. Sitä voi käyttää myös silloin, kun tukiverkoston si-

sällä tai tukea tarvitsevan henkilön välillä ilmenee ristiriitoja. Positiivinen riskiarviointi läh-

tee oletuksesta, että päätettävä asia on mahdollista toteuttaa. Työskentelyn tulee olla 

ratkaisukeskeistä ja yksinkertaista. Jos päädytään lopputulokseen, ettei päätettävä toi-

minta ole nyt mahdollista, mietitään keinoja sen mahdollistamiseksi lähitulevaisuudessa. 

Tavoitteena on antaa tukea tarvitsevalle henkilölle käsitys päätökseen liittyvistä riskeistä 

ja vaihtoehdoista siten, että henkilön itsemääräämisen ja turvallisuuden näkökulmat ovat 

tasapainossa ja henkilöllä on mahdollisuus tehdä omia valintoja ja päätöksiä, tulla itse-

näisemmäksi ja elää mahdollisimman itsensä näköistä elämää. (Verneri.net 2020.) 

 

Kuvio 1. Positiivinen riskiarviointi (Verneri.net 2020) 
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5.3.3 Yksilökeskeinen työote 

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvan, niin sanottu ”laitostuminen” on yksi hen-

kilön itsemääräämisoikeutta heikentävistä asioista. Susan Erikssonin kirjoittamassa Ke-

hitysvammaliiton 3 julkaisussa ”Erot, erilaisuus ja elinolot – vammaisten arkielämä ja it-

semäärääminen” (2008) selvitetään institutionaalisia diskursseja, eli instituution, kuten 

laitoksen vaikutuksista ’asian’ ajatteluun moraalin ja käytäntöjen kautta. Vaikka selvitys 

on hyvän tieteenkäytännön näkökulmasta arvioiden melko vanha, ovat siinä esitetyt dis-

kurssit edelleen ajankohtaisia asumisyksiköiden arjessa. Selvityksessä pohditaan asiak-

kaiden näkökulmasta ’asuntola-asuntojen’ arkea ja käytäntöjä. Selvityksessä on käytetty 

hyväksi asiakkaiden haastatteluja. Asiakkaat pohtivat erilaisten käytännön esimerkkien 

kautta omien etujensa toteutumista asuntola-asunnoissa, jota voidaan verrata myös ny-

kyaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, jossa asiakkaat asuvat asumisyksiköissä 

omissa asunnoissaan, mutta hyödyntävät myös asumisyksikön tarjoamaa ympärivuoro-

kautista tukea, sekä yhteistiloja kuten keittiötä ja oleskelutilaa. Diskursseissa nostettiin 

esille ’arjen sujuminen’, jossa joudutettiin ja tehostettiin käytänteitä institutionaalisista 

lähtökohdista. Analyysista huomattiin, että jotkut vammaiset kokivat huolta vapautensa 

ja itsemääräämisoikeutensa puolesta, kun institutionaaliset säännöt olivat joustamatto-

mia, eikä vammaisilla itsellään ollut riittäviä ja todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. 

(Eriksson 2008.) Eräs asiakas kertoi asumisen yksikössä olevan positiivista niin kauan 

kun vapautta riittää. Asiakas toi puheessaan ilmi huolensa ja ahdistuksensa asiakkaan 

mielestä turhasta ’valvonnasta’ ja ’päätöksenteosta’. Asiakas kertoi saattavansa ahdis-

tua, kun joku käy häntä valvomassa, esimerkiksi tarkastamassa nukkuuko asiakas tai 

onko hän herännyt jo, tai varmistamassa onko asiakas hakenut postinsa ja monia muita 

asioita, joista henkilöstö huolehtii asiakkaan puolesta. Asiakas haastattelussaan kertoo: 

”että kun tulee rajotuksia, niin ensin tulee ennakkoluulot, sitten tullee toiset aatteet mie-

leen ja sitten sitä vähitellen ruppee vastustammaan ja kunnes sitten antautuu.” Asiak-

kaan avustajan avustuksella asiakkaan ajatukset kiteytyvät siihen, että kun kaikki ale-

taan tehdä asiakkaan puolesta valmiiksi kertomalla mitä pitää tehdä ja miten, asiakas 

saattaa ensin vastustella, kunnes lopulta antaa periksi ja ”tavallaan niinku laitostuu ko-

konaan.” (Eriksson 2008: 104). Verneri.net ”Itsemääräämisoikeus arjessa” mukaan jat-

kuva ryhmässä toimiminen ja jatkuva avun odottaminen johtaa laitostumiseen. Asiak-

kailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan päivärytmiin ja elintapoihin. Asiakkaita on 

kuultava ja voimaannuttaa tekemään omia päätöksiä, välittämättä siitä, miten haastavaa 

asiakkaan kuuleminen on johtuen esimerkiksi asiakkaan kommunikaation haasteista, tai 
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muuten haastavasta käyttäytymisestä.  Kustannukset tai tarkoituksenmukaisuuskysy-

mykset eivät voi ohittaa asukkaiden oikeutta itsemääräämiseen ja henkilöstö tulee mi-

toittaa siten, että se mahdollistaa asukkaiden yksilölliset valinnat ja yksilöllisiin tarpeisiin 

vastaamisen. (Verneri.net 2017.) Yksilöllisellä työotteella pyritään etsimään ihmisen voi-

mavaroja, jotka perustuvat positiiviseen ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Verneri.net 

”Yksilökeskeinen työote” on tiivistänyt yksilöllisen työotteen seuraavasti:  

”Yksilökeskeinen työote tarkoittaa työkulttuuria, jossa kaikki kohtelevat toisiaan yksilö-

keskeisesti: 

1.  persoonana, jossa on paljon hyvää ja voimavaroja 

2. yksilönä, joka tietää, mikä on itselle hyväksi ja omassa elämässä tärkeää 

3.  yhteisön jäsenenä, joka haluaa ja kykenee antamaan oman panoksensa 

4.   henkilönä, joka tarvitsee toisten tukea 

5.  oppijana, joka oppii kokemuksista”  

(Verneri.net 2017.) 

5.4 Päätöksentuen haasteita  

Tutkimusartikkelissa “Realising `will, preferences and rights´: reconciling differences on 

best practice support for decision-making?” (2019) Terry Carney, Shih-Ning Then, Chris-

tine Bigby, Ilan Wiesel, Jacinta Douglas ja Elizabeth Smith tarkastelevat YK:n vammais-

sopimuksen 12 § ”Yhdenvertaisuus lain edessä” toteutumista laillisesta, soveltavasta ja 

käytännöllisestä näkökulmasta. Tarkastelussaan he käyttävät tahdon (will), mieltymys-

ten (preference), ja oikeuden (rights) tematiikkaa. Soveltavuuden ja käytännön näkökul-

maa tarkastellaan tuetun päätöksen teon kautta. Aineiston keruuseen on haastateltu 

tuen antajia. Aineiston perusteella pystyttiin ryhmittelemään päätöksentuen antajia eri-

laisiin kolmeen kategoriaan:  

• Tuen antajiin, jotka käyttävät paljon aikaa ja työtä selvittääkseen kokonaisvaltai-

sesti tuettavan henkilön aidon tahdon kaikessa tuettavaan henkilöön liittyvissä 

asioissa. 
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• Tuen antajiin, jotka johtuen ympäristön paineen vaikutuksista, toisen henkilön ha-

lun ja toiveiden ymmärtämättömyyden vaikeuksista, kommunikoinnin haasteista, 

ajanpuutteen haasteista tai muiden haasteiden vuoksi pystyvät käyttämään vä-

hemmän aikaa, paneutumista ja ymmärrystä tukea tarvitsevan aidon tahdon kuu-

lemiseen. Tällöin tukea antava pyrkii itse parhaan kykynsä mukaan määrittele-

mään asiakkaan tahdon ja ohjaamaan päätöksentekoa tämän oman näkemyk-

sensä mukaisesti.  

• Tuen antajiin, jotka aktiivisesti ja tarkoituksellisesti pyrkivät hyvillä aikomuksilla 
muokkaamaan tukea tarvitsevan tahdon tuen antajan oman näkemyksen mu-
kaiseksi huomioimatta tukea tarvitsevan aitoa tahtoa.  
 

Artikkelissa tunnistetaan YK:n vammaissopimuksen 12 § haasteet lain käytäntöön so-

veltamisessa, etenkin tukea tarvitsevien eettisten oikeuksien ja oikeusturvan näkökul-

masta. Artikkelissa todetaan tarve tukea antavien henkilöiden koulutukseen tuetun pää-

töksenteon juurruttamiseksi käytäntöön. Koulutusta tarvitaan lisäksi tukea antavien ref-

lektioon omista ja ympäristön luomista eettisistä, moraalisista ja tilannesidonnaisista nä-

kemyksistä ja haasteista, sekä niiden vaikutuksista antamaansa tukeen päätöksente-

ossa. Koulutusta tarvitaan tukemaan myös toimintatapojen tarkasteluun sekä tukea tar-

vitsevien tahdon tulkitsemiseen, päätöksenteon tukemiseen ja tunnistamiseen milloin 

henkilö tarvitsee tukea päätöksenteossa, ja milloin henkilö ei kykene päättämään itse eli 

henkilön oma tahto vaarantaisi henkilön turvallisuuden tai hengen. (Carney – Then – 

Bigby - Wiesel, Douglas – Smith, 2019.) 

YK:n vammaissopimuksen 12 § ”Yhdenvertaisuus lain edessä” ja 13 § ”Oikeussuojan 

saavutettavuus” haasteet käytäntöön juurruttamisessa ovat kansainvälisiä. AJuPID (Ac-

cess to Justice for Persons with Intellectual Disabilities, AJuPID) -projektin myötä pyrittiin 

lisäämään tietoa kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksista ja riittävän tuen antami-

sesta kehitysvammaisille tukea antaville henkilöille ja oikeuslaitosten henkilöstölle. Pro-

jekti toteutettiin vuosina 2014-2016. Euroopan unionin Siviilioikeusohjelman tuella toi-

mitettiin opas ”Opas oikeustoimikelpoisuuden käyttämisen ja oikeusjärjestelmän 

saavutettavuuden lupaavista käytännöistä”, johon koottiin eri yhteistyökumppanien 

tuottamia lupaavia käytäntöjä kyseisten artiklojen soveltamisesta käytäntöön. Pro-

jektissa mukana oli viisi yhteistyökumppania; 

• Foundation NET, Bulgaria; 
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• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS), Suomi; 

• National Federation of Service Providers for Persons with Disabilities (FEGA-
PEI)Ranska; 

• Hand in Hand Foundation (KézenFogva Alapítvány), Unkari; 

• National Federation of Voluntary Bodies (NFVB), Irlanti. 

Yhteistyökumppaneiden toimintaa valvoi tieteellinen ja eettinen toimikunta, joka koostui 
seuraavista jäsenistä: 

• NUI Galwayn yliopisto, Irlanti; 

• KU Leuvenin yliopisto, Belgia; 

• Mental Disability Advocacy Center MDAC, Unkari; 

• Euroopan perusoikeusvirasto 

Projektissa mukana oli myös Kehitysvamma-alan palveluntuottajien eurooppalainen yh-
teistyöjärjestö (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, 
EASPD), jonka vastuuna oli ”kerätä tietoa vammaisten oikeuksien toteutumisesta Euroo-
pan unionin tasolla sekä jakaa projektin tuloksia muissa maissa toimiviin järjestöihin.” 
(AJuPID 2015.) 

Oppaassa kuvataan erilaisia hyviä käytäntöjä vaihe vaiheelta ja perustellaan sen tarve 
käytäntöön juurruttamiseksi, esitetään sen prosessikuvaus ja toivotut lopputulokset ja 
tavoitteet, tarkastellaan käytännön vahvuuksia ja harkitaan sen tulevaisuuden käyttöä. 
Suomessa hyväksi käytännöksi kehitettiin Kehitysvammaisten palvelusäätiön KVPS ja 
Kehitysvammaliiton johdolla henkilökohtainen budjetointi (AJuPID 2015: 9-14). Oppaan 
yhteisissä suosituksissa mainitaan kehitysvammaisilla henkilöillä olevan suuria puutteita 
saavuttaa oikeusjärjestelmä. Näin ollen suositeltiin korvaamaan edunvalvontajärjes-
telmä, toimintakyvyn arviointi ja puolesta päättäminen tuetun päätöksenteon mallilla, ja 
vanhoista holhouksen malleista voisi tuoda hyviä toimintatapoja uusiin toimintamalleihin 
ja käytäntöihin. Tuetun päätöksenteon malliin suosituksissa mainittiin muun muassa la-
kimuutokset, kehitysvammaisen henkilön tiedon saannin parantaminen, kehitysvammai-
sen henkilön tahdon ja mieltymysten priorisointi, tuetun päätöksenteon kehittäminen toi-
mintaperiaatteiden ja käytännön tasolla. (AJuPID 2015.) 
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5.5 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen 

Perustuen Sari Vuorilammin ja Mari Saramaan selvitykseen ”Selvitys itsemääräämisoi-

keuden toteutumisesta kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa vuonna 2019” 

Valvira uutisoi, että kehitysvammahuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden varmista-

minen on parantunut. Rajoitustoimenpiteitä käytettiin 74 %:ssa selvityksessä mukana 

olleissa yksiköissä. Mitä suurempi yksikkö oli kyseessä, sen enemmän rajoitustoimenpi-

teitä kirjattiin. (Valvira 2020.)  

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 3 a lisäyksen myötä (2016/318) 42 a § mukaan 

asumissuunnitelmassa tulee erityisesti arvioida käytetyn rajoitustoimenpiteen vaikutusta 

palvelu- ja hoitosuunnitelmaan sekä erityishuolto-ohjelmaan. Henkilökunta tulee koulut-

taa rajoitustoimenpiteiden asianmukaiseen käyttöön ja tilanteiden ennaltaehkäisyyn, ja 

otettava käyttöön rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisia ja kuntouttavia toimintatappoja. 42 

b § mukaan rajoitustoimenpiteiden käytölle tehostetun palveluasumisen yksiköllä tulee 

olla käytettävissä riittävä lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus vaati-

van hoidon ja huolenpidon toteuttamista ja seurantaa varten. 42 d § määrittelee rajoitus-

toimenpiteiden käytön edellytykset: 

”1) erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolen-

pitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seu-

rauksia; 

2) rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä 

tai turvallisuutensa taikka muiden terveyden tai turvallisuuden suojaa-

miseksi taikka merkittävän omaisuusvahingon ehkäisemiseksi; ja 

3) muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä.”  

Rajoitustoimenpiteiden tulee olla henkilön hoidon ja huolenpidon kannalta perusteltu, 

tarkoitukseen sopiva ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Se tulee 

toteuttaa ihmisarvoa kunnioittaen ja mahdollisimman turvallisesti. Henkilön perustar-

peista on huolehdittava. Rajoitustoimenpiteet on lopetettava heti, kun se ei ole enää vält-

tämätöntä, tai jos se vaarantaa rajoitettavan henkilön terveyden tai turvallisuuden. Ra-

joitustoimenpiteen jälkeen tulee tehdä selvitys rajoitustoimenpiteen arvioinnista ja miten 
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rajoitustoimenpiteitä voisi vähentää ja ennaltaehkäistä. (Laki kehitysvammaisten erityis-

huollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016.) THL vammaispalvelujen käsikirjassa 

”Rajoitustoimenpiteet” mukaan, rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain järjestettäessä eri-

tyishuoltoa, kuten tehostettua palveluasumista. Rajoitustoimenpide tulee olla viimesijai-

nen keino, ja kaikessa toiminnassa on tavoiteltava, ettei rajoitustoimenpiteitä jouduta 

käyttämään. (THL 2020.) 

Julkista valtaa käyttävää sitoo rikosoikeudellinen virkavastuu (Laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 c). Rajoitustoimenpiteet on 

aina kirjattava huolellisesti. Kirjauksissa tulee käydä ilmi rajoitustoimenpiteen käyttö ja 

sen perusteet, henkilön näkemys rajoitustoimenpiteen käytöstä ja sen perusteista, rajoi-

tustoimenpiteen vaikutukset erityishuollossa olevaan henkilöön, rajoitustoimenpiteen al-

kamis- ja päättymisajankohta, sekä rajoitustoimenpidettä koskevan ratkaisun tai päätök-

sen tehnyt ja toimenpiteen suorittanut henkilö. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 o.) ”Erityishuollossa olevalle henkilölle on 

viipymättä annettava selvitys rajoitustoimenpiteen sisällöstä ja perusteista sekä käytet-

tävissä olevista oikeusturvakeinoista.” Myös asiakaslain mukaiselle edustajalle, tai omai-

selle tulee antaa kuukausittain tieto rajoitustoimenpiteistä. (Laki kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 p.) 

Seuraavassa luvussa käydään kehitysvammalain erityishuollon mukaiset kehitysvam-

maisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 f – 42 n.) Rajoitus-

toimenpiteellä on aina päätöksentekijä, ratkaisija ja toteuttaja, joiden tulee olla sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattilaisia. Tarvittaessa ratkaisujen ja päätöksien tekijät ovat 

laissa eroteltu. Ratkaisulla tarkoitetaan ratkaisun rajoitustoimenpiteestä tekevää sosi-

aali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Päätöksellä tarkoitetaan aina kirjallista päätöstä. 

(THL, 2020.) 

5.6 Rajoitustoimenpiteet 

Kiinnipitämisellä tarkoitetaan, että rauhoittumistarkoituksessa toimintayksikön henkilö-

kuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi pitää lyhytaikaisesti 

kiinni erityishuollossa olevaa henkilöä. Kiinnipitäminen voi sisältää henkilön siirron toi-

mintayksikön tiloissa. Kiinnipitäminen on toteutettava hyväksyttävää hoidollista menetel-

mää käyttäen. Toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon 
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ammattihenkilö tekee ratkaisun kiinnipitämisestä. (Laki kehitysvammaisten erityishuol-

losta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 f.) Valviralle tehdyn selvityksen mukaan 

vuodesta 2019 lähtien kiinnipitäminen on vähentynyt yli puolella aiempaan verrattuna 

(Vuorilampi & Saramaa 2020: 18).  

Aineiden ja esineiden haltuunotolla tarkoitetaan, että erityishuollossa olevalta henki-

löltä toimintayksikköön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi ottaa 

haltuun aineet ja esineet, jotka ominaisuuksiensa puolesta soveltuvat vaarantamaan va-

kavasti terveyttä tai turvallisuutta, tai merkittävästi vahingoittamaan omaisuutta. Haltuun 

otetut aineet ja esineet todennäköisesti käytettäisiin tähän tarkoitukseen. Haltuun otettu 

omaisuus on palautettava erityishuollossa olevalle henkilölle viimeistään toimintayksi-

kössä annetun erityishuollon päätyttyä, jollei sen luovuttamisesta tai hävittämisestä 

muussa laissa toisin säädetä. Ratkaisun aineiden ja esineiden haltuunotosta tekee toi-

mintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Toi-

mintayksikön vastaavan johtajan on tehtävä haltuunotosta kirjallinen päätös, jollei aineita 

tai esineitä palauteta erityishuollossa olevalle henkilölle yhden vuorokauden kuluessa 

haltuunotosta. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 

381/2016 § 42 g.) Vuonna 2017 päätöksiä tehtiin huomattavasti enemmän kuin ratkai-

suja. Yksikön johtajat tai palveluesimiehet tekivät eniten päätöksiä vuonna 2017 ja 2019 

(Vuorilampi & Saramaa 2020: 22). 

Henkilöntarkastuksella tarkoitetaan, että erityishuollossa olevalle henkilölle voidaan 

tehdä henkilöntarkastus toimintayksikön sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön 

toimesta, jos on perusteltua syytä epäillä, että:  

- henkilöllä on vaatteissaan tai muutoin yllään, tai mukanaan olevissa tavaroissa 

42 g §:n mukaisesti aineita tai esineitä ja  

- on todennäköisesti aikeissa käyttää aineita tai esineitä vaarantamaan vakavasti 

terveyttä tai turvallisuutta, merkittävästi vahingoittamaan omaisuutta.  

Henkilöntarkastus on pyrittävä tekemään toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvan toi-

sen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa. Kummankin on oltava 

samaa sukupuolta tarkastettavan henkilön kanssa. Samaa sukupuolta ei vaadita, jos ti-

lanteessa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä tai toimenpiteen suorittaminen välit-

tömästi on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevan tai toisen henkilön terveyden tai 
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turvallisuuden varmistamiseksi. Ratkaisun henkilöntarkastuksesta tekee toimintayksikön 

vastaava johtaja. Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun voi tehdä toimintayksikön henkilö-

kuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka on viipymättä il-

moitettava asiasta toimintayksikön vastaavalle johtajalle. (Laki kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 h.) Henkilöntarkastusten määrä 

on merkittävästi kasvanut vuosien 2016-2019 aikana, vaikka henkilömäärä, jolle henki-

lötarkastus on tehty on vähentynyt (Vuorilampi & Saramaa 2020: 20). 

Lyhytaikaisella erillään pitämisellä tarkoitetaan vastustuksesta riippumatta enintään 2 

tunnin ajaksi erilleen muista henkilöistä vietyä erityishuollossa olevaa henkilöä rauhoit-

tumistarkoituksessa. Erillään pitämiseen käytettävän huoneen oven voi tarvittaessa lu-

kita. Toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvan sosiaali- tai terveydenhuollon ammatti-

henkilön on valvottava erillään pidettävää henkilöä koko ajan olemalla hänen kanssaan 

samassa tilassa tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että henkilökunnalla on mah-

dollisuus saada yhteys erillään pidettävään henkilöön ja erillään pidettävällä henkilöllä 

on oltava mahdollisuus saada yhteys henkilökuntaan. Ratkaisun lyhytaikaisesta erillään 

pitämisestä tekee toimintayksikön vastaava johtaja. Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun 

voi tehdä toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammat-

tihenkilö, jonka on viipymättä ilmoitettava asiasta toimintayksikön vastaavalle johtajalle. 

(Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 i.) 

Lyhytaikaisessa erillään pidossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosina 2016-

2019 Vuorilammen ja Saramaan mukaan (Vuorilampi & Saramaa 2020: 19). 

Erityishuollossa olevaa henkilöä on hoidettava terveydenhuoltoa annettaessa ensisijai-

sesti yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos henkilö ei kykene päättämään hoidos-

taan, tai vastustaa terveydenhuollon antamista, henkilöä hoitava lääkäri tai lääkärin oh-

jeiden mukaan toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva terveydenhuollon ammattihen-

kilö voi antaa henkilölle lääketieteellisesti välttämättömän terveydenhuollon henkilön 
vastustuksesta riippumatta, jos hoitamatta jättäminen uhkaisi vaarantaa vakavasti 

henkilön terveyden. Henkilön tilaa on silloin seurattava ja arvioitava jatkuvasti hänen ter-

veytensä ja turvallisuutensa edellyttämällä tavalla. Edellä kuvatussa tilanteessa hoito- ja 

tutkimustoimenpidettä suoritettaessa erityishuollossa olevasta henkilöstä voidaan pitää 

lyhytaikaisesti kiinni tai hänen liikkumistaan voidaan rajoittaa rajoittavan välineen avulla 

lyhytaikaisesti enintään niin kauan kuin toimenpiteen suorittaminen välttämättä edellyt-

tää, kuitenkin enintään tunnin ajan. Ratkaisun välttämättömän terveydenhuollon antami-

sesta erityishuollossa olevan henkilön vastustuksesta riippumatta ja mahdollisista muista 
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lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä tekee virkasuhteessa oleva lääkäri. Kiireellisessä ti-

lanteessa ratkaisun välttämättömän terveydenhuollon antamisesta vastustuksesta riip-

pumatta ja mahdollisesti muista lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä voi tehdä henkilöä 

hoitava lääkäri tai toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva terveydenhuollon ammatti-

henkilö, jonka on välittömästi ilmoitettava asiasta henkilöä hoitavalle lääkärille. Jos on 

ilmeistä, että vastustuksesta riippumatta välttämättömän terveydenhuollon antaminen on 

toistuvaa, virkasuhteessa oleva lääkäri voi tehdä rajoitustoimenpiteen toistuvasta käy-

töstä kirjallisen päätöksen enintään 30 päiväksi kerrallaan. (Laki kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 j.) Vuonna 2019 päätöksen te-

kijäksi mainittiin yleensä lääkäri. Muita päätöksentekijöitä olivat lähihoitaja, sairaanhoi-

taja ja asiantuntijatiimi (Vuorilampi & Saramaa 2020: 23). 

Rajoittavien välineiden tai asusteiden käytöllä päivittäisissä toimissa tarkoitetaan, 

että jos erityishuollossa olevan henkilön terveys tai turvallisuus muutoin todennäköisesti 

vaarantuisi, toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon am-

mattihenkilö voi käyttää erilaisia välineitä tai asusteita estääkseen terveyden vaarantu-

misen. Rajoittavien välineiden ja asusteiden on täytettävä terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista annetun lain mukaiset vaatimukset. Rajoittavaa välinettä tai asustetta voi-

daan käyttää vain välttämättömän ajan ja ainoastaan tarkoituksensa mukaisella tavalla. 

Henkilön tilaa on seurattava ja arvioitava hänen terveytensä ja turvallisuutensa edellyt-

tämällä tavalla. Rajoittavan välineen tai asusteen käyttö on lopetettava välittömästi, jos 

se vaarantaa henkilön terveyden tai turvallisuuden. 

Käytännössä näitä välineitä ovat: 

”1) sängystä putoamista estävää välinettä (esimerkiksi kaiteet), joka ei rajoita henkilön 

raajojen tai kehon liikkeitä, henkilön yö- ja päiväaikaisen lepäämisen ajan ja lyhytaikai-

sesti muiden päivittäisten toimintojen ajan; 

2) tuolista putoamista estävää välinettä (esimerkiksi turvavyöt) lyhytaikaisesti henkilön 

ruokailun ja muiden vastaavien päivittäisten toimintojen ajan; ja 

3) itsensä vahingoittamista estävää tai turvallisuutta lisäävää välinettä tai asustetta, joka 

ei rajoita henkilön raajojen tai kehon liikkeitä tai vähäistä enempää henkilön toimintaa, 

välttämättömän ajan.”  

(Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 k.) 
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Toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö 

tekee ratkaisun rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä päivittäisissä toiminnoissa toi-

mintayksikön vastaavan johtajan ohjeiden mukaisesti. Jos käyttö on pitkäkestoista, tekee 

toimintayksikön johtaja kirjallisen päätöksen enintään 6 kuukaudeksi. Tällöinkin rajoitus-

toimenpidettä voidaan kussakin tilanteessa käyttää vain, jos perustellut edellytykset täyt-

tyvät. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 

42 k.) 

Rajoittavien välineiden tai asusteiden käytöllä vakavissa vaaratilanteissa tarkoite-

taan tilanteita, joissa henkilö todennäköisesti vaarantaisi vakavasti omansa tai muiden 

terveyden tai turvallisuuden. Näissä tilanteissa toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva 

sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi käyttää erityishuollossa olevalla henki-

löllä liikkumista tai henkilön toimintaa rajoittavaa välinettä tai asustetta muissa kuin 42 k 

§:n kuvailemassa tilanteissa. Rajoittavaa välinettä tai asustetta voidaan käyttää vain vält-

tämättömän ajan ja vain tarkoituksen mukaisella tavalla. Jos muut keinot eivät ole riittä-

viä, henkilö voidaan sitoa. Sidottuna voidaan pitää vain välttämättömän ajan, enintään 

yhtäjaksoisesti 8 tunnin ajan, jona aikana henkilöä hoitavan lääkärin on arvioitava sito-

misen edellytykset uudelleen vähintään 2 tunnin välein. Rajoittavaa välinettä tai asus-

tetta käytettäessä henkilön tilaa on seurattava ja arvioitava hänen terveytensä ja turval-

lisuutensa edellyttämällä tavalla jatkuvasti. Terveydenhuollon ammattihenkilön on oltava 

jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä henkilöön. Rajoittavan välineen tai asusteen käyttö 

on lopetettava välittömästi, jos se vaarantaa henkilön terveyden tai turvallisuuden. 

Henkilön sitomisesta tekee kirjallisen päätöksen virkasuhteessa oleva lääkäri suoritta-

mansa tutkimuksen ja psykiatrisen arvion perusteella. Kiireellisessä tilanteessa kirjalli-

sen päätöksen sitomisesta voi tehdä virkasuhteessa oleva lääkäri tai toimintayksikön 

henkilökuntaan kuuluva lääkäri suorittamansa tutkimuksen perusteella. Virkasuhteessa 

oleva lääkäri voi päättää asiasta kiireellisessä tilanteessa toimintayksikön henkilökun-

taan kuuluvan lääkärin esityksen perusteella puhelin- tai muun etäyhteyden välityksellä, 

jos henkilöä joudutaan pitämään sidottuna yi 2 tunnin ajan. 

Päätöksen muusta kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen käy-

töstä tekee toimintayksikön vastaava johtaja. Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun muusta 

kuin sitomisesta voi tehdä toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai tervey-
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denhuollon ammattihenkilö henkilöä hoitavan lääkärin tai toimintayksiköstä vastaava joh-

tajan ohjeesta. Rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä kiireellisessä tilanteessa on 

välittömästi ilmoitettava toimintayksikön vastaavalle johtajalle, jonka jälkeen asiasta on 

päätettävä kirjallisella päätöksellä edellä mainitulla tavalla. Pitkäaikaiset päätökset rajoit-

tavista väliniestä tai asusteista, muusta kuin sitomisesta, tekee toimintayksikön vastaava 

johtaja. Kirjallisen päätöksen voi tehdä enintään 7 päivän ajaksi. Virkasuhteessa oleva 

toimintayksikön vastaava johtaja, tai jos toimintayksikön vastaava johtaja ei ole virkasuh-

teessa, virkasuhteessa oleva lääkäri tai virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä voi tehdä 

kirjallisen päätöksen enintään 30 päivän ajaksi. Tällöinkin rajoittavaa välinettä tai asus-

tetta voidaan päätöksen voimassaoloaikana käyttää kussakin tilanteessa vain perustel-

tujen edellytysten mukaisesti. Rajoittavan välineen tai asusteen toistuvaa käyttöä koske-

vaan päätökseen on kirjattava, kuinka pitkän ajan rajoittavaa välinettä tai asustetta voi-

daan kerrallaan enintään käyttää, ja mikseivät muut keinot ole tilanteeseen soveltuvia tai 

riittäviä. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 

§ 42 l.) Vuoteen 2016 verrattuna rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa 

vaaratilanteissa on lähes puolittunut, vaikka rajoitustoimenpiteen henkilömäärissä ei ollut 

merkittäviä muutoksia. ”Vuonna 2019 päätöksiä tekivät virkasuhteinen esimies, sosiaa-

lityöntekijä ja lääkäri.” (Vuorilampi & Saramaa 2020: 27.) 

Valvotulla liikkumisella tarkoitetaan, että erityishuollossa olevan henkilön liikkumista 

tai poistumista toimintayksikössä voidaan valvoa toimintayksikön henkilökuntaan kuu-

luva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jos henkilö muutoin todennäköisesti 

vaarantaisi oman terveytensä tai turvallisuutensa taikka muiden henkilöiden terveyden 

tai turvallisuuden. Muiden keinojen ollessa riittämättömiä, voidaan henkilön liikkumista 

valvoa teknisen valvontalaitteen avulla, suunnitellusti saattajan avulla tai muulla vastaa-

valla tavalla. Henkilön liikkumista koskeva suunnitelma on kirjattava henkilön palvelu- ja 

hoitosuunnitelmaan. Valvottaessa henkilön liikkumista on erityisesti huolehdittava siitä, 

ettei muiden henkilöiden liikkumisvapautta rajoiteta. Muiden keinojen ollessa riittämättö-

miä, voidaan henkilön oman huoneen ovi lukita yöksi enintään 8 tunnin ajaksi. Kuitenkin 

niin, että henkilöllä on mahdollisuus tarvittaessa poistua huoneesta saatettuna. Luki-

tussa huoneessa olevaa henkilöä on valvottava koko ajan olemalla hänen välittömässä 

läheisyydessään niin, että henkilökunnalla on mahdollisuus saada yhteys huoneessa 

olevaan henkilöön. Myös henkilöllä itsellään on oltava mahdollisuus saada yhteys hen-

kilökuntaan. Toimintayksikön vastaava johtaja voi tehdä kirjallisen päätöksen valvotusta 

liikkumisesta enintään 7 päivän ajaksi. Sitä pidemmästä, yhteensä enintään 6 kuukautta 
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kestävästä valvotusta liikkumisesta tekee kirjallisen päätöksen virkasuhteessa oleva toi-

mintayksikön vastaava johtaja tai, jos toimintayksikön vastaava johtaja ei ole virkasuh-

teessa, virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. (Laki kehitysvammaisten erityishuol-

losta annetun lain muuttamisesta 381/2016 § 42 m.) 

Vuonna 2019 päätöksentekijänä oli pääasiassa sosiaalityöntekijä tai yksikön vastuuhen-

kilö. Merkittävää on, että päätöksentekijäksi mainittiin useamman kerran asiantuntija-

tiimi, jolla ei ole siihen toimivaltaa. Asiantuntijatiimin tulee tuntea asiakkaat ja toimintayk-

sikkö. Asiantuntijatiimi koostuu ainakin sosiaalityöntekijästä, lääkäristä ja psykologista. 

(Vuorilampi & Saramaa 2020: 11, 28.) 

Poistumisen estämisellä tarkoitetaan, että toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva so-

siaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi estää erityishuollossa olevaa henkilöä 

poistumasta toimintayksiköstä tai toimintayksikön yhteydessä olevalta piha-alueelta, jos 

henkilö saattaisi poistumisellaan itsensä tai toisen henkilön alttiiksi välittömästi uhkaa-

valle ja vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle. Toimintayksikön 

henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi vastaavin edel-

lytyksen myös noutaa henkilön takaisin toimintayksikköön tai sen yhteydessä olevalle 

piha-alueelle, jos henkilö tavoitetaan sen välittömästä läheisyydestä. Voimakeinoja pois-

tumisen estämiseksi ja henkilön takaisin noutamiseksi voidaan käyttää, jos ne ovat vält-

tämättömiä, kun otetaan huomioon vastustuksen laatu ja voimakkuus, tilanteen uhkaa-

vuus sekä muut olosuhteet. Kiireellisessä tilanteessa toimintayksikön henkilökuntaan 

kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi tehdä poistumisen estämistä 

koskevan lyhytkestoisen ratkaisun, josta on viipymättä ilmoitettava asiasta toimintayksi-

kön vastaavalle johtajalle. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutta-

misesta 381/2016 § 42 n). 

42 n:ssä § säädetään myös tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määrätyn henkilön 

poistumisen estosta.  

5.7 Omavalvontasuunnitelma ja ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolain 47 § on säädetty ja määritelty palveluyksiköiden laadunvalvonnanseu-

rannaksi omavalvontasuunnitelma, johon tulee olla kaikilla pääsy. Valvira kuvaa omaval-

vontasuunnitelmaa seuraavasti: ”Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan 

kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, 
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henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.” Sitä kuvataan päivit-

täiseksi laadun ja kehittämisen työvälineeksi. Omavalvontasuunnitelma koostuu kaikista 

toiminta- ja menettelyohjeista, jotka ohjaavat yhtenäisiin käytäntöihin koko palveluket-

jussa. Omavalvontasuunnitelmaan kuuluu myös riskiarviointi, toimenpidemenettelyt vaa-

ratilanteiden varalle, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisyn toimen-

piteet, sekä ohjeistus vaaratilanteista tai laadullisista puutteista ilmoittamiseen. Mitä mo-

nimuotoisempaa ja riskialttiimpaa toiminta on, sen laajempi ja yksityiskohtaisempi oh-

jeistus tulee tehdä. (Valvira 2016.) Omavalvontasuunnitelmaan tulee kirjata menettely 

itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja rajoitustoimien asianmukaisuudesta. Itsemää-

räämisoikeudesta omavalvontasuunnitelmaan kirjataan: miten asiakkaiden itsemäärää-

misoikeutta vahvistetaan konkreettisesti päivittäisessä työssä, asiakkaan turvallisuuden 

takaamiseksi välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat periaatteet, rajoi-

tustoimenpiteisiin liittyvät toimintatavat ja kirjaaminen, sekä rajoittamista ja rajoittavien 

välineiden käyttöä koskevat toimintaohjeet. (Vuorilampi & Saramaa 2020: 5-6.)  

Sosiaalihuoltolain 48-49 a § on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus 

velvoittaa sosiaalihuollon alaisissa palveluissa työskentelevää henkilöstöä, tai muun 

kaltaisessa sopimussuhteessa olevia henkilöitä, ilmoittamaan epäkohdista tai epäkoh-

tien uhasta viipymättä esimiehille tai muulle vastaavalle taholle, jotka tarvittaessa il-

moittavat niistä eteenpäin, esimerkiksi aluehallintovirastolle. Kunnallisilla tai yksityisillä 

palvelutuottajilla on velvollisuus tiedottaa henkilöstöä ilmoitusvelvollisuudesta. Henki-

löä, joka tekee ilmoituksen epäkohdasta, tai sen uhasta, ei saa rankaista. Ilmoituksen 

voi tehdä salassapitosäännöksien estämättä. Henkilön, joka vastaanottaa ilmoituksen, 

on ryhdyttävä välittömiin toimiin ilmoituksen epäkohdan tai sen uhan, ratkaisemiseksi 

tai eteenpäin viemiseksi. Palveluntuottajien on varmistettava palvelunlaatu ja epäkoh-

tien ennakointi riittävällä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöllä (Sosiaalihuoltolaki 

2014/1301 § 48-49 a.) 

5.8 Covid-19 vaikutuksia 

Kiinassa ensimmäiseksi havaittu koronavirus (SARS- CoV-2), tunnetummin covid-19 on 

levinnyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Covid-19 tarttuu ensisijaisesti pisaratartun-

tana, minkä takia sen leviäminen on tehokasta. Ihmisten puhuessakin pisaroita pääsee 

ilmaan, mutta erityisen paljon niitä vapautuu yskimisen ja aivastamisen kautta. Toinen 

leviämiskeino on kosketuksen välityksellä, eli sairastuneen henkilön yskittyä tai aivastet-
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tua käsiin, koronavirus voi siirtyä toiselle henkilölle esimerkiksi kättelyn kautta. Korona-

virus voi tutkitusti tarttua myös esineiden pinnoilta, jos niille on päätynyt sairastuneen 

hengitystie-eritteitä. Taudin itämisajaksi on arvioitu 1-14 päivää, ja oireiden ilmaantuvuus 

on noin 4-5 päivää tartunnasta. Yleiset hengitysinfektio-oireet, kuten kuume, yskä ja 

nuha kuuluvat covid-19 oirekuvaan. Muita yleisempiä oireita ovat vatsaoireet, kuten vat-

sakivut ja ripuli. Myös haju- ja makuaistin heikentymistä on todettu. (THL 2020.) WHO 

luokittelee vakavan sairastumisen riskiryhmään yli 60-vuotiaat sekä henkilöt, joilla on 

perussairauksia kuten korkea verenpaine, diabetes, sydän- ja keuhkotauti, syöpä, tai 

ovat sairaalloisesti lihavia. WHO:n tutkimuksen mukaan noin 80 % parantuu covid-19 

tartunnasta ilman sairaalahoitoa. Noin 20 % tartunnan saaneista sairastuvat vakavasti ja 

tarvitsevat lisähappea, joista 5 % sairastuvat kriittisesti ja tarvitsevat tehohoitoa. Kuole-

maan johtavia komplikaatioita ovat esimerkiksi keuhkovauriot ja muut hengitystiehäiriöt, 

verenmyrkytys ja monielinvauriot. (WHO 2020.) 23.10.2020 Suomessa on ilmoitettuja 

tapauksia 14 474, joista parantuneita arvioidaan olevan 9 800, eli noin 70 prosenttia to-

detuista tartuntatapauksista. Suomessa kuolemaan liittyviä tapauksia on raportoitu 353. 

(THL 2020.) Covid-19 tautiin ei ole tällä hetkellä saatavilla parantavaa lääkitystä tai ro-

kotetta, vaan tautia hoidetaan oirekuvaa hoitamalla. Taudin tarttumista ehkäistään hy-

vällä yskimis- ja käsihygienialla, lähikontaktien vähentämisellä ja kasvomaskin käytöllä. 

(THL 2020.)  

Taudin leviämisen ehkäisyksi Suomessa otettiin tartuntatautilain (1227/2016) lisäksi 

käyttöön valmiuslain (2011/1552) mukaiset poikkeusolot 16.3.2020. Poikkeusolojen ju-

listamisen myötä pystyttiin valmiuslain mukaisesti tekemään välttämättömiä toimia väes-

tön suojaamiseksi tartunnalta. Poikkeusolojen aikana säädettiin useita asetuksia, tehtiin 

uusi laki ja annettiin useita vahvoja suosituksia ihmisten ja palvelujen toiminnalle. Poik-

keusolot päätettiin 16.6.2020. (Valtioneuvosto 2020.)  

Tartuntatautilaissa säädetyssä karanteenista ja eristämisestä on käyty paljon julkista 

keskustelua. Eristyksellä tarkoitetaan, että tautia sairastavat henkilöt eristetään terveistä, 

jotta vältetään mahdolliset jatkotartunnat. Karanteenilla tarkoitetaan terveiden henkilöi-

den liikkumisenvapauden rajoittamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta 

oireettomalta kantajalta muihin henkilöihin. (THL 2020.) Tartuntatautilain (2016/1227) 

mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä eris-

tykseen tai karanteeniin (Tartuntatautilaki 2016/1227 § 60; § 63). Määräys on viran-

omaispäätös. Omaehtoinen karanteeni on suositus, jota suositellaan henkilöille, jotka 

tulevat Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maasta (THL 2020).  
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YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista 11 § ”Vaaratilanteet ja hu-

manitaariset hätätilat” säädetään seuraavaa: 

”Sopimuspuolet toteuttavat kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoit-

teidensa mukaisesti, mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen oikeus 

ja ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus, kaikki tarvittavat toimet 

varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaara-

tilanteissa, mukaan lukien aseelliset selkkaukset, humanitaariset hätätilat 

ja luonnonkatastrofit.” (Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

27/2016.)  

Käytännön linjaukset ovat aiheuttaneet haasteita useimpien asumisyksikköjen arkeen. 

THL:n raportin ”COVID-19-epidemian vaikutukset väestön palvelutarpeisiin, palvelujär-

jestelmään ja kansantalouteen– nopea vaikutusarvio” keskeisten huomioiden mukaan 

sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijät ovat kokeneet haasteita epidemian vaikutuk-

sesta. Työntekijät ovat kokeneet ohjeistuksien olevan sekavia, tai jopa riittämättömiä, 

eritoten suojavarusteisiin liittyvissä kysymyksissä. Epidemian pitkittyessä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon henkilöstön väsymisen ja uupumisen riski kasvaa. Väestöä tutkittaessa 

on havaittu kielteisiä tunteita, kuten pelkoa ja surua, mutta myös myönteisinä pidettyjä 

tunteita, kuten kiinnostusta ja myötätuntoa. (Rissanen – Parhiala – Kestilä – Härmä – 

Honkatukia – Jormanainen 2020.) 

Raportin mukaan vammaispalvelussa ennen kaikkea tiedontarve on lisääntynyt asiak-

kaiden kuin työntekijöiden keskuudessa. Tietoa on tullut tuottaa eri kielten lisäksi myös 

viittoma- ja selkokielellä. Vammaispalveluissa oli suurta huolta eritoten suojavarusteiden 

saannista, sekä vammaisten ryhmän heterogeenisuudesta, eli yksi ohjeistus kattaa koko 

ryhmän. Ohjeistuksessa oli raportin mukaan haasteita, koska vammaiset ihmiset ja hei-

dän tarpeensa eivät ole heterogeenisiä. Vammaisten ryhmään kuuluu henkilöitä, jotka 

eivät kuulu määriteltyihin riskiryhmiin, mutta ovat kuitenkin jatkuvan hoivan tai tuen tar-

peessa. Epidemian edetessä vammaispalveluissa koettiin suurta painetta päätöksente-

ossa. Erityisesti hoitoon pääsyssä ja palveluiden turvaamisessa oli haasteita. Esimer-

kiksi vammaisten tukipalveluja, kuten fysioterapiaa, tulkkausta ja henkilökohtaisen avus-

tajan tapaamisia rajoitettiin. Päivätoimintojen keskeyttäminen lisäsi vammaisten henki-

löiden tuen tarvetta päivisin, joka käytännössä lisäsi työmäärää tehostetun palveluasu-

misen henkilöstölle. Lisäksi vierailut asumispalveluyksiköissä ja kehitysvammalaitok-

sissa kiellettiin. Ohjeistusten jatkuva muuttuminen aiheuttaa epävarmuutta asiakkaissa, 
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työntekijöissä ja läheisissä. Asiakkaiden eristämistä koskevat käytännöt ja muiden asi-

akkaiden suojaaminen sekä itsemääräämisoikeuden ja rajoitustoimenpiteiden välinen 

suhde on herättänyt kysymyksiä tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Myös alueelli-

sia eroavaisuuksia käytännöissä ja ohjeistuksissa on ollut. (Rissanen ym. 2020.) 

Vaikutuksia verratessa yleisesti väestöön, ovat valmiuslain ja tartuntatautilain mukaiset 

rajoitteet ja tulkinnat olleet tiukkoja asumisyksikössä eläviä vammaisia kohtaan. covid-

19 vastaisilla rajoitustoimilla, kuten vierailukielloilla ja päivätoiminnan sulkemisella, rajoi-

tetaan ihmisten perustarpeita. Maslowin tarvehierarkian mukaan perustarve sosiaali-

sesta tarpeesta jää toteutumatta, kuten yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, arvon-

annon tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet (Jyväskylän kaupunki, n.d.). 

Euroopan parlamentti 8.7.2020 antamassaan päätöslauselmassa kehitysvammaisten 

henkilöiden oikeuksista covid-19-kriisissä (2020/2680[RSP]) on käsitelty kehitysvam-

maisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja toteutumattomuutta epidemian aikana. 

Euroopan parlamentti huomioi erityisesti kehitysvammaisten kärsivän tiukoista eristys-

toimenpiteistä ja covid-19-kriisistä yleisesti. Ennaltaehkäisevän tiedon saannin haastei-

den lisäksi, on todettu hygieniaan liittyviä esteitä. Kehitysvammaiset ovat usein riippu-

vaisia fyysisistä kontakteista ja käyttävät lähiterveydenhuollon palveluja myös vammai-

suuteen liittyvien terveysongelmien vuoksi. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 

todetaan liikkumisrajoitteiden tuovan esiin kehitysvammaisten henkilöiden edelleen jat-

kuvan segregaation ja syrjinnän. Päätöslauselmassa todetaan joissain maissa evätyn 

lääketieteellisen huollon ja sulkemisen laitoksiin, jossa kehitysvammaiset ovat sosiaali-

sesti eristyksissä ilman mahdollisuutta vastaanottaa perheenjäseniään tai vierailla suku-

laistensa luona, ja että käyttöön on otettu syrjiviä potilasluokitteluohjeita. Päätöslausel-

massa jyrkästi tuomitaan kaikenlainen kehitysvammaisten syrjintä terveydenhuollossa. 

Lääketieteellisten ohjeiden on oltava syrjimättömiä ja niissä on noudatettava kansainvä-

listä oikeutta ja olemassa olevia eettisiä ohjeita hätätilanteissa, terveyskriiseissä ja luon-

nonkatastrofeissa annettavasta hoidosta. Kehitysvammaisille henkilöille on tarjottava tu-

kipalveluja, henkilökohtaista apua, fyysistä esteettömyyttä ja viestintää liikkumisrajoitus-

ten aikana ottamalla käyttöön innovatiivisia menetelmiä. Päätöslauselmassa koroste-

taan, että jokaisella on oikeus itsenäiseen elämään ja oikeus saada välittömästi ja saa-

vutettavassa muodossa tietoa pandemiasta sekä kehitysvammaisen itseään ja hänen 

perhettään koskevista toimenpiteistä. Päätöslauselmassa katsotaan, että unionin ja jä-

senvaltioiden olisi kuultava vammaisjärjestöjä ja otettava ne aktiivisesti mukaan reagoi-
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taessa covid-19-pandemiaan, jotta varmistutaan, ettei hyväksytä kehitysvammaisten pe-

rusoikeuksia loukkaavia toimenpiteitä. Eristystoimenpiteet vaikuttavat merkittävästi kehi-

tysvammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa mielenterveyteen. Erityistoimenpitei-

siin liittyvät toimenpiteet olisi mukautettava kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin, 

jotta voidaan varmistaa heidän hyvinvointinsa ja itsenäinen elämänsä. Päätöslauselman 

mukaan covid-19-pandemia on paljastanut suuria puutteita yhteiskunnan useille riskiryh-

mille tarjoamissa tukijärjestelmissä, joka vaatii toimia myös kehitysvammaisten oikeus-

turvan toteuttamiseksi YK:n yleissopimuksen mukaisesti. (Euroopan parlamentti 2020.)  

6 Kehittämistehtävän lopputuotos 

Tämän opinnäytetyön tuloksena on opas nimeltään ”Itsemääräämisoikeudesta arkisissa 

ohjaustilanteissa” KVPS Tukena Oy:n työntekijöille. Opas on tarkoitettu käytettäväksi 

henkilöstön kouluttamisessa ja perehdytyksessä. Oppaan tavoitteena on lisätä monialai-

sen henkilöstön tietoutta itsemääräämisoikeudesta ja sen perusteista, yhtenäistää hen-

kilöstön toimintamalleja ja arvoja itsemääräämisoikeudesta tehostetussa palveluasumi-

sessa, tukea henkilöstöä reflektoimaan omaa toimintaansa asiakkaan itsemääräämisoi-

keutta koskevissa tilanteissa, esitellä toisia oppaita ja sisällöntuottajia mitkä tarjoavat tie-

toa kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeudesta tehostetussa palveluasumi-

sessa. Opas on tehty ensisijaisesti sähköiseksi oppaaksi kunnioittaen KVPS Tukena 

Oy:n kestäviä toimintatapoja ja helpottaakseen oppaan käytettävyyttä tiedonhaussa. 

Opas voidaan myös tulostaa printtiversioksi. Oppaasta ei ole maksettu korvauksia. 

Oppaassa selvitetään itsemääräämisoikeutta pragmaattisesta, eli käytännöllisestä nä-

kökulmasta. Teoriapohja koostuu tämän työn teoriapohjan tiivistelmästä. Oppaassa tar-

jotaan tietoa itsemääräämisoikeuden tukemisestä tuetun päätöksenteon kautta ja esitel-

lään myös positiivinen riskiarviointi ja yksilökeskeinen työote. Oppaassa tarjotaan sel-

keitä käytännön esimerkkejä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja to-

teutumattomuudesta ja ohjataan tiedon lähteelle, kuten STM:n sivustolle ”Kysymyksiä ja 

vastauksia kehitysvammalain 10.6.2016 voimaantulleesta muutoksesta” (STM n.d), sekä 

Verneri.net sivustolle ”Kysymyksiä ja vastauksia itsemääräämisoikeuden rajoittami-

sesta” (Verneri.net 2017). 

Oppaassa käsitellään ymmärrettävästi itsemääräämisoikeuden rajoittamisen menettely-

käytäntö kehitysvammalain mukaisesti (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
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lain muuttamisesta 381/2016). Covid-19 vaikutuksia kehitysvammaisten itsemääräämis-

oikeuden toteutumiseen asumisyksiköissä ei oppaassa käsitellä. Ohjeistukset covid-19 

toimista saattavat olla ristiriitaisia, eikä aina tiedetä minkä ohjeen mukaan tulisi toimia. 

(Rissanen ym., 2020). Covid-19 epidemian tässä vaiheessa olisi tärkeää tarkastella ja 

kehittää tiedotusta hallinnollisella tasolla. Tukena Oy on kokemukseeni työntekijänä pe-

rustuen tiedottanut covid-19 vaikutuksista selkeästi, ymmärrettävästi ja riittävästi. Tietoa 

on annettu henkilöstölle ja läheisille, sekä asiakkaille selkokielisesti.  Tukena Oy päivittää 

ohjeistusta covid-19 vaikuttavista toimista tai työkäytänteistä ajantasaisesti tarpeen mu-

kaan. Juuri tiedon nopeasyklinen vaihtuvuus ja päivitys, eivät luo pohjaa yleisesti käytet-

tävälle ohjeistukselle oppaassa. Toimintayksikön työntekijät eivät hyödy ohjeesta, miten 

asioiden ’pitäisi’ olla, vaan se saattaisi kuormittaa työntekijöitä lisää. 

7 Kehittämistehtävän arviointi 

Oppaan tekemisessä on noudatettu Arene ry:n Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden 

eettisiä suosituksia (ARENE ry 2020) sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunta (TENK) 

HTK-ohjeistusta, eli ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä (TENK 2012). Opas 

on laadittu Kotimaisten kielten keskuksen (KOTUS) ohjeistuksen ”Vinkkejä ohjetekstin 

tekijöille” avulla (KOTUS n.d). 

Oppaan laatiminen on ollut haastava projekti. ”Itsemääräämisoikeus arkisissa ohjausti-

lanteissa” on sisällöllisesti laaja aihe ja jälkikäteen tarkastellen aihetta olisi tullut rajata 

tarkemmin. Toisaalta aiheen rajaaminen sisältää paradoksin, sillä oppaan laatiminen on 

ollut haastavaa ennen kaikkea tiedon pirstaloituneen luonteen vuoksi. Eri sisällöntuotta-

jat tuottavat samasta aiheesta ja käsitteestä esille erilaisia määritelmiä ja tulkintoja. Itse-

määräämisoikeutta tutkiessa on ollut vaikeaa päästä käsitteen ytimeen. Mitä itsemää-

räämisoikeus on? Kenellä on oikeus määritellä, mitä itsemääräämisoikeus on, ja kenen 

näkökulmasta ja mistä lähtökohdista se on määritelty? Itsemääräämistä tutkittaessa kä-

sitykseni itsemääräämisen subjektiivisesta ja objektiivisesta rationaalisesta harkinnasta 

on korostunut (Niemi 2011). Itsemääräämisoikeuden tarkastelu sosiaalisen toiminnan 

eettisestä näkökulmasta on ollut hyvä ja toiminnallinen lähtökohta. Oppaassa on pystytty 

tarjoamaan myös uutta ymmärrystä ja näkökulmaa työntekijöiden eettisestä vastuusta ja 

toiminnasta tukea tarvitsevien päätöksenteossa tutkimusartikkeli ”Realising `will, prefe-

rences and rights´: reconciling differneces on best practice support for decision-making?” 

avulla (Carney ym. 2019).  
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Oppaan laatiminen on ollut haasteellista johtuen myös covid-19 pandemian vaikutuksista 

etenkin sosiaali- ja terveydenhoitoalan toimintaympäristössä. Tilanne on ajoittain ollut 

jopa kestämätön ja etenkin uudet kehittämistoimet ovat monissa paikoissa laitettu ’jäihin’ 

kiinnittäessä huomio ja resurssit olemassa olevien palvelujen tarjoamiseen ja tuottami-

seen (Rissanen ym. 2020).  

Oppaan laatimisessa olen joutunut reflektoimaan paljon myös omaa toimijuuttani oppaan 

laatijana. Olen työskennellyt KVPS Tukena Oy:lla erilaisissa työsuhteissa pääsääntöi-

sesti ohjaajana. Omaan itse vahvat ajatukset siitä, mitä itsemääräämisoikeus on, ja mi-

ten asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tulisi toteutua asumisyksikön arjessa. Työkoke-

mukseni on toisaalta auttanut oppaan laatimisessa, mutta olen joutunut kiinnittämään 

erityistä huomiota objektiiviseen tarkasteluun, jossa olen onnistunut arvioidusti hyvin. 

Olen tuottanut tietoa tasapuolisesti hyödyntäen useita ajankohtaisia ja vertaisarvioituja 

lähteitä. Käsittelen lähteitä kokonaisvaltaisesti, enkä viittaa niitä yksittäisiin lauseisiin. 

Oppaan kirjoittamisen aikana en ole myöskään ollut vakituisessa työsuhteessa KVPS 

Tukena Oy:ssa.  

Opas on arvioitu KVPS Tukena Oy:n yhteyshenkilön ja itsemääräämisoikeudesta vas-

taavan toimesta, jotka arvioivat oppaan kokonaisuudessaan kattavaksi, käyttäjäläh-

töiseksi, selkeäksi ja tarpeeksi tiiviiksi. Oppaan ulkoasua kehuttiin kivan näköiseksi ja 

moderniksi. Erityisesti arvostettiin laitosajattelun vaarojen käsittelyä. Rajoittamisen laki-

pykälien todettiin olevan viidakko, joiden osaaminen työssä vaatii valppautta. Arviossa 

todettiin kuitenkin oppaan pääpainon olevan itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa, 

mikä nähdäänkin kehitysvammalain uudistamisen tärkeimpänä asiana. Korjauskehotuk-

set on tehty. Oppaan käytäntöön viemisen prosessi vaatii kuitenkin aikaa.  

Oppaan rakenne ja ulkoasu on pyritty pitämään mahdollisimman selkeänä ja käyttäjä-

lähtöisenä. Oppaan rajaaminen käyttäjämukavuuden parantamiseksi on ollut haastavaa, 

ja tiedon rajaaminen on haastanut oppaan sisältämän tiedon ja narratiivin säilyttämisen. 

Verkko-opasta on helppo käyttää osittain tarpeen mukaan. Opas on taitettu esimerkiksi 

siitä, miltä opas voisi näyttää. Oppaan taitolla on pystytty luomaan kirjoittajan visio val-

miista oppaasta, ja korostaa tärkeimpiä asioita. Oppaan taittoon on käytetty ulkopuolista 

apua. Oppaassa käytetyt kuvat ovat ”creative commons (cc)” lisenssin alaisia. Taitosta 

ei ole maksettu korvausta. 
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8 Pohdinta 

Itsemääräämisoikeutta määritellessä mahdollisimman selkeästi ja kattavasti, kuitenkin 

mahdollisimman lyhyesti ja ymmärrettävästi, tuntuu aina jäävän jotain pois. Sen takia 

tässä työssä on käytetty enimmäkseen yleisesti tunnettuja ja käytettyjä, jo valmiiksi koos-

tettuja tietoja ja tietopankkeja, kuten THL:n vammaispalvelujen käsikirjaa, tai Kehitys-

vammaliiton Verneri.net tietopankkia. Tietoa on ensisijaisesti pyritty ymmärrettävästi ja 

käytännönläheisesti koostamaan. Tiedon sirpaloitunutta luonnetta on pyritty eheyttä-

mään kokonaiseksi, sen sijaan, että tietoa tai tulkintoja olisi pyritty aktiivisesti tuottamaan 

lisää. Opinnäytetyössä on kuitenkin pyritty määrittelemään työnkannalta tärkeimmät kä-

sitteet, eli kehitysvammaisuus ja itsemääräämisoikeus. Kehitysvammaisuus määriteltiin 

teoriapohjan tuloksena jo luvussa 3 ”Kehitysvammaisuus”. Vasta nyt, aivan työn lopussa 

pystytään teoriapohjaan perustuen määrittelemään itsemääräämisoikeus seuraavasti:  

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa lain mukaista oikeutta tehdä ja päättää itseään ja omaa 

elämäänsä koskevia asioita. Itsemääräämisoikeutta on tarvittaessa tuettava erilaisin mu-

kautuksin, jotta ihminen pystyy elämään itsenäistä, oman näköistänsä, täysivaltaista elä-

mää. Itsemääräämisoikeutta tarkastellaan subjektiivisesta ja objektiivisesta näkökul-

masta, jonka vuoksi itsemääräämisoikeutta sanoitetaan ja määritellään joskus eri tavoin 

tilanteista riippuen.  

8.1 Yhdenvertaisuus lain edessä 

Laajemmassa mittakaavassa on tarve tarkastella eettisesti ja pragmaattisesti YK:n vam-

maissopimuksen (27/2016) toteutumista Suomessa ja suomalaisessa vammaispalvelu-

jen toimintakulttuurissa. Etenkin vammaissopimuksen 12 § ”Yhdenvertaisuus lain 

edessä” vaatisi selkeämpää ohjeistusta ja tulkintaa siitä, miten sitä toteuttaa ja tulkita 

etenkin käytännön sosiaali- ja terveydenhoitotyössä. Englanniksi kirjoitettuna 12 § 

”Equal recognition before the law” (The United Nations [UN] 2006.) otsikko tuottaa laa-

jemman tulkinnan itsemääräämisoikeuden laillisista periaatteista. MOT Sanakirjan mu-

kaan sana ’Equal’ lakiin viitatessa käännetään suomeksi ’tasa-arvoinen’, ’tasavertainen’, 

’yhdenvertainen’, ’yhtäläinen’. Sana ’recognition’ lakiin viitatessa käännetään ’myöntä-

minen’, ’tunnustaminen’, ’tunnustus’. (Kielikone Oy 2020). Jos artiklan otsikko olisikin 

”[Tasavertaisuuden] (tai) [yhdenvertaisuuden] [myöntäminen] (tai) [tunnustaminen] lain 

edessä” olisi se selkeämmin liitettävissä ja tulkittavissa arkiseen käyttöön.  
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Tea Hoffrén ja Leea Rautanen-Muhlin toimittaman seurantaraportin ”YK:n vammaisten 

henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma (2018—2019)” sel-

vityksen mukaan useat itsenäisen elämisen ja osallisuuden tavoitteet katsotaan toteutu-

neiksi, kuten pitkänaikavälin tavoite: ” 27. Kehitetään tuettua päätöksentekoa ja sen hy-

viä käytäntöjä”, sekä toimintaohjelmakauden toimenpiteet: ”30. Kartoitetaan tuetun pää-

töksenteon hyviä käytäntöjä yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa.”, ”31. Varmistetaan it-

semääräämisoikeuslainsäädännön valmistelussa ja myöhemmin toimeenpanossa vam-

maisten henkilöiden erityistarpeiden huomioiminen ja YK:n vammaissopimuksen mukai-

set velvoitteet.”, ”32. Varmistetaan, että uudessa vammaislainsäädännössä ja sen toi-

meenpanossa huomioidaan YK:n vammaissopimuksen mukaiset velvoitteet.” Useissa 

tapauksissa lakiin sidotut uudistukset kuitenkin raukesivat hallituksen erottua 8.3.2019. 

Toimintaohjelman seurantatilaisuudessa järjestötahot nostivat esille, että seuraavaan 

toimintaohjelmaan kaivataan enemmän konkreettisia toimenpiteitä. (Hoffrén & Rauta-

nen-Muhli 2019.) Konkreettiset toimenpiteet tukevat YK:n vammaissopimuksen imple-

mentointia käytäntöön. Myös AJuPID -projektin tavoitteena oli juurruttaa hyviä toiminta-

malleja käytäntöön (AJuPID 2015). 

Itsemääräämisoikeudesta, kuin tukea tarvitsevien itsemääräämisoikeudesta on laajalti 

tietoa. Myös YK:n vammaissopimuksesta on laajasti tietoa, ja sen 12§ ja 13§ sovelta-

mista käytäntöön on kansainvälisestikin pohdittu. Ongelmana tässäkin vaikuttaa olevan 

tiedon sirpaloituminen. Samasta aiheesta on tehty monia, joskin hieman erilaisia tulkin-

toja. Kuten aiemmin on todettu, itsemääräämisoikeus on aina myös subjektiivinen käsi-

tys. Vaaditaan kuitenkin jonkinlainen koherenssi itsemääräämisoikeuden ja tuetun itse-

määräämisoikeuden määrittelystä, jotta sitä voidaan soveltaa käytäntöön. Tässä vai-

heessa kaikki kerätty tieto ikään kuin leijuu ylätasoilla, mutta käytännön työ vaatii selkeitä 

ohjeita ja kouluttamista.   

8.2 Itsemääräämisoikeus käytännön työssä 

Itsemääräämisoikeus on osana kaikessa missä ihminenkin. Siksi opinnäytetyön laatimi-

sen jälkeen painotetaan entisestään itsemääräämisoikeuden toteutumisen tärkeyttä so-

siaali- ja terveydenhuollon työssä. Itsemääräämisoikeudesta pitäisi tulla yhtä tärkeä 

työtä ohjaava arvo kuin asiakasturvallisuus on. 

Opinnäytetyötä tehdessä korostui tarve keskitetylle tietokannalle itsemääräämisoikeu-

desta, etenkin sen toteuttamisesta ja toteutumisesta tehostetussa palveluasumisessa 
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huomioiden tukea tarvitsevien tuki itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa. Kynnys ry:n 

hallinnoiman VIA-projektin päättymisen myötä ei ole enää yleistä pääsyä hankkeessa 

julkaistuun ”Vammaisten asumisen ihmisoikeuskäsikirja” käsikirjaan, vaan siihen koos-

tettu tieto on uudelleen hankittava. Käsikirjassa käsiteltiin laajasti YK:n vammaisten ih-

misoikeussopimuksen pohjalta laadittuja kriteerejä ja standardeja. Käsikirjassa esiteltiin 

myös VIA-projektin aikana tehtyjä havaintoja, annettiin esimerkkejä oikeuksien toteutu-

misesta ja toteutumattomuudesta sekä tutkittiin ihmisoikeuksia eri näkökulmista. (KTO 

n.d.). Henrik Gustafsson on kirjoittanut Invalidiliiton julkaiseman käsikirjan: ”YK:n vam-

maissopimus käyttöön! -käsikirja” joka on toimitettu 2011 ja uudistettu vuonna 2016. Se 

on kattava ja perusteellinen käsikirja, mutta kattavuudessaan se ei ole kovin helposti 

käytettävä tehostetun palveluasumisen monialaisen henkilöstön käytettäväksi ja arkeen 

sopeuttamiseksi.  

Lopuksi esitetään, että omavalvontasuunnitelmassa olisi järkevää esittää säännölliset ja 

yleiset toimenpiteet itsemääräämisoikeuden toteutumisen selvittämisestä käytännön ar-

jessa asiakkaiden kokemana. Vaikka omavalvontasuunnitelmassa kirjataan tiivistetysti, 

miten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan konkreettisesti päivittäisessä 

työssä ja minkälaisia rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevia periaatteita ja käytäntöjä 

käytetään, tulisi pystyä selvittämään myös, miten itsemääräämisoikeuden toteutumista 

selvitetään asiakkaiden kokemana toimintayksikössä. Omavalvontasuunnitelmaan voisi 

yhdessä asiakkaiden kanssa laatia kriteerit ja toimenpiteet itsemääräämisoikeuden vah-

vistamisesta päivittäisessä työssä, sekä miten rajoitustoimenpiteitä voitaisiin ennaltaeh-

käistä. Näin YK:n yleissopimuksen 12 § ja 13 § artiklat toteutuisivat omavalvontasuunni-

telmassa käytännössä. 
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3 Itsemääräämisoikeus arkisissa ohjaustilanteissa 

1 Keskeiset määritelmät 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa lain mukaista oikeutta tehdä ja päättää itseään ja omaa 

elämäänsä koskevia asioita. Itsemääräämisoikeutta on tarvittaessa tuettava erilaisin 

mukautuksin, jotta ihminen pystyy elämään itsenäistä, oman näköistänsä, täysivaltaista 

elämää.  

Itsemääräämisoikeus sisältää myös muita perusoikeuksia, kuten turvan ja turvallisuuden, 

yhdenvertaisen kohtelun, liikkumisvapauden, kotirauhan ja oikeuden omaan yksityisyyteen. 

Itsemääräämisoikeuteen on suhtauduttava sen tarvitsemalla vakavuudella.  

Kehitysvammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on ennen aikuisikää 

lääketieteellisesti todettu oire aivojen kehityshäiriöstä, joka vaikuttaa henkilön fyysiseen, 

älylliseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn.  

Älyllisen toimintakyvyn haasteita voi esimerkiksi olla päättelykyvyssä, ongelmien 

ratkaisutaidoissa, monimutkaisten asiayhteyksien ymmärtämisessä, kokemuksesta oppimisessa, 

sekä oman toiminnan suunnittelussa. Haasteet voivat ilmetä esimerkiksi informaation 

käsittelykyvyn kapasiteetissa, tai työskentelyn hitautena tai vaikeutena. 

Kehitysvammaisen henkilön adaptiivisessa käyttäytymisessä voi myös olla haasteita.  

 

 

Adaptiivisella käyttäytymisellä tarkoitetaan: 

o Käsitteellisiä taitoja, kuten äidinkielen puhuminen ja ymmärtäminen, lukeminen ja 

kirjoittaminen, rahan ymmärtäminen sekä aikakäsitteen hallinta. 

o Sosiaalisia taitoja, kuten kykyä muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita sekä käyttäytyä 

tilanteen vaatimalla tavalla. Vastuullisuus, lakien ja normien noudattamista ja omasta 

turvallisuudesta huolehtimista. 

o Käytännöllisiä taitoja, kuten omasta hygieniasta huolehtimista, kotona asumista, 

liikkumista, työntekoon ja vapaa-aikaan liittyviä toiminnallisia taitoja. 

 

 

 

Kehitysvammaisuus on sidoksissa suhteessa yhteisöön ja yhteiskunnan kulttuuriin, jolloin 

kehitysvamman mukaiset haasteet toimintakyvyssä heikentävät kehitysvammaisten asemaa 

suhteessa valtaväestöön. Suomalainen lainsäädäntö kuitenkin velvoittaa kohtaamaan 

kehitysvammaiset yksilöinä, jotka jakavat yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset oikeudet ihmisyyteen. 

Kehitysvammaisilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun kaikissa asioissa ja toimissa tarvittavin 

mukautuksin. 



 

 

4 Itsemääräämisoikeus arkisissa ohjaustilanteissa 

 

 
ITSEMÄÄRÄMISOIKEUDESTA SÄÄTÄVIÄ LAKEJA 

 

Suomen perustuslaki (1999/731)  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P6 

 
Sosiaalihuoltolaki (2014/1301)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301 
 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/519) 
”kehitysvammalaki” 

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519#L3aP42 
 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista” (2016/27) 
”yleissopimus”  

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2 
 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/30) 
 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380 

 
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/759) 

”vammaispalvelulaki” 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759#L2P10 

 
Yhdenvertaisuuslaki (2014/1325)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325#L3P8 
 

Laki sosiaalihuollon asiakakan asemasta ja oikeuksista (2000/812) ”asiakaslaki”   
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812 

 
Hallintolaki (2003/434)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434 
 

Euroopan ihmisoikeussopimus (1999/63)  
https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063 

 

 

Itsemääräämisoikeus sisältää erilaisia ajatuksia sen sisältämistä eettisistä ja käsitteellisistä 

arvoista. Tehostetussa palveluasumisessa näitä ajatuksia voi olla esimerkiksi:  

 Onko asiakkaan etu asiakkaan kokemuksena etu, vai kokeeko joku muu sen eduksi?  

 Saavatko asiakkaat itse tehdä valintoja elämänsä suhteen, vai sääteleekö sitä 

tarpeettomasti joku tai jokin muu? 
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759#L2P10
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325#L3P8
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063
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Itsemääräämisoikeutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös muiden 

itsemääräämisoikeus. Yksilön itsemääräämisoikeus ei saa heikentää tai vaarantaa toisten 

itsemääräämisoikeutta. Yksilöllinen ajattelu ”minä haluan tehdä näin” on oltava yhtenäinen myös 

yhteiskunnan normien, sääntöjen ja lakien kautta tarkasteltuna. Esimerkiksi kenelläkään ei ole 

oikeutta toimia vastoin lakia, tai liikkua alasti puolijulkisissa tiloissa.  

 

 

2 Lailliset oikeudet  

Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus toteuttaa vammaisten henkilöiden oikeutta 

yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun yksilöinä yhteiskunnassa ja yhteisössä  

(Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2016/27).  

Kehitysvammalain mukaan erityishuollossa olevan henkilön toiveet, mielipiteet, edut ja 

yksilölliset tarpeet ovat otettava aina ensisijaisesti huomioon. Henkilön hyvinvointia, terveyttä ja 

turvallisuutta on aina pidettävä ja edistettävä. Erityishuollossa olevan henkilön mahdollisuutta 

osallistua ja vaikuttaa omiin asioihin on toteutettava. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

2016/381.)  

Palveluasumiseen kuuluu oma asunto ja siihen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä 

jokapäiväisen elämisen suorittamiselle. Näitä palveluja voi esimerkiksi olla asukkaan avustaminen 

henkilökohtaisessa hygieniassa, asunnon siivouksessa, sekä edesauttaa asukkaan terveyden 

ylläpitämisessä, viihtyvyydessä ja kuntoutuksessa. (Asetus vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759 § 10.)  

Asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta, 

sekä säätää asiakkaan oikeudesta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Asiakasta on 

kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään 

kunnioitetaan. Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet on otettava 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519#L3aP42
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519#L3aP42
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759#L2P10
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759#L2P10
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huomioon. Asiakasta ei saa syrjiä. Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen 

oikeutensa ja velvollisuutensa, sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Selvitys on 

annettava siten, että asiakas ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Kommunikoinnin tueksi on 

tarvittaessa käytettävä vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä tai järjestää asiakkaalle 

lisätukea esimerkiksi tulkin avulla.  Asiakaslaissa säädetään myös salassapitovelvollisuudesta. 

Käytännössä ilman asiakkaan suostumusta asiakasta koskevia tietoja ei saa jakaa, poikkeuksena 

laissa määritelty viranomaisyhteistyö, tai jos tieto uhkaa asiakkaan tai muun henkilön fyysistä 

terveyttä. Asiakaslaissa säädetään myös tarvittavista dokumenteista. (Laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812).  

 

 

TIIVISTETTYNÄ 

 Asiakkaan toiveet, mielipiteet, etu ja yksilölliset tarpeet on huomioitava  
ja niitä on edistettävä 

 Asiakkailla on oikeus apuun esimerkiksi hygienian hoidossa, asunnon siivouksessa,  
terveyden ylläpidossa, viihtyvyydessä ja kuntoutuksessa 

 Asiakasta on kohdeltava siten, ettei ihmisarvoa tai vakaumusta loukata ja yksityisyyttä 
kunnioitetaan 

 Asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, erilaiset vaihtoehdot 
ja niiden vaikutukset. Selvitys on annettava siten, että asiakas ymmärtää sen sisällön ja 
merkityksen 

 Kommunikointimenetelmiä on tarvittaessa käytettävä kommunikoinnin ja  
ymmärtämisen tukena 

 Asiakasta ei saa syrjiä 

 Työntekijää sitoo salassapitovelvollisuus 
  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
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3 Itsemääräämisoikeuden tukeminen 

Itsemääräämisoikeus ei oikeuta asiakkaan 

heitteillejättöä. Tavoitteeksi on otettava 

asiakkaan itsemääräämisoikeuden 

maksimointi vaarantamatta asiakkaan turvaa 

ja terveyttä. Kehitysvammaisen asiakkaan 

kyky harjoittaa itsemääräämisoikeutta 

saattaa vaihdella asiasta toiseen. Joissain 

asioissa asiakas saattaa tarvita jonkinlaista 

tukea, toisissa asioissa asiakas pystyy 

toteuttamaan itsemääräämisoikeuttaan 

täysin itsenäisesti. Joissain asioissa asiakas ei 

ymmärrä vaarantavansa omaa tai muiden 

terveyttä tai turvallisuutta, tai ei ymmärrä 

tekonsa seurauksia, jolloin voidaan harkita 

itsemääräämisoikeuden rajoittamista. 

Itsemääräämisoikeus tuo mukanaan myös 

velvoitteita. Päätöksillä, hyvillä kuin 

huonoilla, on seuraamukset. Päätöksiä 

tehdessä on ymmärrettävä, että kakkua ei voi 

syödä ja säästää samaan aikaan. On kuitenkin 

tiedostettava, että meillä kaikilla on oikeus 

erehtyä ja tehdä tarkoituksellisestikin 

huonoja valintoja. Joskus syömmekin kakun 

säästämättä sitä edes muille. 

Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä 2016 

Liisa Murto esityksessään 

Itsemääräämisoikeus – oikeuden 

toteutuminen asumisyksiköissä ja 

lainsäädännön tavoitteet toteaa seuraavasti: 

”Ketään muita (kuin kehitysvammaisia) ei 

vaadita elämään niin terveellisesti ja vaadita 

siihen, että ei saa tehä vääriä päätöksiä.”  

Murron esitys kannattaa ehdottomasti käydä 

katsomassa YouTubesta!. Esitys tarjoaa 

runsaasti tietoa oikeuksien toteutumisen 

lisäksi YK:n vammaissopimuksen 

vaikutuksista palveluasumisessa. 

 

 

Mistä tietää pystyykö asiakas päättämään itse? 

Päätöstä tehdessä asiakkaalla tulee olla: 

- tarpeeksi tietoa päätöksen tekemiseksi 

- realistinen käsitys ja ymmärrys päätöksen 

vaikutuksista ja seuraamuksista 

- asiakkaan tulee pystyä itse 

tarkastelemaan päätöksen hyviä ja 

huonoja puolia myös laajemmasta 

näkökulmasta 

Jos jokin näistä päätöksenteon ulottuvuuksista ei 

toteudu, on asiakkaalle tarjottava tukea 

päätöksen tekemiseen. 

 

Työntekijän asenteet 

Työntekijän on tärkeää tarkastella omia 

asenteita, arvoja ja moraalisia käsityksiä 

tukiessaan toisen henkilön päätöksentekoa. 

Australialaisessa tutkimuksessa 

(https://doi.org/10.1080/10383441.2019.169074

1) havaittiin tuen antajien jakautuvan kolmeen 

kategoriaan: 

- tuen antajiin, jotka käyttävät paljon aikaa 

ja työtä selvittääkseen kokonaisvaltaisesti 

tuettavan henkilön aidon tahdon kaikessa 

tuettavaan henkilöön liittyvissä asioissa 

- tuen antajiin, jotka johtuen paineen 

vaikutuksista, toisen henkilön halun ja 

toiveiden ymmärtämättömyyden 

vaikeuksista, kommunikoinnin haasteista, 

ajanpuutteen haasteista tai muiden 

haasteiden vuoksi pystyvät käyttämään 

vähemmän aikaa, paneutumista ja 

ymmärrystä tukea tarvitsevan aidon 

tahdon kuulemiseen. Tällöin tukea antava 

pyrkii itse parhaan kykynsä mukaan 

määrittelemään asiakkaan tahdon ja 

ohjaamaan päätöksentekoa tämän oman 

näkemyksensä mukaisesti. 

https://www.youtube.com/watch?v=r4IOKsQtagA&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=r4IOKsQtagA&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=r4IOKsQtagA&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=r4IOKsQtagA&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=r4IOKsQtagA&t=146s
https://doi.org/10.1080/10383441.2019.1690741
https://doi.org/10.1080/10383441.2019.1690741
https://doi.org/10.1080/10383441.2019.1690741
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_of_YouTube_(2015-2017).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.youtube.com/watch?v=r4IOKsQtagA&t=146s
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- tuen antajiin, jotka aktiivisesti ja 

tarkoituksellisesti hyvillä aikomuksilla 

pyrkivät muokkaamaan tukea tarvitsevan 

tahdon tuen antajan oman näkemyksen 

mukaiseksi huomioimatta tukea 

tarvitsevan aitoa tahtoa. 

On tärkeää pysähtyä rohkeasti ajattelemaan, 

mihin kategoriaan kuulut ja missä tilanteissa? 

Kuten itsemääräämisoikeuden käyttämisessä, 

myös kyky antaa tukea vaihtelee. 

4 Palvelusuunnitelma 

Palvelusuunnitelmalla tarkoitetaan esimerkiksi asumisensuunnitelmaa. Suunnitelma tulee tarkistaa 

tarpeen mukaan, vähintään 6 kuukauden välein. Suunnitelmassa tulee erityisesti huomioida mahdollisten 

rajoitustoimenpiteiden käyttö ja arvioida niiden vaikutusta. Ilman ilmeistä estettä palvelusuunnitelma on 

laadittava yhteistyössä asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa, kuten omaisen kanssa.  

Tukena on laatinut oman ohjeistuksen palvelusuunnitelmassa käsiteltävistä asioista perustuen 

palvelusuunnitelmia ohjaaviin säädöksiin. 

Tukenan ohjeistuksen mukaisesti palvelusuunnitelmassa tulee käsitellä seuraavat kohdat: 

1) Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

o Millä keinoin asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä elämistä voidaan 

tukea? 

o Tutustu esimerkiksi KVPS julkaisemaan Heidi Hautalan oppaaseen ”OMAN 

ELÄMÄN OHJAKSISSA - Tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta erityistä 

tukea tarvitseville ihmisille”.  

 Luku 5 ”Minä päätän!” (s. 19-29) tarjoaa tehtäviä ja havainnollistavia kuvia, 

joita voi hyödyntää asiakkaan kanssa aihetta miettiessä 

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Oman-el%C3%A4m%C3%A4n-ohjaksissa.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Oman-el%C3%A4m%C3%A4n-ohjaksissa.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Oman-el%C3%A4m%C3%A4n-ohjaksissa.pdf
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2) Kohtuulliset mukautukset asiakkaan täysimääräisen osallisuuden ja osallistumisen 

turvaamiseksi 

o Minkälaista tukea asiakas tarvitsee tunteakseen olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja 

kunnioitetuksi? Jolla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseensä, 

ympäristöönsä tai laajemmin yhteiskuntaan liittyvissä asioissa? 

o Tarvitseeko asiakas esimerkiksi apuvälineitä, tukihenkilön tai henkilökohtaisen 

avustajan osallistuakseen tai päästäksensä liikkumaan vapaasti? 

 

3) Asiakkaan käyttämät kommunikaatiokeinot 

o Minkälaisia kommunikointia tukevia keinoja asiakkaalla on käytössä? Tarvitseeko 

asiakas tukea? Missä asioissa tai tilanteissa asiakas kaipaa tukea kommunikointiin? 

 

4) Keinot, joilla asiakkaan palvelu toteutetaan ensisijaisesti ilman rajoitteita 

o Millä keinoin voidaan vahvistaa esimerkiksi asiakkaan päätöksentekoa? 

o Millä keinoin pystytään esimerkiksi rauhoittelemaan asiakasta hermostuessaan?  

 

5) Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen 

o Onko asiakkaan turvallisuuden ja terveyden kannalta välttämätöntä rajoittaa 

itsemääräämisoikeutta?  

o Mitä rajoitetaan, miten, kuinka kauan ja kuka asiasta on tehnyt ratkaisun tai 

päätöksen? Lisäksi tulisi kirjata asiakkaan mielipide rajoitustoimesta ja arvio, miten 

pitkään tai kuinka usein rajoitustoimia on käytettävä. 

o Esimerkiksi rajoitustoimenpide ”Valvottu liikkuminen 42 m §” tulee kirjata tähän.  

 

6) Raha-asiat 

o Onko asiakkaalla edunvalvojaa? Auttaako henkilökunta asiakasta raha-asioissa, 

esimerkiksi seuraamalla rahankäyttöä? Hoitaako asiakas itse laskunsa, vai joku 

muu? 

 

7) Tietosuoja 

o Minkälaisissa asioissa asiakas toivoo tiedotettavan itsensä lisäksi muita henkilöitä? 

Ketä? Kehen ollaan yhteydessä, jos asiakkaalle sattuu jotain vakavaa?  

o On tärkeää selvittää asiakkaalle minkälaisissa asioissa tai tilanteissa on otettava 

yhteys kehitysvammalain mukaisesti asiakkaan etuja valvovaan henkilöön. 

o Säilytetäänkö asiakasta koskevia asiakirjoja minkälaisessa muodossa tai tiloissa?  

 

8) Lääkehoito 

o Minkälaista lääkehoitoa asiakas tarvitsee? Kuka vastaa asiakkaan lääkehoidosta? 

Missä lääkkeitä säilytetään? 
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9) Sosiaaliset suhteet ja yhteydenpito läheisiin 

o Kenestä asiakkaan sosiaalinen elämä koostuu? Miten asiakas pitää yhteyttä heihin?  

o Kaipaako asiakas jotain tukea yhteydenpidossa? 

 

Lisäksi suunnitelmassa on hyvä huomioida: 

 

 Terveys 

o Erityistä huomioitavaa? Tarvitseeko asiakas terveyden ylläpidossa tukea tai apua? 

 

 Arkitoimet / päivittäinen toiminta 

o Minkälaisista asioista asiakkaan arki koostuu? Minkälainen asiakkaan päivärytmi 

on? Käykö asiakas päivätoiminnassa, töissä, tai harrastuksissa? Miten ne ohjaavat 

asiakkaan päivärytmiä?  

o Tarvitseeko asiakas apua esimerkiksi heräämisessä, vaatetuksessa, ruoan laitossa, 

siivouksessa? Miten asiakas toivoo häntä tuettavan tai autettavan arkisissa 

toimissa? 

o Toimien ennalta-arvaamattomuus voi aiheuttaa asiakkaalle turvattomuuden 

tunnetta ja siksi niistä on hyvä yhdessä sopia. Heidi Hautala työntekijöille 

tarkoitetussa oppaassaan ”Kansalaisuuden avaimet – Tietoa ja tehtäviä 

itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa 

työskenteleville” havainnollistaa asiakkaan kokeneen turvattomuutta, kun 

kuva: Sclera, muokkaus Ritva Hämäläinen 

Savas ja Tuula Salo 

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Kansalaisuuden-avaimet.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Kansalaisuuden-avaimet.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Kansalaisuuden-avaimet.pdf
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työntekijät herättivät asiakkaan eri tavoilla.  

 

 Hygieniasta huolehtiminen 

o Minkälaista tukea tai apua asiakas tarvitsee?  

 

 Turvallisuus ja yksin liikkuminen 

o Osaako asiakas esimerkiksi liikkua itsenäisesti vieraissa paikoissa, vai tarvitseeko 

siihen tukea?  

o Käytetäänkö asumisyksikössä elektronisia laitteita parantaakseen asiakkaiden ja 

työntekijöiden turvallisuutta? 

o Ovatko ovet lukittuina? 

 

 Vapaa-aika ja harrastukset 

o Miten asiakas viettää vapaa-aikaansa? Minkälaisia harrastuksia asiakkaalla on? 

5 Itsemääräämistä tukevia työkäytäntöjä 

Verneri.net on koonnut laajan tietokannan itsemääräämisoikeutta tukevista työkäytännöistä. 

Työkäytäntöjä on monia, erilaisiin tilanteisiin, erilaisille henkilöille, erilaisiin tarkoituksiin. 

Tuettu päätöksenteko  

Mykkäsen & Puikkosen laatima opas ”Tuettu päätöksenteko – Opas päätöksentekijälle ja 

tukihenkilölle” on laaja opas tukea tarvitsevan henkilön lisäksi esimerkiksi työntekijöille ja 

läheisille. Opas sisältää myös työkalupakin, jota voi hyödyntää tuetussa päätöksenteossa. 

Oppaassa on käsitelty tuettua päätöksentekoa myös selkokielisesti.  

Australiassa kehitetty opas: ”People with Disability and Supported Decision-Making” on 

helppokäyttöinen opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, miten tukea 

kehitysvammaista henkilöä päätöksen teossa, miten tunnistaa tarvitseeko henkilö tukea ja 

minkälaisissa tilanteissa henkilö voi tarvita tukea päätöksenteossa. Oppaassa on huomioitu 

erityisesti myös henkilöt, joilla on vaikeuksia kommunikoida ja ilmaista omaa tahtoaan ja 

ajatuksiaan.  

Tuetun päätöksenteon järjestelmä 

Arkisten päätösten lisäksi tukea saatetaan tarvita isommista asioista päättämiseen, jolloin 

päätöksen tuen antajan vastuusta saattaa tulla liian suuri kannettavaksi yksinään. Silloin käyttöön 

voi ottaa Tuetun päätöksenteon järjestelmän.  Järjestelmällä tarkoitetaan päätöksenteon tukea, 

jossa henkilöllä on apunaan tukiverkosto, joka koostuu henkilön hyvin tuntevista ihmisistä. Nämä 

ihmiset voivat olla läheisiä, viranomaisia tai muita asiakkaan hyvin tuntevia henkilöitä. 

Tukiverkoston eri ihmisiä voidaan hyödyntää erilaisiin päätöksiin, ettei yksittäinen ihminen 

vaikuta tukea tarvitsevan henkilön päätökseen liikaa. Tukiryhmä ei vie henkilön omaa 

https://verneri.net/yleis/itsemaaraamista-tukevat-tyokaytannot
https://www.savas.fi/userfiles/file/esitteet_ja_oppaat/savas_tuepaopas_2014.pdf
https://www.savas.fi/userfiles/file/esitteet_ja_oppaat/savas_tuepaopas_2014.pdf
https://www.nds.org.au/images/resources/People_with_Disability_and_SDM-Guide_for_NDIS_Providers_in_NSW.pdf
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päätösvaltaa, eikä päätä asioista henkilön puolesta. Tuetun päätöksenteon järjestelmää on 

kehitetty pisimmälle Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa.  

Lisää tuetusta päätöksenteosta: Tuettu päätöksenteko (Verneri.net 2017). Tuetun päätöksenteon 

järjestelmästä: Tuetun päätöksenteon järjestelmä (Verneri.net 2018).  

 

Positiivinen riskiarviointi  

Positiivista riskiarviointia voidaan käyttää 

tukea tarvitsevien päätöksenteossa, kun 

kyseessä on suuri elämänmuutos, huoli 

henkilön turvallisuudesta yleisesti tai uuden 

kokeilussa. Sitä voi käyttää myös silloin, kun 

tukiverkoston sisällä tai tukea tarvitsevan 

henkilön välillä ilmenee ristiriitoja. 

Positiivinen riskiarviointi lähtee oletuksesta, 

että päätettävä asia on mahdollista 

toteuttaa. Työskentelyn tulee olla 

ratkaisukeskeistä ja yksinkertaista. Jos 

päädytään lopputulokseen, ettei päätettävä 

toiminta ole nyt mahdollista, mietitään 

keinoja sen mahdollistamiseksi 

lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on antaa 

tukea tarvitsevalle henkilölle käsitys 

päätökseen liittyvistä riskeistä ja 

vaihtoehdoista siten, että henkilön 

itsemääräämisen ja turvallisuuden 

näkökulmat ovat tasapainossa ja henkilöllä 

on mahdollisuus tehdä omia valintoja ja 

päätöksiä, tulla itsenäisemmäksi ja elää 

mahdollisimman itsensä näköistä elämää. 

Kuva: Verneri.net 2020 

 

Yksilökeskeinen työote: 

Yksilöllisellä työotteella pyritään etsimään ihmisen voimavaroja, jotka perustuvat positiiviseen ja 

ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Tutustu työkäytäntöön lisää osoitteessa Verneri.net artikkelissa 

Yksilökeskeinen työote. 

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvan, niin sanottu ”laitostuminen” on yksi henkilön 

itsemääräämisoikeutta heikentävistä asioista. Laitostumiseen vaikuttaa esimerkiksi seuraavat 

asiat: 

 Elämänrytmi ja arkiset toiminnat eivät perustu asiakkaan tahtoon, vaan ne perustuvat 

yksikön toimintakulttuuriin, johon asiakas ei ole päässyt vaikuttamaan. 

https://verneri.net/yleis/tuettu-paatoksenteko
https://verneri.net/yleis/tuetun-paatoksenteon-jarjestelma
https://verneri.net/yleis/positiivinen-riskiarviointi
https://verneri.net/yleis/yksilokeskeinen-tyoote
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 Asiakkailla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa toimintayksikön sääntöihin  

 Työvuorosuunnittelu ei ole asiakaslähtöistä eikä perustu asiakkaiden tarpeisiin 

 Toimintayksikössä kuljetaan ja tehdään asioita isoissa ryhmissä jatkuvasti 

 Asiakkaat joutuvat jatkuvasti odottamaan apua 

 Toimintayksikön henkilöstö käyttää tarpeettomasti valtaa asiakkaisiin 

Lisää itsemääräämisoikeudesta arjessa: Itsemääräämisoikeus arjessa (Verneri.net 2017). 

6 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen 

Kehitysvammaisten erityishuollossa itsemääräämisoikeutta saa rajoittaa vain vakavan 

vaaratilanteen tai sen ilmeisen uhan vuoksi. Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen vaatii 

aina lainvoimaisen perusteen.   

Rajoitustoimenpiteen tulee olla viimesijainen keino, ja kaikessa toiminnassa on tavoiteltava, ettei 

rajoitustoimenpiteitä jouduta käyttämään.  

Rajoitustoimia tulee toteuttaa ihmisarvoa kunnioittaen ja mahdollisimman turvallisesti. Henkilön 

perustarpeista on huolehdittava. Rajoitustoimenpiteet on lopetettava heti, kun se ei ole enää 

välttämätöntä, tai jos se vaarantaa rajoitettavan henkilön terveyden tai turvallisuuden. 

Rajoitustoimenpiteen jälkeen tulee tehdä selvitys rajoitustoimenpiteen arvioinnista ja miten 

rajoitustoimenpiteitä voisi vähentää ja ennaltaehkäistä.  

Rajoitustoimenpiteet on aina kirjattava huolellisesti. Kirjauksissa tulee käydä ilmi 

rajoitustoimenpiteen käyttö ja sen perusteet, henkilön näkemys rajoitustoimenpiteen käytöstä ja 

sen perusteista, rajoitustoimenpiteen vaikutukset erityishuollossa olevaan henkilöön, 

rajoitustoimenpiteen alkamis- ja päättymisajankohta, sekä rajoitustoimenpidettä koskevan 

ratkaisun tai päätöksen tehnyt ja toimenpiteen suorittanut henkilö. (Laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016.) 

Rajoitustoimenpiteitä saa suorittaa vain sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen.  

Rajoitustoimenpiteellä on aina päätöksentekijä, ratkaisija ja toteuttaja, joiden tulee olla 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Tarvittaessa ratkaisujen ja päätöksien tekijät ovat 

laissa eroteltu. Ratkaisulla tarkoitetaan ratkaisun rajoitustoimenpiteestä tekevää sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaista. Päätöksellä tarkoitetaan aina kirjallista päätöstä. Opiskelijoiden 

kohdalla on harkittava tarkkaan riittääkö opiskelijan ammattitaito rajoitustoimenpiteeseen, sillä 

menettelystä voi koitua seuraamuksia myös opiskelijalle. Opiskelijaa ei saa jättää yksin 

vastaamaan rajoitustoimenpiteestä. (STM 2016). 

Lisää käytännön tietoa rajoitustoimista: STM (2016) ”Kysymyksiä ja vastauksia kehitysvammalain 

10.6.2016 voimaantulleesta muutoksesta”   

Tukiliitto.fi (2017) Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen  

Verneri.net (2017) Kysymyksiä ja vastauksia itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta  

https://stm.fi/lainsaadanto/vammaiset/kysymyksia-ja-vastauksia-kehitysvammalain-10.6.2016-voimaantulleesta-muutoksesta
https://stm.fi/lainsaadanto/vammaiset/kysymyksia-ja-vastauksia-kehitysvammalain-10.6.2016-voimaantulleesta-muutoksesta
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/itsemaaraamisoikeus/itsemaaraamisoikeuden-rajoittaminen/
https://verneri.net/yleis/kysymyksia-ja-vastauksia-itsemaaraamisoikeuden-rajoittamisesta
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7 Rajoitustoimenpiteet ja käytännön esimerkkejä niiden soveltamisesta eri tilanteissa 

Työntekijöiden on saatava riittävä perehdytys rajoitustoimien käytöstä. Pyydä rohkeasti lisä tietoa esimieheltäsi! Työyhteisön sisällä on hyvä säännöllisesti 

pohtia menetelmiä rajoitustoimenpiteiden ehkäisyksi. 

Rajoitustoimenpide Käytännön esimerkki Ratkaisun tai päätöksen 
tekijä 

Toinen ratkaisun tai 
päätöksentekijä 

Muuta huomioitavaa 

Kiinnipitäminen  

42 f § 

Asiakasta pidetään fyysisesti 
kiinni esimerkiksi 
rauhoittumistarkoituksessa 

Toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva 
sosiaali- tai 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö tekee 
ratkaisun. 
 

- - 

Aineiden ja 
esineiden 
haltuunotto 

42 g § 
 

Asiakas satuttaa tai pyrkii 
satuttamaan itseään, muita tai 
omaisuutta terävällä esineellä 

Toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva 
sosiaali- tai 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö tekee 
ratkaisun. 

Toimintayksikön vastaava 
johtaja tekee päätöksen 
takavarikoinnista, jos ainetta 
tai esinettä ei palauteta 
henkilölle 1 vrk jälkeen. 

Aineet ja esineet on palautettava 
asiakkaalle erityishuollon päätyttyä 
toimintayksikössä, ellei luovuttamisesta 
tai hävittämisestä muussa laissa toisin 
säädetä 

Henkilöntarkastus  

42 h § 

Henkilöllä epäillään olevan 
taskuissaan tai muuten yllään 
terävä esine, jolla asiakas aikoo 
satuttaa itseään tai muita, tai 
tuhota omaisuutta 

Toimintayksikön vastaava 
johtaja tekee ratkaisun 

Kiireellisessä tilanteessa 
ratkaisun voi tehdä 
toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva 
sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilö, jonka on 
viipymättä ilmoitettava asiasta 
toimintayksikön vastaavalle 
johtajalle 

Henkilöntarkastus on pyrittävä tekemään 
toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvan 
toisen sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön läsnä ollessa. 
Kummankin on oltava samaa sukupuolta 
tarkastettavan henkilön kanssa. Samaa 
sukupuolta ei vaadita, jos tilanteessa ovat 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä tai 
toimenpiteen suorittaminen välittömästi 
on välttämätöntä tarkastuksen kohteena 
olevan tai toisen henkilön terveyden tai 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
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Rajoitustoimenpide Käytännön esimerkki Ratkaisun tai 
päätöksen tekijä 

Toinen ratkaisun tai 
päätöksentekijä 

Muuta huomioitavaa 

Lyhytaikainen erillään 
pitäminen  
42 i § 

Asiakas käyttäytyy 
väkivaltaisesti, eikä rauhoitu 
ohjauksesta huolimatta. 
Asiakas viedään asiakkaan 
vastustuksesta huolimatta 
asuntoonsa rauhoittumaan, 
eikä päästetä poistumaan. 

Ratkaisun 
lyhytaikaisesta 
erillään pitämisestä 
tekee 
toimintayksikön 
vastaava johtaja. 

Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun 
voi tehdä toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva sosiaali- 
tai terveydenhuollon 
ammattihenkilö, jonka on 
viipymättä ilmoitettava asiasta 
toimintayksikön vastaavalle 
johtajalle. 

Asiakasta saa pitää eristettynä enimmillään 2 
tunnin ajan. 
Toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvan 
sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön on valvottava erillään 
pidettävää henkilöä koko ajan olemalla hänen 
kanssaan samassa tilassa tai sen välittömässä 
läheisyydessä niin, että henkilökunnalla ja 
asiakkaalla on mahdollisuus saada yhteys 
toisiinsa. 

Välttämättömän 
terveydenhuollon 
antaminen 
vastustuksesta 
riippumatta  

42 j § 

Asiakas on ollut 
leikkauksessa ja vastustelee 
leikkaushaavan hoitoa. 
Hoitamatta jättäminen 
vaarantaisi vakavasti 
asiakkaan terveyden.  
 
 

Virkasuhteessa oleva 
lääkäri tekee 
ratkaisun. 

Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun 
voi tehdä asiakasta hoitava lääkäri 
tai toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö, jonka on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
asiakasta hoitavalle lääkärille 

Välttämätöntä hoito- ja 
tutkimustoimenpidettä suoritettaessa 
asiakkaasta voidaan pitää lyhytaikaisesti kiinni 
tai hänen liikkumistaan voidaan rajoittaa 
rajoittavan välineen avulla lyhytaikaisesti 
enintään niin kauan kuin toimenpiteen 
suorittaminen välttämättä edellyttää, 
kuitenkin enintään tunnin ajan. 
Jos on ilmeistä, että vastustuksesta 
riippumatta välttämättömän 
terveydenhuollon antaminen on toistuvaa, 
virkasuhteessa oleva lääkäri voi tehdä 
rajoitustoimenpiteen toistuvasta käytöstä 
kirjallisen päätöksen enintään 30 päiväksi 
kerrallaan. 

  



 

 

15 Itsemääräämisoikeus arkisissa ohjaustilanteissa 

Rajoitustoimenpide Käytännön 
esimerkki 

Ratkaisun tai päätöksen 
tekijä 

Toinen ratkaisun tai päätöksentekijä Muuta huomioitavaa 

Rajoittavien välineiden 
tai asusteiden käyttö 
päivittäisissä 
toiminnoissa  

42 k § 

Sängystä 
putoamista 
estävä väline, 
esimerkiksi 
kaiteet 

Toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva 
sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilö tekee 
ratkaisun rajoittavan välineen 
tai asusteen käytöstä 
päivittäisissä toiminnoissa 
toimintayksikön vastaavan 
johtajan ohjeiden mukaisesti. 

Pitkäkestoisessa käytössä vastaava 
johtaja tekee kirjallisen päätöksen 
enintään 6 kuukaudeksi. 

Pitkäkestoisessakin käytössä tulee 
perusteltujen edellytysten täyttyä rajoittavan 
välineen tai asusteen käytölle. 

Rajoittavien välineiden 
tai asusteiden käyttö 
vakavissa 
vaaratilanteissa 42 l § 

Esimerkiksi 
hygieniahaalarin 
käyttö, jos sen 
käyttö on täysin 
välttämätön, jos 
asiakas muutoin 
söisi ulosteitaan 
tai vaippojaan ja 
vaarantaisi tällä 
tavalla vakavasti 
terveytensä. 

Toimintayksikön vastaava 
johtaja tekee päätöksen. 

Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun voi 
tehdä toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilö asiakasta hoitavan 
lääkärin tai toimintayksiköstä 
vastaavan johtajan ohjeesta. 
Rajoittavan välineen tai asusteen 
käytöstä kiireellisessä tilanteessa on 
välittömästi ilmoitettava 
toimintayksikön vastaavalle johtajalle, 
jonka jälkeen asiasta on päätettävä 
kirjallisella päätöksellä edellä mainitulla 
tavalla. 
 
Pitkäaikaiset päätökset rajoittavista 
väliniestä tai asusteista tekee 
toimintayksikön vastaava johtaja. 
Kirjallisen päätöksen voi tehdä enintään 
7 päivän ajaksi. Virkasuhteessa oleva 
toimintayksikön vastaava johtaja, tai 
jos toimintayksikön vastaava johtaja ei 
ole virkasuhteessa, virkasuhteessa 
oleva lääkäri tai virkasuhteessa oleva 
sosiaalityöntekijä voi tehdä kirjallisen 
päätöksen enintään 30 päivän ajaksi. 

Rajoittavaa välinettä tai asustetta 
käytettäessä asiakkaan tilaa on seurattava ja 
arvioitava hänen terveytensä ja 
turvallisuutensa edellyttämällä tavalla 
jatkuvasti. Terveydenhuollon 
ammattihenkilön on oltava jatkuvassa näkö- 
ja kuuloyhteydessä asiakkaaseen. 
Rajoittavan välineen tai asusteen käyttö on 
lopetettava välittömästi, jos se vaarantaa 
henkilön terveyden tai turvallisuuden. 
 
Rajoittavaa välinettä tai asustetta voidaan 
päätöksen voimassaoloaikana käyttää 
kussakin tilanteessa vain perusteltujen 
edellytysten mukaisesti. Rajoittavan välineen 
tai asusteen toistuvaa käyttöä koskevaan 
päätökseen on kirjattava, kuinka pitkän ajan 
rajoittavaa välinettä tai asustetta voidaan 
kerrallaan enintään käyttää, ja mikseivät 
muut keinot ole tilanteeseen soveltuvia tai 
riittäviä. 
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Rajoitustoimenpide Käytännön esimerkki Ratkaisun tai päätöksen tekijä Toinen ratkaisun tai 
päätöksentekijä 

Muuta huomioitavaa 

Valvottu 
liikkuminen  

42 m § 

Asiakas ei saa itsenäisesti liikkua 
yksikössä tai yksikön 
ulkoalueilla, jos asiakas muutoin 
todennäköisesti vaarantaisi 
oman terveytensä tai 
turvallisuutensa taikka muiden 
henkilöiden terveyden tai 
turvallisuuden.  Asiakkaan 
liikkumista valvotaan 
esimerkiksi saattamalla. 
 
Muiden keinojen ollessa 
riittämättömiä asiakkaan 
liikkumista voi valvoa teknisellä 
laitteella. 
 

Toimintayksikön vastaava 
johtaja voi tehdä kirjallisen 
päätöksen valvotusta 
liikkumisesta enintään 7 päivän 
ajaksi. 

Yhteensä enintään 6 kuukautta 
kestävästä valvotusta 
liikkumisesta tekee kirjallisen 
päätöksen virkasuhteessa oleva 
toimintayksikön vastaava 
johtaja tai, jos toimintayksikön 
vastaava johtaja ei ole 
virkasuhteessa, virkasuhteessa 
oleva sosiaalityöntekijä. 

Asiakkaan liikkumista koskeva 
suunnitelma on kirjattava henkilön 
palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. 
 
Muiden keinojen ollessa riittämättömiä, 
voidaan asiakkaan oman huoneen ovi 
lukita yöksi enintään 8 tunnin ajaksi. 
Asiakkaalla on kuitenkin olla 
mahdollisuus tarvittaessa poistua 
huoneesta saatettuna. Lukitussa 
huoneessa olevaa asiakasta on 
valvottava koko ajan olemalla hänen 
välittömässä läheisyydessään niin, että 
henkilökunnalla ja asiakkaalla on 
mahdollisuus saada yhteys toisiinsa. 
 

Poistumisen 
estäminen 42 n § 
 

Asiakasta estetään poistumasta 
toimintayksiköstä tai 
toimintayksikön yhteydessä 
olevalta piha-alueelta, jos 
asiakas saattaisi poistumisellaan 
asettaa itsensä tai toisen 
henkilön alttiiksi välittömästi 
uhkaavalle ja vakavalle 
terveyteen tai turvallisuuteen 
kohdistuvalle vaaralle. Samalla 
perusteella asiakas voidaan 
myös noutaa takaisin, jos 
asiakas tavoitetaan yksikön 
välittömästä läheisyydestä. 
 

Kiireellisessä tilanteessa 
toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva 
sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilö voi tehdä 
poistumisen estämistä 
koskevan lyhytkestoisen 
ratkaisun, josta on viipymättä 
ilmoitettava asiasta 
toimintayksikön vastaavalle 
johtajalle. 

- Voimakeinoja poistumisen estämiseksi 
ja asiakkaan takaisin noutamiseksi 
voidaan käyttää, jos ne ovat 
välttämättömiä, kun otetaan huomioon 
vastustuksen laatu ja voimakkuus, 
tilanteen uhkaavuus sekä muut 
olosuhteet. 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519#L3aP42) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519#L3aP42
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