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Yksilön itsemääräämisoikeus kuuluu Suomessa perusoikeusjärjestelmään. Jo-
kaisella on oikeus yhdenvertaisuuteen, vapauteen ja koskemattomuuteen, eikä 
niitä voi loukata tai riistää mielivaltaisesti. Lähtökohtana on, että oikeuksiin puut-
tuminen pitää perustua lakiin. Suomessa tuli kesäkuussa 2016 voimaan laki, 
jossa oli säädökset kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeudesta. 
Lain tarkoitus oli vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoi-
keutta, ennaltaehkäistä rajoittamista, lisätä moniammatillista yhteistyötä sekä 
vahvistaa palvelujen saatavuutta ja kehittämistä. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin kehitysvammahuollon kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä laadun-
hallintaan auditointisuunnitelma itsemääräämisoikeuslainsäädännön soveltami-
sesta ja toteuttamisesta kehitysvammahuollon laitospalveluissa. Tavoitteena oli 
auditointisuunnitelman avulla varmistaa itsemääräämisoikeuden toteutuminen, 
asiakaslähtöisyys, asiakkaiden kohtelu ja lain säädösten tasalaatuinen toteutu-
minen kehitysvammahuollon tukikeskuksen yksiköissä. Opinnäytetyön tehtävänä 
oli vastata kysymyksiin, mitä on laatuun perustuva itsemääräämisoikeuslainsää-
dännön soveltaminen ja miten auditoinnilla varmistetaan laatuun perustuva lain 
soveltaminen. 
 
Laadunarvioinnissa käytetään CAF (Common Assessment Framework) laadun-
arviointityökalua. Laatua on, että toiminta kuvataan, jotta se voidaan arvioida pai-
notuksilla, joita halutaan tavoitella. CAF:n mukaiset dokumentit toiminnankuvaus 
ja itsearviointi ovat siten tärkeitä laatuun perustuvan lain soveltamisen varmista-
misessa sekä varsinaisessa auditoinnissa. Auditointisuunnitelma sisältää audi-
toinnin prosessikuvauksen ja materiaalin sekä ohjeet, roolit ja aikataulun audi-
toinnin toteuttamiseen. Auditointisuunnitelman materiaaleista toiminnankuvaus ja 
itsearviointi on tehty vain yhteistyökumppanin käyttöön. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuuden kansainvälisissä tutkimuksissa korostettiin kehitys-
vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, itsemääräämisoikeuden tukemista 
yksilöllisin keinoin sekä hyvää elämänlaatua. Näiden havaintojen pohjalta lain 
laatuun perustuva soveltaminen on ensisijaisesti kehitysvammaisen henkilön it-
semääräämisoikeuden vahvistamista ja tukemista. Nämä ovat myös voimassa 
olevan lainsäädännön ensisijaisia keinoja. 
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In 2016 came into force a law, which contained regulations on the right to self-
determination of people with intellectual disabilities in Finland. The purpose of the 
law was to strengthen the self-determination, prevent restrictions, increase multi-
professional co-operation and strengthen the availability and development of ser-
vices. 
  
The practice-based thesis was done in collaboration with Tampere University 
Hospital. The purpose of this study was to make an audit plan for quality man-
agement on the implementation of the law in intellectual disability services. The 
aim of the audit plan was to ensure customers´ right to self-determination and 
implementation of the law in a uniform manner. The study aimed to examine what 
quality-based implementation of the law is and how auditing ensures that. 
 
The Common Assessment Framework (CAF) is used for quality assessment. To 
ensure quality, function must be described and estimated with the emphases to 
be pursued. The CAF documents of functional description and self-assessment 
questions are important to ensure quality-based implementation of the law and in 
the actual audit. The outcome of the thesis was an audit plan that includes the 
audit process, audit materials, instructions, roles and a schedule for performing 
the audit. The audit materials are only allowed to be used by the collaboration 
partner. 
 
The studies examined in the theoretical part of the thesis emphasised the support 
of self-determination by individual means and a good quality of life. Based on 
these findings, the implementation of the law is primarily to strengthen and sup-
port the right to self-determination of a person with intellectual disability. These 
are also the primary means of existing legislation. 

Key words: law, self-determination, auditing, quality management, intellectual di-
sability 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kesäkuussa 2016 tuli voimaan Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 

lain muuttamisesta, jossa säädetään kehitysvammaisten henkilöiden itsemää-

räämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä kehitysvam-

maisten erityishuollossa. Tämän lain tärkeimpiä asioita ovat itsemääräämisoi-

keus ja sen tukeminen, kehitysvammaisten henkilöiden oikeudet ja erityisesti oi-

keus hyvään palveluun, hoitoon ja kohteluun. Laki edellyttää myös, että toimin-

tayksikön, jossa lakia toteutetaan, on huolehdittava omavalvonnasta lain toteut-

tamisen suhteen. Omavalvonnalla voidaan varmistaa lain soveltaminen laaduk-

kaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvonnan avulla voidaan myös seurata lain 

soveltamisen laatua ja kehittää toimintaa. (381/2016.) 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta ja sen so-

veltaminen ovat keskeisiä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon 

Tukikeskuksen yksiköiden jokapäiväisessä työssä. Tällä hetkellä lakia toteute-

taan pääsääntöisesti Tukikeskuksen yksiköissä osastonhoitajien johdolla. Laki 

tuli voimaan nopealla aikataululla, joten lain soveltamisen tueksi on tehty erilaisia 

ohjeistuksia, mutta niiden ja lain soveltamisen tulkinnassa on vaihteluita riippuen 

yksiköstä. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä auditointisuunnitelma laadunhallintaan 

itsemääräämisoikeuslainsäädännön soveltamisesta ja toteuttamisesta lain näkö-

kulmasta kehitysvammahuollon laitospalveluissa. Auditoinnilla on tarkoitus var-

mistaa asiakaslähtöisyys, asiakkaan kohtelu ja lain säädösten toteutuminen ta-

salaatuisena Tukikeskuksen yksiköissä. Tässä opinnäytetyössä tehtiin auditoin-

tisuunnitelma lain näkökulmasta. Auditoinnilla halutaan parantaa käytäntöjen ja 

soveltamisen kehittämistä sekä laadullista hallintaa ja sitä kautta parantaa asia-

kas- ja palvelukokemusta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin arvolupauksen mukai-

sesti (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2019). Auditoinnin on tarkoitus toimia myös 

laatujohtamisen ja jatkuvan kehittämisen työkaluna. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin pääsääntöisesti lakia Laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016. Tästä laista käytettiin 
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tässä opinnäytetyössä myös nimeä itsemääräämisoikeuslaki. Muita kehitysvam-

mahuollon toimintaa ohjaavia lakeja itsemääräämisoikeuden ja tämän opinnäy-

tetyön näkökulmasta olivat Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista sekä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista. Yhteistä näille laeille oli, että kaikissa korostetaan yksilön itsemääräämis-

oikeutta, oikeuksia yleisesti ja oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. Toimintaa 

ohjaavien lakien tunteminen on keskeistä osaamista, kun työskennellään sosi-

aali- ja terveydenhuollossa. 

 

Opinnäytetyön aihe oli työelämälähtöinen ja se tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon toimialueen kanssa. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TEHTÄVÄ 

 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä laadunhallintaan auditointisuunnitelma itse-

määräämisoikeuslainsäädännön soveltamisesta ja toteuttamisesta lain näkökul-

masta kehitysvammahuollon laitospalveluissa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli auditointisuunnitelman avulla varmistaa itsemää-

räämisoikeuden toteutuminen, asiakaslähtöisyys, asiakkaiden kohtelu ja lain sää-

dösten toteutuminen tasalaatuisena Tukikeskuksen yksiköissä. 

 

Opinnäytetyön tehtävä oli vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin, jotka olivat 

 

1. Mitä on laatuun perustuva itsemääräämisoikeuslainsäädännön soveltami-

nen? 

 

2. Miten auditoinnilla varmistetaan laatuun perustuva lain soveltaminen? 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tämän opinnäytetyön keskeiset käsitteet ja siten teoreettiset lähtökohdat olivat 

itsemääräämisoikeus, laki, auditointi ja laadunhallinta. Nämä yhdistyivät opinnäy-

tetyön tuotoksessa, joka oli auditointisuunnitelma. Tämän opinnäytetyön avain-

käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat ovat kuvattuna tämän kappaleen alla ole-

vassa kuviossa (kuvio 1). Työelämän tavoitteena oli auditointisuunnitelman avulla 

toteuttaa auditointi itsemääräämisoikeuslain soveltamisesta Tukikeskuksessa. 

Tausta-ajattelussa ovat vaikuttaneet myös laatujohtaminen, jatkuva kehittäminen 

ja tiedolla johtaminen. 

 

 

KUVIO 1. Teoreettiset lähtökohdat 

 

 

Tutkimuskysymysten kautta määriteltiin opinnäytetyön keskeiset käsitteet. Kes-

keisten käsitteiden määrittelemiseksi haettiin ajantasaista näyttöön perustuvaa 

tutkittua tietoa. Näyttöön perustuvaa toimintaa kuvataan viisiportaisena proses-

sina. Prosessin vaiheet ovat ongelmatilanteen muotoilu selkeään kysymyksen 

muotoon, systemaattinen näytön haku, näytön kriittinen arviointi tiedon luotetta-

vuudesta, näytön soveltaminen ja toiminnan vaikutusten arviointi. (Elomaa & Mik-

kola 2008, 11–12.) 

Auditointi 
suunnitelma 

- lain 
näkökulma

Laki

Itsemää-
räämis-
oikeus

Laadun-
hallinta

Auditointi
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Ratkaistavan ongelman tunnistaminen ja sen muotoilu kysymyksen muotoon oh-

jaa tiedonhakua. Tässä opinnäytetyössä tiedonhaku tehtiin Pico-menetelmää 

käyttäen. Pico – lyhenne muodostuu seuraavasti: P = patient (poti-

las/ryhmä/kohde), I = intervention (interventio, hoito tai menetelmä, mielenkiin-

non kohde), C = comparison intervention (vertailtava menetelmä) ja O = outcome 

(toivottava tulos). Tarkoitus on, että kysymyslause sisältää kaikki edellä luetellut 

osat. (Elomaa & Mikkola 2008, 12.) 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksistä saatiin Picoa käyttäen seuraavat kä-

sitteet: 

 

P= Itsemääräämisoikeuslaki 

I= Laadunhallinta 

Co= Auditointisuunnitelma 

 

Kirjallisuushakuja käsitteiden määrittelemiseksi tehtiin Andor, CINAHL, Julkkari, 

Medline ja Nursing & Allied Health Database tietokannoista Picon antamien kä-

sitteiden mukaisesti suomeksi ja englanniksi. Edellä esitellyistä tietokannoista 

tehtiin tiedonhakua myös tämän opinnäytetyön muun näyttöön perustuvan tieto-

pohjan tueksi. Muita aineistoja tässä opinnäytetyössä olivat opinnäytetyöhön ja 

sen aiheeseen liittyvä kirjallisuus, lait, asiantuntijoiden luentomateriaali, organi-

saation ohjeistukset ja luotettavuuden perusteella valikoidut sivustot, kuten esi-

merkiksi Finlexin, Valviran, THL:n sekä STM:n viralliset sivustot. Osa lähteistä on 

ollut tekijällä tiedossa tai hän on niihin tutustunut työnsä kautta. Tästä esimerk-

kinä ovat kaksi Laukkanen ym. tutkimusartikkelia, Laukkanen väitöskirja sekä 

Lindberg tutkielma (julkaisematon). Kirjallisuutta haettiin myös suoraan kirjas-

tosta ilman tiedonhakua. 

 

Taulukossa 1 on esitetty eri tietokantojen hakujen tulokset ja kuinka monta niistä 

valikoitui työn lähteeksi. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin tiedon hakua, hakueh-

dot ja mukaan valitut tutkimukset ja lähteet. 
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TAULUKKO 1. Tietokanta haut 

 

 

3.1 Laki 

 

Tässä luvussa esitellään tämän opinnäytetyön aiheeseen liittyvät keskeiset lait 

yleisesti sekä tarkastellaan itsemääräämisen perustuslakiin perustuvaa oikeutta. 

Erityisesti käsitellään tämän opinnäytetyön tuotokseen liittyvää lakia Laki kehitys-

vammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta. Esitellyistä laeista nos-

tetaan esiin tärkeimmät auditointisuunnitelman kohteena olevaan itsemäärää-

misoikeuslakiin liittyvät asiat. 

 

Yksilön itsemäärääminen ja itsemääräämisoikeus kuuluvat Suomen perusoi-

keusjärjestelmään. Suomen perustuslaissa ei ole varsinaisesti pykäliä itsemää-

räämisoikeudesta, mutta sen luvussa kaksi, jossa säädetään perusoikeuksista, 

ovat pykälät 7 ja 10. Näissä säädetään yksilön itsemääräämisoikeudesta. Pykä-

Tieto-
kanta 

Hakulauseet Kpl Valit-
tiin/kpl 

Andor Laki and itsemäär* 
 
Laadunhallinta AND sosiaali- ja terveys-
ala 
 
itsemääräämisoikeus OR personal au-
tonomy AND laadunhallinta OR quality 
management AND kehitysvam* 

30 
 
 
1 
 
 
84 

1 
 
 
1 
 
 
1 

CINAHL management of quality and auditing 
 
self-determination AND quality 

106 
 
12 

2 
 
5 

Julkkari sosiaaliala*laadunhallin*auditoin* 
 

31 2 

Medline 
(Ebsco) 

(legislation or laws or regulation or po-
licy) AND personal autonomy AND self-
determination  
 

7 
 

2 

Nursing 
& Allied 
Health 
Database 

legislation AND self-determination AND 
mainsubject (intellectual disabilities)  
 
(audit quality control) AND mainsub-
ject(intellectual disabilities OR learning 
disabilities) 
 

9 
 
 
75 

1 
 
 
1 
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lässä 7 on säädöksiä elämästä, henkilökohtaisesta vapaudesta, koskemattomuu-

desta ja turvallisuudesta ja pykälä 10 säätää yksityiselämän suojasta. 

(1999/731.) 

 

Perustuslain 7 pykälässä säädetään oikeudesta elämään sekä henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen. Pykälässä säädetään myös ihmisarvosta ja 

sen loukkaamattomuudesta. Näihin oikeuksiin ei saa puuttua ilman laissa sää-

dettyä perustetta. Pykälässä 10 säädetään yksityiselämän suojasta, joka myös 

liittyy itsemääräämisoikeuteen. (1999/731.) Yksityiselämänsuoja tarkoittaa sitä, 

että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman ulkopuolisten ihmisten aihee-

tonta siihen puuttumista. Yksityiselämän suojaan kuuluu oikeus solmia ja ylläpi-

tää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätä omasta itses-

tään ja kehostaan. (STM 2016, 8.) 

 

Suomessa yksilön itsemääräämisoikeus perustuu vahvasti perustuslakiin. Itse-

määräämisoikeus kuuluu Suomen perusoikeusjärjestelmään yhtenä yleisperus-

oikeutena, jolla turvataan yksilön oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koske-

mattomuuteen ja turvallisuuteen. (STM 2016, 8.) 

 

 

3.1.1 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta on laki, jossa säädetään erityishuollon 

antamisesta henkilölle, jonka kehitys on estynyt sairauden, vian tai vamman 

vuoksi. Lain tarkoitus on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toimin-

noista, turvata toimeentulo ja sopeutuminen yhteiskuntaan sekä turvata hänen 

tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito. (519/1977.) 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ohjaa pääsääntöisesti kehitysvamma-

huollon toimintaa. Laki on tehty säätämään erityishuoltoa, sen järjestämistä ja 

toteuttamista. Laissa on laajasti huomioitu kehitysvammaisten erityishuolto ja 

kaikki siihen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi erityishuoltopiirien toiminnan toteut-

tamisesta, valtionosuuksista, maksuista ja erityishuoltoalan koulutus–ja tutkimus-

toiminnan järjestämisestä. (519/1977.) 
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Asiakkaan näkökulmasta lain ensimmäisen luvun 2 pykälässä määritellään eri-

tyishuoltoon kuuluvia palveluja. Nämä ovat tutkimus, joka käsittää erityishuollon 

yksilöllisen suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämät lääketieteelliset, psykologi-

set ja sosiaaliset selvitykset sekä soveltuvuuskokeet. Terveydenhuolto, tarpeelli-

nen ohjaus, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus sekä henkilökohtaisten apu-

neuvojen ja apuvälineiden järjestäminen. Yksilöllinen hoito ja muu huolenpito 

sekä perheen ja läheisten tai huoltajan ohjaus ja neuvonta. Tiedotus erityishuol-

topalveluista, kehityshäiriöiden ehkäisy sekä muu vastaava erityishuollon toteut-

tamiseksi tarpeellinen toiminta. (519/1977.) 

 

Ennen vuotta 2016 laki sääti itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta hyvin niu-

kasti. 10.6.2016 tuli voimaan Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 

lain muuttamisesta, jossa säädetään kehitysvammaisten henkilöiden itsemää-

räämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä erityishuol-

lossa. (381/2016.) Tätä lakia kuvataan tarkemmin kappaleessa 3.1.4. Lakiin ke-

hitysvammaisten erityishuollosta lukuun kolme tehtiin vuonna 2016 muutoksia 

tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määräämisestä, sen perusteista ja me-

nettelytavoista. Lisäyksenä tehtiin myös uusi 3 a luku itsemääräämisoikeuden 

vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa. (HE 96/2015 vp 

68–73.) 

 

Tässä työssä ei käsitellä tahdosta riippumattoman erityishuollon pykäliä, vaan ne 

rajattiin pois. Tahdosta riippumaton erityishuolto on myös rajattu pois auditointi-

suunnitelmasta, koska tahdosta riippumatonta erityishuoltoa ei toteuteta Tukikes-

kuksen kaikissa yksiköissä. Näin ollen on perusteltua tehdä siitä oma erillinen 

auditointi yksiköissä, joissa sitä toteutetaan. 

 

 

3.1.2 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on laki, jonka tarkoitus on 

edistää asiakaslähtöisyyttä sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta hyvään pal-

veluun ja kohteluun. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hy-

vää sosiaalihuoltoa ilman syrjintää sekä on otettava huomioon hänen toivomuk-

sensa, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. (812/2000.) 
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Lain luvussa kaksi määritellään asiakkaan oikeuksista ja velvollisuksista. Tärkeitä 

oikeuksia ovat edellä luetelluiden lisäksi oikeus saada selvitys toimenpidevaihto-

ehdoista, palvelu– ja hoitosuunnitelman laatimisvelvoite, itsemääräämisoikeus ja 

osallistuminen omien palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä oikeus tie-

tojen saantiin. (812/2000.) 

 

Luvun kaksi pykälässä 9 säädetään itsemääräämisoikeudesta erityistilanteissa. 

Tilanteissa, joissa täysi-ikäinen henkilö ei sairauden, henkisen toimintakyvyn va-

javaisuuden tai muun vastaavan syyn takia voi osallistua tai vaikuttaa omien pal-

velujensa tai toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tai ei ymmärrä eh-

dotettuja vaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on hänen mielipidettään ja tah-

toaan selvitettävä yhdessä hänen laillisen edustajansa tai omaisen tai muun lä-

heisen henkilön kanssa. (812/2000.) 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta edellyttää 

rajoitustoimenpidepäätöksiä tehtäessä asiakkaan kuulemista. Lain 42 pykälä ja 

42a pykälä edellyttävät henkilön ja hänen läheistensä osallisuutta hoidon ja pää-

tösten tekemisessä sekä heidän mielipiteensä selvittämistä. (381/2016.) 

 

 

3.1.3 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on laki, jossa säädetään terveyden– ja sai-

raanhoitoa järjestettäessä potilaan asemasta ja oikeuksista sekä oikeudesta ter-

veyden– ja sairaudenhoitoon ja hyvään kohteluun. Siinä on myös lakipykäliä 

muistutuksen tekemisestä, potilasasiakirjojen merkinnöistä sekä salassapitovel-

vollisuudesta. (785/1992.) 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista luku kaksi säätää potilaan oikeuksista. 

Luku kaksi sisältää pykälät 3–9, joissa säädetään oikeudesta hyvään hoitoon ja 

siihen liittyvään kohteluun, hoitoon pääsystä, itsemääräämisoikeudesta, alaikäi-

sen potilaan asemasta, kiireellisestä hoidosta sekä tiedoksisaantioikeudesta ja 

toimivallasta. (785/1992.) Lain Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 

lain perusteella lääkäri päättää välttämättömän terveydenhuollon antamisesta ja 
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sitomisesta. Tällöin lääkärin on otettava huomioon myös laki potilaan asemasta 

ja oikeuksista ja hoidettava erityishuollossa olevaa henkilöä yhteisymmärryk-

sessä hänen kanssaan laissa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6–9 pykä-

lissä säädetyllä tavalla. (STM 2016.) 

 

Laissa Laki potilaan asemasta ja oikeudesta luvun kaksi 6–9 pykälät korostuvat 

tilanteissa, joissa kehitysvammainen henkilö ei pysty itse päättämään hoidostaan 

tai antamaan siihen suostumustaan tai hänen tahtoaan ei voida saada selville. 

Tällöin merkitystä on sillä, että häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä potilaslain 

6 ja 7 pykälissä tarkoittamien tahojen kanssa. Nämä tahot ovat laillinen edustaja, 

omainen tai muu läheinen. (STM 2016.) 

 

Laissa Laki potilaan asemasta ja oikeudesta pykälän 8 mukaan potilaalle on an-

nettava hänen tarvitsemansa tarpeellinen hoito kuitenkin tilanteissa, joissa henki 

ja terveys on uhattuna. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut 

esimerkiksi hoitotahdon kautta oman tahtonsa hoidon suhteen, ei hoitoa saa an-

taa vastoin potilaan tahtoa. (785/1992.) 

 

Jos potilaan henki ja terveys ei ole vakavasti uhattuna ja henkilö vastustaa hoidon 

antamista, ei laki potilaan asemasta ja oikeuksista oikeuta hoitamaan erityishuol-

lossa olevaa henkilöä väkisin. Henkilöä ei ole oikeutta hoitaa väkisin, vaikka hän 

ei pysty esimerkiksi kehitysvammansa takia päättämään hoidostaan. (STM 

2016.) 

 

 

3.1.4 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 

 

Keskeisin itsemääräämisoikeuteen liittyvä laki on Laki kehitysvammaisten erityis-

huollosta annetun lain muuttamisesta, jossa säädetään kehitysvammaisten hen-

kilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käy-

töstä erityishuollossa. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehitysvamma-

huollossa perustuu ensisijaisesti siihen, että kehitysvammaisten erityishuoltoa tu-

lee toteuttaa ensisijaisesti yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palvelut ja 

hoito perustuvat lähtökohtaisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. 

(381/2016.) 
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Lakiin tehtiin tärkeitä säädöksiä itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta, henki-

lökunnan koulutuksesta ja rajoitustoimenpiteisiin osallistumisesta, moniammatil-

lisesta työstä, kirjaamisesta, sallituista rajoitustoimenpiteistä ja edellytyksistä nii-

den käyttämiseen, rajoitustoimenpiteiden vähentämisestä sekä valitusoikeudesta 

ja tiedotusvelvollisuudesta (381/2016). Seuraavissa kappaleissa käydään tar-

kemmin läpi lain keskeisiä kohtia. Lain keskeiset kohdat ovat nostettuna esiin 

myös tämän opinnäytetyön tuotoksessa auditointisuunnitelmassa. 

 

Lain 3 a luku itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden 

käyttö sisältää pykälän 42 itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Pykälässä 

säädetään erityishuollossa olevan henkilön hyvästä kohtelusta ja yksityisyyden 

kunnioituksesta sekä yksilöllisten tarpeiden, mielipiteen ja edun huomioimisesta. 

Erityishuollossa olevalle henkilölle on turvattava mahdollisuus vaikuttaa omiin 

asioihinsa sekä edistettävä hänen hyvinvointiaan, terveyttä ja turvallisuutta. Lain 

3 a luvussa säädetään myös toimenpiteistä itsenäisen suoriutumisen ja itsemää-

räämisoikeuden tukemiseksi, rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevien säännös-

ten soveltamisalasta, rajoitustoimenpiteiden käytön yleisistä edellytyksistä, rajoi-

tustoimenpiteiden käytön arvioinnista ja vähentämisestä, rajoitustoimenpiteiden 

käytöstä, jälkiselvittelystä ja kirjaamisesta, rajoitustoimenpiteitä koskevasta sel-

vityksestä ja tiedoksiannosta, virkavastuusta sekä asetuksenantovaltuudesta. 

(381/2016.) 

 

Keskeinen kohta on 42 a pykälä, jossa säädetään toimenpiteistä itsenäisen suo-

riutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi. Erityishuollossa olevan hen-

kilön palvelu– ja hoitosuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, joilla tuetaan ja edis-

tetään itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta. Tämä koostuu viidestä 

eri kohdasta. Nämä ovat toimenpiteet henkilön itsenäisen suoriutumisen tuke-

miseksi ja edistämiseksi sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, kohtuul-

liset mukautukset henkilön osallistumisen ja osallisuuden turvaamiseksi, henkilön 

käyttämät kommunikaatiomenetelmät, keinot kuinka henkilön erityishuolto toteu-

tetaan ensisijaisesti ilman rajoitustoimenpiteitä sekä mahdolliset rajoitustoimen-

piteet. Tehty suunnitelma pitää tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuuden 

kuukauden välein. (318/2016.) 
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Lain 42 a pykälä on keskeinen, koska sen tarkoitus on edistää itsemääräämisoi-

keutta ja ehkäistä ennalta itsemääräämisoikeuden rajoituksia. Suunnitelman tu-

lee olla myös yksilöllinen ja muuta kuntoutusta tukeva. (381/2016.) Kehitysvam-

maiselle henkilölle tärkeät kommunikaatiokeinot tulee arvioida. Niillä on iso mer-

kitys henkilön oman mielipiteen esille saamisessa tai jopa kommunikoinnin para-

neminen niiden kautta. 

 

42 a pykälän 2 momentin 2 kohdassa, jossa huomioidaan kohtuulliset mukautuk-

set myös YK:n vammaisten yleissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain 1325/2014 

säännökset kohtuullisista mukautuksista. Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan 

yksilöllisiä ratkaisuja tai järjestelyjä, jotka eivät vaadi kohtuutonta rasitetta, mutta 

joilla varmistetaan vammaisen henkilön mahdollisuudet käyttää kaikkia perusva-

pauksiaan ja kaikkia ihmisoikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tarkoi-

tus on mahdollistaa osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa. Esimerkkejä 

kohtuullisista mukautuksista ovat toimintakykyä lisäävän apuvälineen hankkimi-

nen, tilojen järjestelyt tai henkilökohtainen avustaminen. (HE 96/2015 vp, 9.) 

 

Lain luvussa 3 a säädetään käytettävissä olevista rajoitustoimenpiteistä, niiden 

käytön yleisistä edellytyksistä, missä ja millä edellytyksillä niitä voidaan käyttää 

sekä kuka voi päättää mistäkin rajoitustoimenpiteestä. Säätely tulee olla tarkka-

rajaista ja täsmällistä. Eniten itsemääräämisoikeutta rajoittavat, kuten esimerkiksi 

sitominen, eristäminen tai rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa 

vaaratilanteissa, ovat mahdollisia vain ympärivuorokautista hoitoa antavissa yk-

siköissä, joissa voidaan taata tarvittava valvonta, hoito ja huolenpito kaikkina vuo-

rokauden aikoina. (HE 96/2015 vp, 11–12.) 

 

Laissa on määritelty rajoitustoimenpiteet, jotka ovat sallittuja kehitysvammaisten 

erityishuollossa. Rajoitustoimenpiteet ovat mahdollisia ainoastaan tilanteissa, 

joissa erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpito-

aan koskevia ratkaisuja. Hän ei ymmärrä käyttäytymisensä seurauksia ja rajoi-

tustoimenpiteen käyttäminen on pakollista henkilön oman tai muiden henkilöiden 

terveyden ja turvallisuuden takia tai merkittävän omaisuusvahingon ehkäise-

miseksi. Lisäksi muut lievimmät keinot eivät ole riittäviä tai tilanteeseen soveltu-

via. (HE 96/2015 vp, 11–12.) 



17 

Rajoitustoimenpidettä valitessa huomioidaan aina ennakoivat toimenpiteet ja ote-

taan käyttöön lievin ja lyhytkestoisin mahdollinen rajoitustoimenpide. Rajoitustoi-

menpiteen tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Ra-

joitustoimenpiteen käyttäminen on aina viimeinen keino, silloin kun kaikki muut 

toimenpiteet on tehty tilanteessa. Rajoitustoimenpiteitä ennakoivia asioita pitää 

siten olla kirjattuna kunkin erityishuollossa olevan henkilön lain 42 a pykälän mu-

kaisessa suunnitelmassa. (HE 96/2015 vp, 13–14.) 

 

Rajoitustoimenpide on suoritettava henkilön ihmisarvoa kunnioittaen, turvallisesti 

sekä perustarpeista huolehtien. Jos rajoitustoimenpide kohdistuu ala - ikäiseen 

henkilöön, on sitä toteutettaessa otettava erityisesti huomioon lapsen etu, ikä ja 

hänen kehitystasonsa. Rajoitustoimenpiteen käytön jälkeen käydään tilanne hen-

kilön kanssa läpi. Erityisen tärkeää se on, kun rajoitustoimenpide kohdistuu ala - 

ikäiseen henkilöön. (HE 96/2015 vp, 12–14.) Rajoitustoimenpiteen käytöstä on 

lain 42 p pykälän mukaan annettava myös selvitys henkilölle itselleen, mutta 

myös hänen lailliselle edustajalleen ja omaiselle tai läheiselle. Rajoitustoimenpi-

teiden käytöstä annetaan lisäksi selvitys erityishuollossa olevan henkilön lailli-

selle edustajalle tai hänen omaiselleen ja läheiselleen kuukausittain. (381/2016.) 

 

Rajoitustoimenpiteitä toteutettaessa tehdään ratkaisuja ja päätöksiä. Näitä voivat 

tehdä sosiaali– ja terveydenhuollon ammattihenkilö tai terveydenhuollon ammat-

tihenkilö, toimintayksikön vastaava johtaja ja lääkäri. Tämän lisäksi on määritelty 

kiireellinen tilanne ja sen ratkaiseminen. Osa rajoitustoimenpiteistä vaativat asi-

antuntijalausunnon ennen päätöksen tekemistä. Asiantuntijalausuntoja antavat 

lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Ratkaisu ei vaadi kirjallista päätöstä ja on 

luonteeltaan lyhytaikainen. Rajoitustoimenpidepäätöksiä tehdään, kun rajoituk-

sen tarve on pidempiaikainen. Rajoitustoimenpidepäätökset ovat valituskelpoisia 

ja muutosta voi hakea hallinto-oikeudelta. (381/2016.) 

 

Rajoitustoimenpiteiden käytöstä voi päättää ja osallistua rajoitustoimenpiteen 

suorittamiseen ainoastaan sosiaali– ja terveydenhuollon koulutuksen saaneet 

henkilöt. Lisäksi erityishuoltoa antavan yksikön on huolehdittava, että yksikössä 

työskentelevät saavat tarvittavan perehdytyksen työmenetelmiin ja keinoihin, 

joilla ensisijaisesti tuetaan ja edistetään erityishuollossa olevien henkilöiden itse-
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näistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Rajoitustoimenpi-

teitä käytettäessä on suuri merkitys sillä, että ne suoritetaan mahdollisimman tur-

vallisesti, ihmisarvoa kunnioittaen sekä terveydestä huolehtien. Yksikössä työs-

kentelevä henkilökunta pitää myös perehdyttää Lakiin kehitysvammaisten erityis-

huollosta annetun lain muuttamisesta niin, että he osaavat toimia lain vaatimalla 

tavalla työssään. (HE 96/2015 vp, 10–11.) 

 

 

3.1.5 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

on ollut vahvasti Suomessa lain Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 

lain muuttamisesta taustalla. Se on vaikuttanut lain säätämiseen ja aikatauluun 

yleisesti sekä vaikuttanut sen säätämiseen ja sisältöön. (STM 2016.) Tähän kap-

paleeseen on nostettu keskeiset yleissopimuksen lain sisältöön vaikuttaneet ar-

tiklat. 

 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on maailmanlaajuinen kansakuntien yhteistyöjär-

jestö, joka on perustettu 24.10.1945 Kansainliiton korvaajaksi edistämään kan-

sainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksia. 

YK:n on tarkoitus toimia valtioiden välisen keskustelun ja neuvottelun foorumina. 

Tällä hetkellä YK:n kuuluu 193 jäsenvaltiota. (Suomen YK-liitto.) 

 

YK on alun perin perustettu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan kansakun-

tien yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoite oli suojella maailmaa uusilta sodilta ja nii-

den aiheuttamilta inhimillisiltä kärsimyksiltä. Nykyään toiminta on laajentunut ih-

misoikeuksiin, kestävän kehityksen ja kansainvälisen oikeuden edistämiseen. 

YK:n viisi päätoiminta-aluetta ovat rauha ja turvallisuus, kehitys, ihmisoikeudet, 

humanitaarinen toiminta ja kansainvälinen oikeus. (Suomen YK-liitto.) 

 

YK:n yleiskokous hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleisso-

pimuksen ja sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2006. Yleissopimus tuli 

voimaan vuonna 2008, kun YK:n 20 jäsenvaltiota oli ratifioinut sopimuksen. Rati-

fiointi tarkoittaa sopimuksen hyväksymistä, vahvistamista ja saattamista voimaan 
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omassa maassaan. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on 

ensimmäinen ihmisoikeussopimus 2000-luvulla. (YK:n yleissopimus, 3.) 

 

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ei perusta uusia ihmis-

oikeuksia, vaan pyrkii yksityiskohtaisesti erittelemään jo olemassa olevien oi-

keuksien täytäntöönpanokeinoja. Sopimukseen liittyvät valtiot sitoutuvat kehittä-

mään ja toteuttamaan käytäntöjä ja kehittämään lainsäädäntöä niin, että oikeudet 

toteutuvat tasapuolisesti. Lisäksi valtiot sitoutuvat poistamaan lakeja, säädöksiä 

ja menettelytapoja, joita voidaan katsoa vammaisia henkilöitä syrjiviksi. (YK:n 

yleissopimus, 3–4.) 

 

Suomi allekirjoitti yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ensim-

mäisten valtioiden joukossa vuonna 2007. Sopimus ei ollut vielä sitova, koska 

Suomi ei voinut sopimusta ratifioida puutteellisen lainsäädännön takia. Ratifioi-

minen edellyttää, että kaikki lait, määräykset ja ohjeet, jotka katsotaan vammaisia 

henkilöitä syrjiviksi pitää poistaa. Suomessa vammaisten henkilöiden itsemää-

räämisoikeuteen kohdistuvia rajoituksia säätelevä lainsäädäntö oli puutteellinen 

vaatien uudistamista. (YK:n yleissopimus, 4.) 

 

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista itsemääräämisoi-

keuteen ja siihen kuuluvaan lainsäädäntöön liittyvät erityisesti artiklat 3, 4, 5, 7, 

14, 15 ja 17. Itsemääräämisoikeutta sivutaan lisäksi artikloissa 8, 9, 12, 19, 20, 

21 ja 22. (YK:n yleissopimus, 21–43.) Näistä nostan tarkasteluun itsemääräämis-

oikeuslakiin liittyen artiklat 4, 5, 14, 15 ja 17. Näissä artikloissa käsitellään erityi-

sesti lain Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 

keskeisiä teemoja. 

 

Artiklassa 4 käsitellään yleisiä velvoitteita ja vaaditaan sopimusosapuolia sitou-

tumaan ja toteuttamaan yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia lainsäädän-

nön, säädösten, määräyksien, tapojen ja käytäntöjen osalta sekä esimerkiksi var-

mistamaan, että viranomaiset ja laitokset toimivat yleissopimuksen mukaisesti. 

Artikla 4 kehottaa myös toteuttamaan ja edistämään kaikille sopivien tavaroiden, 

palvelujen, välineiden ja tilojen tutkimusta ja kehittämistä huomioiden vammais-

ten henkilöiden erityistarpeet. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset apuvälineet liikku-
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miseen, kommunikointiin ja tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen sekä saa-

tavuuden varmistaminen. Artikla 4 korostaa myös vammaisten henkilöiden pa-

rissa työskentelevien henkilöiden koulutuksen järjestämistä yleissopimuksessa 

tunnustetuista oikeuksista. (YK:n yleissopimus, 24–26.) Artikla 5 käsittelee vam-

maisten henkilöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lain edessä ilman minkään-

laista syrjintää sekä kieltää syrjinnän vammaisuuden perusteella (YK:n yleissopi-

mus, 28–29). 

 

Artikla 14 käsittelee henkilön vapautta ja turvallisuutta. Vammaisilla henkilöillä on 

myös oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. Jos vapauteen pitää puuttua, tulee se 

tehdä lakiin perustuen. Artikla 15 käsittelee vapautta kidutuksesta tai julmasta, 

epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta. Artiklan mu-

kaan ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä 

eikä halventavalla tavalla. Artiklassa 17 määritellään henkilön koskemattomuutta 

ja sen suojelua. Jokaisella henkilöllä on oikeus ruumiilliseen ja henkisen koske-

mattomuuteen. (YK:n yleissopimus, 39–43.) Suomen eduskunnan hyväksyessä 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuk-

sista 3.3.2015, se edellytti erityisesti, että ennen yleissopimuksen ratifiointia var-

mistetaan lainsäädännöllä artiklan 14 toteutuminen (HE 96/2015, 65). 

 

Suomen perustuslakiuudistuksessa vuonna 2000 siirryttiin viranomaisia velvoit-

tavaan perusoikeusmyönteiseen tulkintaan. Sen mukaan on valittava lain tulkinta, 

joka parhaiten toteuttaa yksilön perus– ja ihmisoikeuksia. Artikla 14 koskee hen-

kilön vapautta ja turvallisuutta, sekä laittoman ja mielivaltaisen vapaudenriiston 

kohteeksi joutumista. Vammaisuus ei oikeuta vapaudenriistoon ja vammaisilla 

henkilöillä on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen kuten muil-

lakin ihmisillä. (HE 96/2015, 39.) 

 

Artiklat 14, 15 ja 17 ovat merkityksellisiä itsemääräämisoikeuslain rajoitustoimen-

piteiden ja niiden rajoituskohtaisten edellytyksien osalta. Lain hengen mukaisesti 

rajoitustoimenpiteiden on oltava aina viimesijaisia. Jos rajoitustoimenpide pitää 

ottaa käyttöön on yleisten rajoitustoimenpidekohtaisten edellytysten täytyttävä. 

Lisäksi on otettava huomioon oikeussuojakeinot, kirjaaminen ja raportointivelvol-

lisuus. Henkilön vapauteen ja koskemattomuuteen ei saa puuttua ilman laissa 
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säädettyä syytä. Jos rajoitustoimenpiteitä joudutaan käyttämään, tulee se tehdä 

inhimillisesti ja henkilöä kunnioittaen. (381/2016.) 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden haastavaan käyttäytymiseen voidaan vastata ih-

misoikeuksiin perustuvalla kohtaamisella. Ihmisoikeusperiaatteet, kuten oikeu-

denmukaisuus, kunnioitus ja tasa-arvo, tulee olla keskiössä käytännöissä ja toi-

minnansuunnittelussa. Lisäksi pitää lisätä henkilöstön ja palvelujen käyttäjien 

kommunikaatiota keskenään ja vaikutusmahdollisuuksia palveluissa sekä osaa-

mista ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa. Tärkeä periaate on korostaa palvelujen 

ja palvelujen käyttäjien vastuullisuutta, vaikka tämä herättääkin monia kysymyk-

siä kehitysvammaisen henkilön kompetenssikyvystä ottaa vastuuta käyttäytymi-

sestään. Henkilökunnan huomio pitäisi kiinnittää erityisesti kaikkein haavoittu-

vampaan ryhmään. (Bailey, Ridley & Greenhill 2010, 20-23.) 

 

Mitä haastavammasta käyttäytymisestä on kyse, sitä helpommin ihmisoikeuksiin 

keskittyvä lähestymistapa unohtuu. Tärkeää olisikin harjoittaa ihmisoikeuksiin pe-

rustuvaa menetelmää, jonka avulla samalla voidaan kehittää hyviä toimintatapoja 

ja menetelmiä yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa. Näin voidaan samalla ottaa 

paremmin huomioon palvelujen käyttäjien kokemukset itsestään ja asioista, jotka 

vaikuttavat heidän elämänlaatuunsa ja vähentävät ahdistusta sekä haastavaa 

käyttäytymistä. (Bailey ym. 2010, 24-25.) 

 

Artikla 12 on merkityksellinen, koska se korostaa kehitysvammaisten henkilöiden 

oikeutta olla yhdenvertaisia lain edessä ja heidän oikeuttaan päättää itse omista 

asioistaan sekä siten harjoittaa omaa itsemääräämisoikeuttaan.  Lain näkökul-

masta arvioidaan myös henkilön oikeuskelpoisuutta, joka kehitysvammaisella 

henkilöllä voidaan helposti arvioida alentuneeksi ja määrätä hänelle edustaja eri-

laisissa lakiasioissa. Tuetun päätöksenteon eri mallien käyttöönotto antaa kehi-

tysvammaiselle henkilölle mahdollisuuden olla yhdenvertainen lain edessä artik-

lan 12 mukaisesti. Eri valtioiden tulisi tunnustaa kehitysvammaisten henkilöiden 

oikeus tuoda itse esiin omat toiveensa, tahtonsa ja tarpeensa sekä kykynsä tehdä 

valintoja. Artikla 12 tuo esiin vammaisten henkilöiden oikeuden olla lain edessä 

tasavertaisia muiden kanssa suhteessa oikeustoimikelpoisuuteen. (Devi 2013, 

792–803.) 
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YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja Suomen halu sen rati-

fioimiseen ovat olleet merkittävä askel Suomessa kehitysvammaisten henkilöi-

den itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa lakiin perustuen. Sopimus artikloi-

neen on vahvasti lain sisällön ja pykälien taustalla sekä toteuttaa myös kehitys-

vammaisten henkilöiden perustuslaillista oikeutta itsemääräämisoikeudesta. 

 

 

3.2 Itsemääräämisoikeus 

 

Itsemääräämisoikeus on yksilön perustuslaillinen oikeus määrätä itsestään ja toi-

mistaan. Perustana on jokaisen oikeus yhdenvertaisuuteen sekä henkilökohtai-

seen vapauteen ja koskemattomuuteen. Henkilön fyysistä tai psyykkistä koske-

mattomuutta ei saa loukata ja kaikkia on kohdeltava kunnioittavasti. Kenenkään 

vapautta ei voi riistää ilman lakiin perustuvaa syytä. (Verneri.net 2021.) 

 

Jokaisella on siis lähtökohtainen oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-

tomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilökohtainen vapaus on yleisperusoikeus, joka 

suojaa fyysisen vapauden lisäksi myös tahdonvapautta ja itsemääräämisoi-

keutta.  Yksilön itsemääräämisoikeuden voidaan katsoa olevan monien muiden 

oikeuksien käyttämisen perusta. (STM 2016, 8.) Lain Laki kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta annetun lain muuttamisesta peruslähtökohtana on varmistaa itse-

määräämisoikeuden toteutuminen. Lain lähtökohtana on, että itsemääräämisoi-

keus on jokaisen perustuslaillinen oikeus. (381/2016.) 

 

Kehitysvammaisen henkilön on vaikeampi oppia uusia asioita, soveltaa oppi-

maansa sekä vaikeampi hallita itsenäisesti elämäänsä. Kehitysvammaisella hen-

kilöllä on verrattuna vammattomaan henkilöön heikommat taidot sosiaalisissa- 

älyllisissä ja omatoimisuustaidoissa sekä tarkkaavuus– ja hahmottamiskyvyssä. 

(Arvio & Aaltonen 2011, 12.) Tämän takia itsemääräämisoikeus ja sen toteutumi-

nen kehitysvammaisella henkilöllä on usein häntä hoitavien henkilöiden tai hänen 

läheistensä varassa. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen arjessa on myös 

usein riippuvainen siitä, miten kehitysvammaisen henkilön käyttämien palvelujen 

henkilökunta toimii. (Verneri.net 2021.) 
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Itsemääräämisoikeudella on merkitystä elämänlaatuun. Hyvinvoinnin kannalta on 

tärkeää, että ihminen uskoo, että voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen 

mitä itselle tapahtuu. Jos ihminen kokee, ettei hänellä ole keinoja vaikuttaa siihen 

mitä itselle tapahtuu hän ei voi hyvin. Ongelmana voi olla, ettei ihminen kykene 

ilmaisemaan itseään niin että muut ymmärtäisivät tai hän ei ymmärrä muita. Ih-

minen ei välttämättä myöskään ymmärrä mitä ympärillä tapahtuu ja miksi. (Ver-

neri.net 2021.) 

 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan kansainvälisten tutkimusten kautta itse-

määräämisoikeuden merkitystä ja vaikutusta kehitysvammaisen henkilön elä-

mässä sekä sen vaikutusta elämänlaatuun. 

 

 

3.2.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja tukeminen 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on keskeinen osa hoito– ja kuntoutustyö-

hön liittyvässä hoitosuhdetyöskentelyssä yksiköiden asiakkaiden kanssa. Itse-

määräämisoikeuden vahvistamisessa tärkeää on kiinnittää enemmän huomiota 

kehitysvammaisen henkilön osallistumiseen omaan jokapäiväiseen elämäänsä, 

sekä opettaa hänelle itsenäistä päätöksentekoa ja itsemääräämistaitoja. 

(Hellzen, Haugenes, Østby 2018, 1.) 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisen tukemisessa ja tuetussa pää-

töksenteossa on paljon merkitystä työntekijöiden ja kehitysvammaisen henkilön 

keskinäisellä suhteella. Kehitysvammaiselle henkilölle Itsemäärääminen ja oma 

päätöksenteko on tärkeää. He myös tarvitsevat siihen erilaista tukea riippuen 

päätettävästä asiasta. Keskeistä on myös tukea näitä henkilöitä päättämään 

omista asioistaan ja käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Päätöksenteossa voi-

daan nähdä kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tärkeää on oppia pyytä-

mään apua päätöksenteossa ja puhumaan siitä henkilökunnan kanssa. Toisessa 

vaiheessa tärkeää on tehdyn valinnan vahvistaminen, tukeminen ja rohkaisu. 

Kolmas vaihe on tehdyn päätöksen saavuttaminen ja oikeanlaisen tuen saami-

nen siinä. (Cudré-Mauroux, Piérart & Vaucher 2019, 176–179.) 
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Kehitysvammaisen henkilön elämänlaatuun voidaan vaikuttaa käyttämällä mallia, 

jossa tarkoituksena on parantaa kehitysvammaisten henkilöiden perheenjäsen-

ten käsityksiä läheisensä itsemääräämisoikeudesta. Metodissa pyritään ammat-

tilaisten tuottaman paremman laadun avulla parantamaan ammattilaisten ja per-

heenjäsenten keskinäistä kommunikaatiota ja siten vaikuttaa perheenjäsenten 

käsityksiin ja asenteisiin itsemääräämisoikeudesta sekä positiivista asennoitu-

mista niihin. Aikaisemman tutkimustiedon mukaan perheenjäsenet eivät tue ke-

hitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsemääräämistaitoja samalla 

tavalla kuin ammattilaiset. Mallia testattiin 625 perheenjäseneen 82 päivä– ja työ-

toimintakeskuksessa Espanjassa. Tulokset osoittivat, että mallin avulla kehitys-

vammaisten henkilöiden läheisten ja perheiden asenteisiin voidaan vaikuttaa ja 

siten parantaa henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja elämänlaatua. (Martínez-

Tur ym. 2015, 882–889.) 

 

Tunnistettaessa kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia perheen tuesta 

henkilön oman valinnan, itsemääräämisoikeuden ja päätöksenteon osalta suh-

teessa perheen vuorovaikutussuhteisiin, ovat kokemukset itsemääräämisoikeu-

desta yksilöllisiä. Eniten nousevat kuitenkin esiin omista kokemuksista oppimi-

nen, lisääntyneet mahdollisuudet omiin valintoihin, itsensä tunteminen ja tunne 

siitä, että saa itse päättää. Nämä asiat loivat tunnetta ja kokemusta itsemäärää-

misoikeuden toteutumisesta. (Curryer, Stancliffe, Dev & Wiese 2018, 188–195.) 

 

Kehitysvammaiset henkilöt usein syrjäytyvät ja heidän osallisuudessaan yhtei-

söön ja yhteiskuntaan on puutteita. Tämä vaikuttaa kielteisesti heidän psyykki-

seen hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa. Prosessimaisen tiettyyn kehykseen 

pohjautuvan yksilöllisen elämävalmennuksen (Life-coaching) katsotaan paranta-

van henkilön itsemääräämistaitoja, pystyvyyttä ja elämänlaatua. (Shpigelman 

2019, 150–156.) 

 

Kehitysvammaisilla henkilöillä on yleisesti parempi terveys, hyvinvointi ja elämän 

laatu, kun he saavat tukea omaan henkilökohtaiseen autonomiaansa perheeltään 

tai yhteiskunnalta (Alonso-Sardón, Iglesias-de-Sena, Fernández-Martín & Mirón-

Canelo 2019, 9). White ym. (2018) päätyivät samaan lopputulokseen. Tutkimuk-

seen osallistui 30 kanadalaista autisminkirjon henkilöä, joilla ei ollut kehitysvam-

maa. Tutkimus osoitti, että mitä suuremmat pisteet henkilö sai itsemääräämiseen 
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liittyen, sitä tyytyväisempi hän oli elämäänsä. (White, Flanagan & Nadig 2018, 

735.) 

 

Tutkimukset edellä osoittavat, että kehitysvammaisten henkilöiden itsemäärää-

misoikeutta pitää tukea ja heille pitää opettaa itsemääräämisoikeustaitoja yksilöl-

lisin menetelmin (Hellzen ym. 2018, 1). Itsemääräämisoikeuden tukemisella eri 

menetelmin on myös merkitystä kehitysvammaisen henkilön parempaan elämän-

laatuun (Shpigelman 2019, 150–156). Tutkimukset osoittavat, että kehitysvam-

maisella henkilöllä itsemääräämisoikeuden perustuslaillinen oikeus vaatii myös 

toisen henkilön oikeanlaista tukea ja ohjausta (Cudré-Mauroux ym. 2019, 176–

179).  Edellä mainittujen asioiden toteutuessa kehitysvammaisten henkilöiden  it-

semääräämisoikeus on mahdollista toteutua mahdollisimman täysimääräisenä, 

kuten sen on lainsäätäjä tarkoittanut laissa Laki kehitysvammaisten erityishuol-

losta annetun lain muuttamisesta. 

 

 

3.3 Laadunhallinta 

 

Laadukas toiminta ja palvelu vaatii toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Laatu ei 

synny itsestään vaan siihen on tietoisesti pyrittävä organisaatiossa. Laatutyötä 

on myös johdettava ja mitattava. Laadussa on kyse siitä pystyvätkö palvelut ja 

palvelujärjestelmä täyttämään siihen kohdistetut vaatimukset ja odotukset. Laa-

tuvaatimukset perustuvat toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön, laatusuosituksiin 

ja laatustrategioihin sekä asiakkaiden tarpeisiin. Laadunhallinnalla pyritään taas 

varmistamaan, että toiminta täyttää nämä vaatimukset. Laadunhallintaan kuuluu 

toiminnan suunnittelu, toiminnan ohjaus, laadun varmistaminen ja sen jatkuva 

kehittäminen sekä parantaminen. (Laaksonen, Laitinen & Hiilamo 2020, 83.) 

 

Laatu ei synny itsestään, vaan sitä on itse tehtävä toimintaa kehittämällä. Laatu-

työtä on myös johdettava ja jotta voidaan johtaa pitää sitä mitata. Laadunhallin-

nassa iso osa koostuu toiminnansuunnittelusta, ohjauksesta, laadun varmistami-

sesta ja sen parantamisesta. Laadunhallinta on toimenpiteitä, joilla johto ja esi-

miehet ohjaavat organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. Laadunhallinnasta or-

ganisaatiossa vastaa johto, johon myös esimiehet kuuluvat johtaessaan omia yk-

siköitään. (Laaksonen ym. 2020, 83.) 
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Laadunhallinnasta vastaa johto, mutta laatu asiana kuuluu kaikille työntekijöille 

organisaatiossa. Laatuun kuuluu yhteinen ymmärrys siitä, mitä varten organisaa-

tio on olemassa, mitä se tavoittelee ja miten toimitaan, jotta tavoitteet voidaan 

saavuttaa mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti. Laatu voidaan varmis-

taa asettamalla selkeät laatukriteerit, niille tavoitearvot ja systemaattinen seu-

ranta. Tässä keskeistä on, että työyhteisöissä omaksutaan omaa työtä tutkiva ja 

arvioiva asenne jokapäiväisessä työssä. (Laaksonen ym. 2020, 108.) 

 

Laadunhallintaa voidaan tehostaa erilaisilla laatutyökaluilla, kuten esimerkiksi 

CAF-malli, ISO-laadunhallintajärjestelmä tai BSC-tasapainotettu tuloskortti 

(Laaksonen ym. 2020, 83–84). Laadunhallinta on osa Pirkanmaan sairaanhoito-

piirin strategiaa, jonka pohjalta on tehty myös kehitysvammahuollon toimialueen 

tulevaisuusohjelma, palvelulupaukset ja pohdittu toiminnan arviointiin käytettä-

vissä olevia sairaanhoitopiirin mittareita. Nämä ovat pääsääntöisesti erikoissai-

raanhoitoon sopivia mittareita. Kehitysvammahuolto on sosiaalihuollon toimintaa, 

joten sopivien mittareiden löytäminen on ollut haastavaa. (Lindberg 2020, 3.) 

 

 

3.3.1 Laatujohtaminen 

 

Laadunkehittämistyöllä voidaan saada aikaan pysyviä muutoksia, jotka syntyvät 

pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön tuloksena. Muutokset näkyvät yk-

sittäisten työntekijöiden ja yhteisön tasolla. Henkilöstön valmius kehittämistyön 

toteuttamiseen ei yksin riitä, vaan kehittämistyössä syntyneet muutokset edellyt-

tävät johdon vahvaa osallistumista ja kehittämistyön johtamista. (Anttila 2012, 5.) 

 

Hoitotyön johtajien ydintehtäviä on palvelujen asiakaslähtöisyyden turvaaminen.  

Tähän kuuluu asiakaspalautteen aktiivinen hakeminen ja sen käsitteleminen 

sekä asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ja jalkauttaminen organisaa-

tiossa. Asiakaspalautteen myötä on asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 

asiakasnäkökulmaa hyödyntäen mahdollista. Tämä lisää myös asiakkaiden osal-

lisuutta omien palveluidensa kehittämiseen. (Kulmala, Roos & Suominen 2019, 

102–104.) 
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Asiakaspalautteiden käsittely organisaation eri tasoilla on tärkeää palveluiden ke-

hittämisen kannalta. Näin toimiessa on mahdollista samalla juurruttaa asiakas-

lähtöistä palvelua ja ajattelua organisaation kaikilla tasoilla. Hoitotyön johtajilla on 

mahdollisuus huomioida asiakaslähtöisyys organisaation arvokeskusteluissa 

sekä nostaa sitä strategiaan ja käytännön työhön. Asiakaslähtöisyys vaatii hen-

kilökunnan kouluttamista ja ohjaamista sekä asian käsittelyä ja huomioimista esi-

merkiksi kehityskeskusteluissa ja koulutus– ja kehittämissuunnitelmissa. (Kul-

mala ym. 2019, 106–108.) 

 

Asiakkaiden kuuleminen ja asiakaslähtöisyys on keskeinen asia hyvässä palve-

lussa ja palvelukokemuksessa. Hyvään palvelukokemukseen vaikuttaa myös se, 

miten asiakas on kokenut vuorovaikutuksen häntä hoitavan henkilökunnan 

kanssa. (Laaksonen ym. 2020, 109.) 

 

Tutkimus psykiatristen hoitajien asenteista rajoitustoimenpiteitä kohtaan osoittaa, 

että rajoittavat menetelmät ovat laajasti käytössä psykiatrisessa hoitamisessa ja 

ne hyväksytään hoitoon kuuluvaksi. Vaihtoehtoisia menetelmiä käytetään vähän, 

vaikka asenteet rajoittamista kohtaan ovat lieventyneet. Rajoittavien menetel-

mien tarkoitus on pitää potilaat turvassa. Tutkimus osoitti, että tärkeintä on kes-

kittyä hoitajien asenteiden muuttamiseen suhteessa rajoittamiseen, jos rajoitta-

mista halutaan potilailla vähentää. (Laukkanen, Vehviläinen-Julkunen, Louhe-

ranta & Kuosmanen 2019, 390–404.) 

 

Tutkimus hoitotyön johtajien asenteista rajoitustoimenpiteitä kohtaan osoittaa, 

että psykiatristen hoitajien esimiesten asenteet rajoitustoimenpiteitä kohtaan ovat 

pääsääntöisesti negatiivisia. Tutkimus osoitti, että hoitotyön johtajilla on keskei-

nen rooli rajoitustoimenpiteiden vähentämisessä psykiatrisessa hoidossa. Heillä 

on mahdollisuus johtaa omalla esimerkillään ja rohkaista henkilökuntaansa sekä 

muuta henkilökuntaa rajoitustoimenpiteiden vähentämiseen ja sitä kautta vaikut-

taa psykiatristen hoitotyöntekijöiden asenteisiin rajoitustoimenpiteitä kohtaan. 

(Laukkanen, Kuosmanen, Louheranta & Vehviläinen-Julkunen 2020, 699–707.) 

 

Aihetta lisää tutkiva väitöskirjatutkimus hoitotyön johtajien asenteista rajoitustoi-

menpiteitä kohtaan osoitti, että suomessa psykiatristen hoitotyöntekijöiden asen-
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teet rajoitustoimenpiteitä kohtaan ovat muuttuneet aikaisempaa negatiivisem-

maksi, mutta rajoitustoimenpiteet koetaan silti tarpeellisiksi. Hoitotyön johtajien 

asenteet vaihtelivat jonkin verran, mutta asenteet olivat negatiivisempia kuin hoi-

totyön tekijöiden. Tutkimus osoitti, että hoitotyön johtajien asenteella oli merki-

tystä rajoittavien menetelmien käytössä. Rajoittavia menetelmiä käytettiin vä-

hemmän, jos hoitotyön johtajien asenteet olivat niitä kohtaan negatiiviset. (Lauk-

kanen 2021, 9–10.) 

 

 

3.3.2 Jatkuva kehittäminen 

 

Toiminnan kehittäminen Tukikeskuksen yksiköissä on tarkoitus perustua tämän 

auditoinnin prosessin yhteydessä Demingin ympyrään, joka on kuvattu kuviossa 

2. Auditoinnin tarkoitus on nostaa esiin kehittämiskohteita itsemääräämisoikeus-

lain soveltamisessa. Näitä asioita kehitetään yksiköissä esimiehen johdolla. De-

mingin ympyrä toimii omalta osaltaan kehittämisen työkaluna esimiehille. 

 

Demingin ympyrä (1993) on jatkuvan parantamisen malli. Se perustuu vuonna 

1951 Demingin Japanissa kehittämään jatkuvaan oppimiseen. Ympyrässä suun-

nittelu (PLAN), tekeminen (DO), arviointi (CHECK) ja toimiminen (ACT) seuraa-

vat tosiaan. Malli kuvastaa hyvin sitä, että laatua ei tehdä kerralla valmiiksi, vaan 

sitä on seurattava systemaattisesti. Ympyrän kehittäjien mukaan ympyrän on 

pyörittävä 95 kertaa ennen kuin kehitystä tapahtuu. (Laaksonen ym. 2020, 84.) 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmassa laadunhallinnasta ja potilasturval-

lisuudesta vuosille 2019–2021 on myös yhtenä menetelmänä käytetty Demingin 

jatkuvan parantamisen mallia (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2019). 
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KUVIO 2. Demingin ympyrä (Laaksonen, Laitinen & Hiilamo 2020, muokattu) 

 

 

3.3.3 Omavalvonta 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta edellyttää 

myös, että toimintayksikön, jossa lakia toteutetaan, on huolehdittava omavalvon-

nasta lain toteuttamisen suhteen (381/2016). Omavalvonnalla voidaan varmistaa 

lain soveltaminen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvonnan avulla voi-

daan myös seurata lain soveltamisen laatua ja kehittää toimintaa. Itsemäärää-

misoikeuslain auditointi on myös osa omavalvontaa. 

 

Yksiköiden on omavalvontasuunnitelmassaan huomioitava myös itsemääräämis-

oikeuslaki. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan palveluntuotta-

jan toimenpiteet, joilla se itse valvoo toimintayksiköitään, henkilökunnan toimin-

taa, asiakasturvallisuutta sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvonta-

suunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen työkalu. Palvelujen tuottajan 

tulee myös kirjata, millaisella ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatua ja sää-

döstenmukaisuutta varmistetaan. (Valvira 2015.) Omavalvonnan tarkoituksena 

on, että henkilökunta arvioi omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia sekä 

•Tilanteen tarkistus

•Asiakaspalaute

•Itsearviointi

•Vertaisarviointi

•Tilastot, tunnusluvut

•Uusien toimintatapojen 
vakiinnuttaminen

•Koulutus

•Kannustus

•Johtopäätös ja suunnitelma

•Mitä kehitetään ja miten edetään

•Toimintasuunnitelma

•Tehtävä ja tavoite

PLAN DO

CHECKACT
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ottaa heidän antamansa palautteen huomioon toiminnassa ja sen kehittämisessä 

(Valvira 2016). 

 

Valvira (Sosiaali– ja terveysalan lupa– ja valvontavirasto) ohjaa omavalvonta-

suunnitelman sisältöä. Sen mukaan Tukikeskuksen yksiköiden omavalvonta-

suunnitelmaan tulee kirjata laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

muuttamisesta osalta alla luetellut asiat. (Saramaa & Vuorilampi 2020.) 

 

➢ Miten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan konkreettisesti 

päivittäisessä työssä? 

 

➢ Mitkä ovat asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi välttämättömien rajoi-

tustoimenpiteiden käyttöä koskevat periaatteet? 

 

➢ Mitkä ovat rajoitustoimenpiteisiin liittyvät toimintatavat ja miten rajoitustoi-

menpiteet kirjataan? 

 

➢ Mitkä ovat rajoittamista ja rajoittavien välineiden käyttöä koskevat toimin-

taohjeet? 

 

 

3.4 Auditointi 

 

Auditointi voidaan määritellä monella tavalla. Se voidaan määritellä olevan jon-

kun asian tai kokonaisuuden arviointia, jota mitataan erilaisia työkaluja käyttäen. 

Auditointi ja tutkimus sisältävät samoja elementtejä. Molemmissa on tutkittava 

asia tai asioita, joita kohden tehdään tiettyjä samoja toimenpiteitä tai asetetaan 

samoja kysymyksiä. Auditoinnissa ei kuitenkaan tarvitse noudattaa tiukkoja tutki-

muksellisia käytäntöjä ja sen tavoite on toinen. Auditoinnin tavoitteena on tarkas-

taa, onko jokin palvelu tai toiminto tehtynä kuten pitää ja jonka perusteella teh-

dään toimenpiteitä palvelun, toiminnan ja laadun parantamiseksi. (Hughes 2004, 

230–231.) 

 

Arvioinnilla määritellään järjestelmällisesti toiminnan tai ohjelman arvo. Arvioin-

nilla on tarve, tarkoitus ja tavoite, josta saadaan aikaiseksi jokin hyöty. Arvioimalla 
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voidaan myös seurata, kuinka tavoitteet on saavutettu tai se voi tuottaa tietoa, 

jonka perusteella voidaan kehittää toimintaa. Arvioinnin tulee kuitenkin olla suun-

nitelmallista ja systemaattista, jotta se on luotettavaa ja tuottaa haluttua ja oike-

anlaista tietoa. (Laaksonen ym. 2020, 98.) 

 

Arviointia on monenlaista ja sillä on erilaisia tarkoituksia. Reflektio on oman työn 

ja toiminnan arviointia yksin tai yhdessä työtiimin kanssa. Itsearvioinnissa koko 

organisaatio tai työyhteisö arvioi omaa toimintaa suhteessa asetettuihin tavoittei-

siin, jotka voivat olla esimerkiksi laatutavoitteita. Prosessiarvioinnissa arvioidaan 

toimintaa ja tulosarvioinnissa palvelun tulosta ja hyötyä. Vaikutusten arvioinnissa 

seurataan pidemmän aikavälin vaikutuksia ja vaikuttavuuden arvioinnissa tarkas-

tellaan mikä tuloksista ja vaikutuksista johti esimerkiksi johonkin terveyshyötyyn. 

(Laaksonen ym. 2020, 99.) 

 

Arvioinnin tehtävät sosiaalipalvelujärjestelmässä on toimia ohjauksen välineenä 

ja työntekijän peilauspintana omaan työhönsä, olla asiakastyön parantamisen, 

läpinäkyvyyden ja laatukontrollin väline sekä tuoda esiin tuloksia, vaikuttavuutta 

ja tietoa. Tämän lisäksi arvioinnilla on yleisiä tehtäviä kuten tulosten arviointi ja 

tiedon kokoaminen.  Ohjauksen välineenä arviointi toimii lähinnä resurssien ja 

rahoituksen suuntaamisen välineenä. Työntekijälle se toimii ammatillisen kehittä-

misen tukena ja käytännön arjen työkaluna sekä toiminnan ja palvelujen kehittä-

misen tukena. Arviointi antaa myös tietoa työn kehittämisen tarpeista sekä antaa 

tietoa asiakkaan kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kokemuksista ja tarpeista. (Kor-

honen ym. 2007, 32–33.) 

 

Sosiaalipalvelujen arvioinnilla on yhteiskuntaeettistä merkitystä. Laissa luvataan 

tiettyjä asioita, joten arvioinnin on osoitettava, miten toiminta vaikuttaa. Arvioinnin 

kohteena voi olla esimerkiksi palvelujen laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus, jolloin 

laadunarvioinnissa arvioinnin kohteena on toimintatapojen mielekkyys ja toimi-

vuus asiakkaan kannalta. Arvioinnin tärkein tehtävä on tuoda esille erilaisia nä-

kökulmia taloudellisuudesta palvelujen laatuun. (Korhonen ym. 2007, 32–33.) 

 

Terveyden– ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaali– ja terveydenhuollon kansallisen 

kehittämisohjelman (Kaste) mukaan arviointi on valintojen tekemistä. Kaikkia nä-

kökulmia ei voi ottaa huomioon, vaan on tehtävä valintoja esimerkiksi kohteen 
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suhteen. Arviointiin mukaan otetut asiat pitää pystyä perustelemaan arvioinnin 

tavoitteen mukaisesti ja on huomioitava, että valittavien näkökulmien mukaan ot-

taminen on arvottamista, joka on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa. Arviointitiedon 

avulla voidaan selvittää mikä toimii ja mikä ei sekä miten toimintoja pitäisi kehit-

tää. (Kivipelto ym. 2012, 13–14.) 

 

Hyvä arviointi tarkoittaa sen hyvää suunnittelua. Kaste-ohjelman mukaan arvioin-

tisuunnitelman osa-alueet ovat arvioinnin tausta ja tarpeet, arvioinnin tavoitteet ja 

kohteet, tiedonkeruun tarpeet, menetelmät ja dokumentointi, aikataulu, resurssit 

ja toimijat, arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen sekä hyvien käytäntö-

jen käyttöönotto ja juurruttaminen. (Kivipelto ym. 2012, 13–14.) 

 

Weske, Boselie, van Rensen & Schneider (2018) tutkivat auditoinnin ja kahden 

auditointimenetelmän avulla, kuinka osastojen esimiehet suhtautuvat potilastur-

vallisuusjärjestelmän käyttöön. Tutkimuksen tulosten mukaan järjestelmän käyt-

töön motivoituneille esimiehille sopi paremmin menetelmä, joka perustui dialogille 

ja ehdotuksille kuin menetelmä, joka perustuu valvonnalle ja rangaistuksille. Esi-

miehen motivaatiolla on tämän tutkimuksen mukaan paljon merkitystä. Tulosten 

mukaan ei ole vain yhtä tapaa jalkauttaa uusia järjestelmiä käyttöön, koska paljon 

on merkitystä sillä, kuinka vastaanottajataho on halukas tai motivoitunut noudat-

tamaan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. (Weske ym. 2018, 3–5.) 

 

 

3.4.1 CAF arviointityökalu 

 

CAF (Common Assessment Framework) on laadunarviointityökalu julkisen sek-

torin organisaatioille. Sen tarkoitus on olla kokonaisvaltainen laadunarviointityö-

kalu, jolla voi tarkastella ja arvioida organisaation suorituskykyä, tarkastella toi-

mintatapoja ja kehittää toimintaa. CAF-mallia voidaan käyttää osana laajempaa 

kehittämistyötä tai kohdennetusti tiettyyn kehittämistarpeeseen. (CAF 2006, 4–

6.) Tässä opinnäytetyössä toiminnan raportointiosassa tehtiin auditointisuunni-

telma perustuen CAF viitekehykseen. 
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CAF on Euroopan unionissa yhteistyössä kehitetty itsearviointimalli, jossa on vai-

kutteita Euroopan laatupalkintomallista EFQM:sta. Mallin käyttöä tuetaan jäsen-

maissa oman CAF-tukiyksikön kautta. Suomessa kansallinen CAF-yhteyspiste 

on valtiovarainministeriö. Mallin tavoite on helpottaa julkisten organisaatioiden 

laatujohtamisen menetelmien käyttöönottoa, tunnistaa organisaatioiden vah-

vuuksia ja kehittämiskohteita ja auttaa myös organisaatioiden välistä vertaisarvi-

ointia sekä vertailuoppimista. (Laaksonen ym. 2020, 94.) 

 

CAF-mallin avulla organisaatio voi seurata oman toimintansa kehittymistä. Mallin 

avulla voi tehdä näyttöön perustuvan arvioinnin, muodostaa yhteisen näkemyk-

sen mitä organisaation toiminnan kehittäminen vaatii sekä saada henkilöstön 

osallistumaan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä sen suunnitteluun. Malli 

mahdollistaa myös hyvien käytäntöjen jakamisen oman organisaation sisällä ja 

muiden organisaatioiden kanssa sekä kehittämishankkeiden yhdistämisen 

osaksi jokapäiväistä johtamistyötä. Mallin avulla voi seurata kehittymistä, jos it-

searviointi toistetaan säännöllisesti samalla kriteeristöllä. (CAF 2006, 6.) 

 

CAF-mallissa on kokonaisuudessaan yhdeksän arviointialuetta sisältäen kaikki-

aan 28 arviointikohdetta. Arvioinnin alla on johtajuus, strategiat ja toiminnan 

suunnittelu, henkilöstöjohtaminen, kumppanuus ja resurssit, prosessit ja muutos-

johtaminen, asiakas- ja kansalaistulokset, henkilöstötulokset ja yhteiskunnalliset 

tulokset sekä keskeiset suorituskykytulokset. Mallissa omaa toimintaa arvioidaan 

ja verrataan mallin kriteeristöön sekä sen perusteella muodostetaan yhdessä yh-

teinen näkemys toiminnan kehittämistarpeista ja kohteista. Mallissa on määritelty 

erinomaisen suorituskyvyn tunnusmerkit, jotka ovat sisällytetty mallin arviointialu-

eisiin. (Laaksonen ym. 2020, 94.) 

 

CAF-mallissa on oma pisteytys ja pisteytystapoja on kaksi, joissa molemmissa 

on PDCA-sykli, joka on Demingin ympyrän jatkuvan kehittämisen mallipohja. Toi-

nen pisteytystapa on perinteinen, jota käytetään toiminnan arviointiin. (CAF 2006, 

27.) Yksityiskohtainen pisteytystapa yhdistää arvioinnissa sen, miten organisaa-

tio toimii ja miten sen on ajateltu toimivan ottamalla huomioon toimintatapojen 

puutteet (CAF 2006, 29). 
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CAF-mallin arviointialueiden pisteytyksellä on neljä tavoitetta. Nämä ovat tarjota 

tietoa mihin kehittämistoimiin organisaatiossa pitäisi ryhtyä, arvioida toiminnan ja 

tulosten kehittymistä säännöllisesti arvioitaessa, löytää korkeita pistemääriä saa-

neita hyviä käytäntöjä ja löytää yhteistyötahoja vertailukehittämiseen. (CAF 2006, 

26.) Tämän opinnäytetyön auditointisuunnitelmassa on valittu käytettäväksi CAF- 

työkalun perinteistä pisteytystä, jota käytetään toiminnan arviointiin (CAF 2006, 

27). 

 

CAF:n mukainen toiminnankuvaus on dokumentti, jolla organisaatio määrittelee 

arvioinnin kohteena olevan toiminnan ja sen tason, johon halutaan pyrkiä. Yh-

dessä itsearvioinnin kanssa ne muodostavat kriteerit arvioinnin alla olevalle toi-

minnalle. (CAF 2006, 6–7.) Itsearviointi tehdään ennen auditointia ja itsearvioin-

tikysymykset laaditaan toiminnankuvauksen pohjalta. Niiden perusteella saa-

daan selville arvioitavan toiminnan sen hetkinen tilanne. (CAF 2006, 33–34.) 

 

Toimialueella on tehty kehittämisprojekti, joka on saatu päätökseen talvella 2020. 

Kehittämisprojektin tarkoituksena on ollut kartoittaa kehitysvammahuollon toimin-

taan sopivia laadunarviointimalleja. CAF laadunarviointityökalu valikoitui toimi-

alueelle käyttöön edellä mainitun kehittämisprojektin perusteella. Kehittämispro-

jektin perusteella CAF soveltuu laadunarviointityökaluksi, koska se osoittautui 

joustavaksi käyttöönotettavaksi malliksi toimialasta riippumatta. Kehittämispro-

jektissa haettiin myös käytännön kokemuksia kahdelta eri toimijalta CAF-mallin 

käytöstä. Näiden kokemusten mukaan CAF laadunarviointityökalu sopii organi-

saatioon, joka vasta aloittaa tekemään laadunarviointia. (Lindberg 2020, 28–29.) 
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4 TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla alasta vaihdellen ohje, opas, tapahtuma tai 

kehittämistyö, joka on työelämälähtöinen ja tehdään työelämän käyttöön (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 9–10). Tämän opinnäytetyön tuotos oli suunnitelma, miten 

auditointi toteutetaan. Suunnitelma sisältää auditointiprosessin ja ohjeet auditoin-

nin toteuttamiseen materiaaleineen. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöisyyden lisäksi käytännön-

läheinen, tutkimuksellisella asenteella tehty sekä tekijän alan tietoja ja taitoja 

osoittava (Vilkka & Airaksinen 2003, 10). Tässä opinnäytetyössä teoreettiset läh-

tökohdat kartoitettiin käsiteanalyysin avulla, josta saatiin Pico-menetelmän avulla 

selville opinnäytetyön keskeiset käsitteet. 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja toiminnal-

lisesta tuotoksesta. Hyvän tietoperustan ja teoreettisen viitekehityksen tarkoitus 

on osoittaa, että tekijä osaa yhdistää teoreettiset tiedot ammatilliseen käytäntöön. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 41–43.) Tämän opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat 

on esitelty luvussa kaksi. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportti on tutkimusviestinnän vaatimukset sisäl-

tävä teksti, jossa tekijä kuvaa työprosessin vaiheet, mitä, miksi ja miten on asiaa 

työstänyt sekä mihin tuloksiin ja johtopäätöksiin on päätynyt. Raportin lisäksi työ-

hön kuuluu itse tuotos. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) Tämän opinnäytetyön tuo-

tos oli auditointisuunnitelma. 

 

 

4.2 Tuotoksen tekeminen vaihe vaiheelta 

 

Opinnäytetyön aiheen valinta lähti liikkeelle omasta mielenkiinnosta tiedolla joh-

tamiseen ja laadunhallintaan. Oma mielenkiintoni ja työn kehittämisen näkökulma 

on ennen kaikkea myös laadun kehittämisessä tiedolla johtamisen avulla. 
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Toimin itsemääräämisoikeuslain asiantuntijana omassa organisaatiossani, jossa 

vuonna 2016 voimaan tullutta kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoi-

keuslakia on sovellettu tekemällä erilaisia ohjeistuksia, kehittämällä käytäntöjä ja 

prosesseja sekä kouluttamalla henkilökuntaa lain toteuttamiseen. Lain sovelta-

minen on jossain määrin haastavaa, koska laki tuli vuonna 2016 voimaan kiireellä 

ja toimeenpano jäi hieman sivuosaan. Lain tultua voimaan huomattiin käytännön 

kentällä eri erityshuoltopiireissä sekä myös omassa organisaatiossani, että lain-

säätäjät eivät olleet osanneet huomioida kaikkia kentän soveltamisen tarpeita.  

 

Lain voimaantulon jälkeen STM, Valvira sekä aluehallintovirasto ovat tarkenta-

neet soveltamisohjeita. Työ kehitysvammaisten kanssa on kuitenkin haastavaa 

ja säännöllisesti tulee eteen tilanteita, joihin ei ole valmista toimintaohjetta. Moni 

hoito– ja kuntoutustilanne vaatii pitkän kehitystyön moniammatilliselta työryh-

mältä, jotta kehitysvammaisen henkilön tilanne saadaan paremmaksi. Tällöin 

saatetaan joutua itsemääräämisoikeuden rajoittamistilanteisiin. Yleinen laki har-

voin pystyy näin yksilölliseen soveltamiseen. 

 

Lain soveltaminen yksiköissä tapahtuu pääsääntöisesti osastonhoitajan johdolla 

ja moniammatillisen työryhmän tuella. Soveltamisohjeista, perehdytysohjeista ja 

henkilökunnan koulutuksesta huolimatta lain soveltaminen vaihtelee yksiköittäin 

ja toimintatavoissa on edelleen eroavaisuuksia. Tämä on tullut esiin käytännön 

työssä säännöllisesti, koska minuun otetaan yhteyttä itsemääräämisoikeuslakiin 

liittyvissä asioissa eri yksiköistä. Myös pitämissäni Itsemääräämisoikeuslainso-

veltamisen koulutuksissa nämä eroavuudet tulevat esiin toistuvasti. 

 

Opinnäytetyöprosessi oppilaitoksen kanssa käynnistyi jo toukokuussa 2020, jol-

loin sain luvan tehdä opinnäytetyöni yksin. Kesän 2020 aikana kypsyttelin aihetta 

ja keskustelin siitä esimieheni kanssa sekä myös paljon kollega osastonhoitajan 

kanssa, jonka vetämän kehittämisprojektin myötä oli toimialueelle löytynyt sopiva 

laadunarviointimittari. Yhteisten keskustelujen jälkeen päädyimme esittämään 

auditointia alueen vastuualuejohtajalle ja sen jälkeen johtoryhmälle kesällä 2020. 

Saimme myös sovittua esimiehemme kanssa kaksi viikkoa työaikaa syksyllä au-

ditoinnin materiaalin tekemiseen. 
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Opinnäytetyöprosessi käynnistyi toden teolla syyskuussa 2020 ja aiheeni hyväk-

syttiin koulun taholta. Syyskuussa 2020 pidettiin myös ohjaavan opettajan ja opis-

kelijaryhmän kanssa esitysseminaari. Asia eteni nopeassa aikataulussa myös 

työelämän kanssa. Työelämäpalaveri pidettiin 25.9.2020. Palaverissa sovittiin 

yhteisesti, että toimeksiantajan ja yhteistyötahon nimeä voidaan työssä käyttää 

ja opinnäytetyön tekemiseen tarvittavat luvat haetaan oppilaitokselta ja työelä-

mältä vaadittujen prosessien mukaisesti. 

 

Auditointimateriaali valmistui lokakuussa 2020, kun olin irrotettuna omasta työs-

täni. Auditointimateriaaliin kuuluivat CAF:n mukaiset toiminnankuvaus ja itsearvi-

ointi. Samalla tutustuin CAF arviointityökaluun ja teimme kollega osastonhoitajan 

kanssa aikataulua auditoinnin toteuttamiseen. Varsinaiseen auditointiin tulee it-

semääräämisoikeuslain näkökulman lisäksi työsuojelun näkökulma, jonka laatii 

toinen osastonhoitaja. Loka-marraskuun 2020 aikana kävimme esittelemässä tu-

levan auditoinnin etenemistä toimialueen johtoryhmässä ja toimialueen Koulu-

tus–Tutkimus–Kehittämis– ja Laatutyöryhmässä (KoTuKeLa). 

 

Opinnäytetyön tuotos auditointisuunnitelma ja prosessikuvaus valmistui joulu-

kuussa 2020. Opinnäytetyön esityksen pidin 16.12.2020, koska opinnäytetyön 

tuotos oli valmis. Auditointisuunnitelman ja prosessikuvauksen lähetin heti sen 

valmistuttua myös johtoryhmän edustajille ja työelämäohjaajille. Heidän anta-

mansa palautteen perusteella tein suunnitelmaan muutamia pieniä korjauksia. 

Opinnäytetyön raporttiosuus valmistui huhtikuussa 2021. Opinnäytetyö ja sen 

tuotos esitellään osastonhoitajakokouksessa, johtoryhmässä ja toimialueen Ko-

TuKeLa–työryhmässä kevään 2021 aikana työelämän kanssa erikseen sovittuina 

ajankohtina. 

 

 

4.3 Tuotoksen kuvaus 

 

Tämän opinnäytetyön tuotos oli auditointisuunnitelma, joka on kirjallinen doku-

mentti. Suunnitelma sisältää prosessikuvauksen ja auditoinnin materiaalin sekä 

ohjeet, roolit ja aikataulun auditointiin. Auditoinnin toteuttamisessa materiaaleista 

keskeiset ovat CAF:n mukaiset toiminnankuvaus ja itsearviointi.  Auditointisuun-

nitelman avulla toteutetaan Itsemääräämisoikeuslain auditointi Tukikeskuksen 
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yksiköissä ja se on yksi toimialueen kehittämishankkeista vuonna 2021. Tämän 

opinnäytetyön liitteenä on auditointisuunnitelman prosessikuvaus (liite 2). Opin-

näytetyön tuotos auditointisuunnitelma on oma erillinen dokumenttinsa. 

 

Auditointisuunnitelman liitteet toiminnankuvaus ja itsearviointi ovat tehty vain yh-

teistyökumppanina olevan organisaation käyttöön, joten ne eivät ole auditointi-

suunnitelman liitteenä. Auditoinnissa toiminnankuvaus ja itsearviointi tehdään 

laista Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta, josta 

on kuvattu toiminnankuvaukseen lain pykälät (luku 3 a) ja niiden soveltaminen, 

lukuun ottamatta tahdosta riippumattoman hoidon säädöksiä. Itsearviointi kysy-

myksineen on laadittu toiminnankuvauksen pohjalta. Itsearviointikysymykset on 

laadittu niin, että ne sisältävät keskeisiä asioita lain soveltamisesta asiakasnäkö-

kulmasta. 

 

Auditointisuunnitelman johdannossa kerrotaan, miksi auditointi tehdään ja mihin 

se perustuu. Suunnitelmassa käydään läpi myös johtoryhmän linjaus auditoinnin 

suorittamisesta sekä yksikköjen toimintaa ohjaavan omavalvontasuunnitelman 

sisältö lain soveltamisen osalta. Suunnitelmassa esitellään jatkuvan kehittämisen 

periaatteet ja laadunhallinnan perusteita sekä laadunarviointityökalu CAF. 

 

Suunnitelmassa on vaihe vaiheelta esitetty, kuinka auditointi käytännössä teh-

dään Tukikeskuksessa CAF laadunarviointityökalun avulla, kunkin vaiheen toi-

minta, toimijat sekä eri vaiheiden viestintä ja auditoinnin kokonaisuuden aika-

taulu. Näiden lisäksi kerrotaan auditoinnin pilotista, valittu auditointimateriaali 

sekä käydään läpi lyhyesti auditointiin kuuluvien toiminnankuvauksen ja itsearvi-

oinnin sisältö. Toiminnankuvaus ja itsearviointi ovat keskeisiä dokumentteja CAF 

laadunarviointityökalua käytettäessä ja auditoinnin käytännön toteuttamisessa. 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu, että työn eettisyys ja luotettavuus tulee arvioida 

ja työ pitää tehdä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tässä opinnäytetyö-

prosessissa käytettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita ja suo-

situksia. Opinnäytetyön tekijänä perehdyin Ammattikorkeakoulujen rehtorineu-

voston (Arene ry) tekemiin Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suo-

situksiin. 

 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tiedonhankinta sekä tutkimus–ja arvioin-

timenetelmät ovat eettisesti kestäviä ja toteutettu tiedeyhteisön tunnustamia toi-

mintatapoja noudattaen. Nämä toimintatavat ovat rehellisyys, huolellisuus ja tark-

kuus tutkimustyössä, tiedonhankinnassa, tulosten esittelyssä, arvioinnissa ja tal-

lentamisessa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Tämä opinnäytetyö 

oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka teoreettiset lähtökohdat kartoitettiin käsite-

analyysiin perustuvalla kirjallisuuskatsauksella. Katsauksen tarkoituksena oli li-

sätä opinnäytetyön luotettavuutta ja vahvistaa sen teoriapohjaa hyvän tieteellisen 

käytännön mukaisesti. Työn raportoinnissa, tiedonhaussa, lähteiden hankin-

nassa sekä lähdeviitteissä käytettiin hyvän tieteellisen käytännön mukaista rehel-

lisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. 

 

Lähteinä ja teoriapohjana käytetyt tiedonhaun kautta valitut tutkimukset olivat 

kaikki vertaisarvioituja, kansainvälisiä ja julkaistu arvostetuissa alansa julkai-

suissa. Kaikki tutkimukset olivat Julkaisufoorumi.fi-sivuston mukaan luokkaa 1 

(perustaso) tai 2 (johtava taso). Kaikista löytyi myös IMRD-rakenne (johdanto, 

menetelmät, tulokset, pohdinta). Lähes kaikki tutkimukset olivat englanninkielisiä 

ja olen niiden sisältöä kääntänyt parhaan taitoni mukaan suomeksi. 

 

Teoriapohjan lisäksi tässä opinnäytetyössä tuotettiin auditointisuunnitelma työ-

elämän käyttöön. Tämä prosessi raportoitiin tässä opinnäytetyössä. Se tehtiin tii-

viissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa hyödyntäen ohjausta joka vai-
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heessa. Työn tuotoksen materiaali suunniteltiin, toteutettiin ja tallennettiin tieteel-

liselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012, 6.) Kaikki materiaali säilytettiin tekijän tietokoneella vain tekijän tie-

tämien salasanojen turvaamana, kunnes opinnäytetyö on valmis ja julkaistu. 

 

Käytin oppilaitoksen ohjaavan opettajan ohjausta työn edetessä työelämäohjaa-

jien ohjauksen lisäksi. Osallistuin ja suoritin opinnäytetyöprosessin edetessä 

Tampereen ammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen tutkimusetiikasta ja 

opinnäytetyön tekemisestä. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 

2019, 4–6.) 

 

Opinnäytetyön edetessä käytin työelämän ohjaajan ohjausta aina kun se on ollut 

tarpeen. Ohjausta käytin varsinkin CAF laadunarviointityökalun käytössä, koska 

en ole sitä aikaisemmin käyttänyt. Auditointimateriaalien (toiminnankuvaus ja it-

searviointikysymykset) tekeminen onnistuivat mielestäni hyvin, koska auditoinnin 

kohteena olevan lain Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muut-

tamisesta oli minulla hyvin hallussa oman työni puolesta. Myös auditoinnin pilotin 

kautta tullaan saamaan tärkeää tietoa kyseisten materiaalien käytöstä. 

 

Toimin omassa organisaatiossani itsemääräämisoikeuslain asiantuntijana, joten 

työni puolesta minulla oli osaamista opinnäytetyön aiheeseen ja sisällön tuotta-

miseen. Luotettavuutta aiheen tasapuoliseen käsittelyyn lisäsi työelämän ohjaa-

jien aktiivinen käyttö työn jokaisessa vaiheessa. Työn avoimuutta toin esiin osal-

listumalla aktiivisesti opinnäytetyöprosessiin liittyviin seminaareihin. Työn tuotok-

sen osalta auditointisuunnitelman eri vaiheissa työelämän edustajia pidettiin ajan 

tasalla työn edistymisestä. Opinnäytetyön tuotos valmistui aikataulussa joulu-

kuussa 2020. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan valmistui alkuperäisen suunni-

telman aikatauluista hieman myöhässä. Arvioitu opinnäytetyön valmistumisaika 

oli raporttiosuuden ja tuotoksen tekemisen työmäärään nähden liian optimistinen. 

Tuotos valmistui ajoissa, joten raporttiosuuden valmistumisen viivästyminen ei 

aiheuttanut minulle tai toimeksiantajalle mitään vahinkoa tai haittaa. 

 

Tässä opinnäytetyössä ei haastateltu asiakkaita tai henkilökuntaa. Opinnäyte-

työn aihe oli työelämälähtöinen ja se tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoi-

topiirin kehitysvammahuollon toimialueen kanssa. Toimeksiantajan nimestä ja 
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sen käytöstä tässä opinnäytetyössä sovittiin työelämäpalaverissa 25.9.2020 yh-

teistyössä työelämän edustajien kanssa. 

 

Tekijänoikeutta koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet käsiteltiin työelä-

mäpalaverissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6–7). Opinnäytetyön te-

kemiseen tarvittavat luvat haettiin ja saatiin oppilaitokselta ja työelämältä vaadit-

tujen prosessien mukaisesti. 

 

 

5.2 Johtopäätökset  

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä laadunhallintaan auditointisuunnitelma voi-

massa olevan itsemääräämisoikeuslainsäädännön soveltamisesta ja toteuttami-

sesta kehitysvammahuollon Tukikeskuksessa. Työn tarkoitus täyttyi ja suunni-

telma valmistui. Suunnitelman mukaan tehtävä auditointi on osa toimialueella 

aloitettavaa systemaattista laadunhallintatyötä, jossa käytetään toisen kehittä-

misprojektin myötä valittua laadunarviointityökalua ensimmäistä kertaa. Proses-

sin kuluessa auditointi valittiin myös toimialueen kehittämishankkeeksi vuodelle 

2021. 

 

Laatua on, että toiminta kuvataan, jotta se voidaan arvioida valituilla painotuksilla 

(Laaksonen ym. 2020, 108). Tämän perusteella toiminnankuvaus ja itsearviointi 

tulee laatia tarkasti lakiin ja tutkittuun teoriatietoon perustuen sekä painottaa 

niissä esiin nousseita asioita. Tällä vastattiin opinnäytetyön tutkimuskysymyk-

seen mitä on laatuun perustuva itsemääräämisoikeuslainsäädännön soveltami-

nen. Toiseen tutkimuskysymykseen miten auditoinnilla varmistetaan laatuun pe-

rustuva lain soveltaminen, vastattiin tekemällä yksityiskohtainen suunnitelma au-

ditoinnista materiaaleineen käyttäen pohjana kansainvälistä laadunarviointityö-

kalua. 

 

Lain noudattaminen ja toteuttaminen ovat osa organisaation laadunhallintaa (Sa-

ramaa & Vuorilampi, 2020). Opinnäytetyön tavoitteena oli auditointisuunnitelman 

avulla vaikuttaa siihen, että lain soveltaminen Tukikeskuksen yksiköissä on laa-

dukasta, asiakaslähtöistä sekä jatkuvasti toimintaa ja käytäntöjä kehittävää asi-

akkaan itsemääräämisoikeuden toteuttamisen lisäämiseksi. 



42 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta on laki, 

jossa päätösvalta on annettu mahdollisimman lähelle käytännön työtä. Tämä on 

hyvä asia asiakkaan näkökulmasta ja mahdollistaa siten yksilölliset ratkaisut ja 

asiakkaan kokonaistilanteen huomioimisen. Samalla se kuitenkin velvoittaa myös 

lain tarkkaan soveltamiseen sekä käytäntöjen jatkuvaan arviointiin ja kehittämi-

seen. Laissa on useita kohtia, joissa edellytetään itsemääräämisoikeuden tuke-

mista ja vahvistamista sekä käytäntöjen kehittämistä. Näiden tavoitteena on vä-

hentää rajoitustoimenpiteitä ja itsemääräämisoikeuden rajoittamista. (381/2016.) 

 

Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa on esitetty itsemääräämisoikeuslain si-

sältöä sekä muita lain soveltamiseen vaikuttavia lakeja ja lain säätämisen perus-

teena olevia asioita, kuten perustuslakia ja vammaisten henkilöiden ihmisoikeus-

sopimusta. Lain laatuun perustuva soveltaminen ei pelkästään tarkoita lain pykä-

lien tuntemista, vaan myös lain keskeisten kohtien tunnistamista ja ymmärtä-

mistä. Tällöin on myös helpompi tunnistaa toiminnassa kehitettäviä kohteita. 

 

Tämän työn teoriapohjana olleissa kansainvälisissä tutkimuksissa korostettiin ke-

hitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, itsemääräämisoikeuden tu-

kemista yksilöllisin keinoin ja hyvää elämänlaatua (Shpigelman 2019, 150-156). 

Laissa Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta ko-

rostetaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ensisijaisena toimenpiteenä ke-

hitysvammaisten erityishuollossa (381/2016). Tutkimuksissa huomioitiin myös ih-

misoikeusnäkökulma, joka on ollut vahvasti vaikuttamassa myös itsemääräämis-

oikeuslain valmistelussa (Bailey ym. 2010, 20-23). Lain laatuun perustuvan so-

veltamisen on näiden havaintojen pohjalta korostettava siten ihmisoikeuksia ja 

itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Auditointisuunnitelman osana olevissa 

CAF laadunarviointityökalun sisältämissä toiminnankuvauksessa ja itsearvioin-

nissa on keskitytty eniten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistaviin lain 

kohtiin. Itsearvioinnin kautta on tarkoitus saada esiin Tukikeskuksen yksiköiden 

toimintojen kehittämiskohteita, jolloin lain laatuun perustuva soveltaminen mah-

dollistuu.  

 

Itsemääräämisoikeuteen kuuluu henkilön oman mielipiteen kuuleminen hänen 

omissa asioissaan. Tämä oli keskeinen asia kaikissa laeissa, jotka tässä työssä 
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on esitelty. Asiakkaan kuulemista ja kuulluksi tulemisen kokemusta tulee koros-

taa toiminnankuvauksessa ja itsearvioinnissa. Se kuuluu ehdottomasti lain laa-

tuun perustuvaan soveltamiseen. Asiakkaiden kuuleminen on laajempi asia kuin 

vain lain kirjaimen täyttäminen. Asiakkaiden kuulemisella ja asiakaspalautteella 

yleensä on merkitystä organisaation toiminnan kehittämisessä, hyvässä palve-

lussa ja palvelukokemuksessa, kuten Laaksonen ym. (2020) tuovat teoksessaan 

esiin. Samaan lopputulokseen tullaan Kulmalan ym. (2019) tutkimuksessa. Asia-

kaslähtöinen toiminta kokonaisuudessaan tukee itsemääräämisoikeuden vahvis-

tamista, jonka suuntaan myös toimintaa ohjaavat lait ohjaavat. Yhtenä kehittä-

miskohteena voisikin olla esimerkiksi asiakasraatien perustaminen yksiköihin tai 

omahoitajan suhdetyöskentelyn osaamisen syventäminen. 

 

Tähän työhön valitut tutkimukset osoittavat myös, että itsemääräämisen tukemi-

seen ja vahvistamiseen on olemassa tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. 

Menetelmät vahvistavat kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta 

sekä sitä kautta hyvää elämänlaatua tehden elämästä ehkä vähemmän ongel-

makeskeistä ja vaikeaa. (Shpigelman 2019, 150–156.) 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden hoitaminen ei ole helppoa, varsinkaan silloin kun 

heillä on ongelmia mielenterveydessä, kommunikoinnissa tai käyttäytymisessä. 

Kehitysvammaisuuden takia itsemääräämisoikeuden käyttäminen täysimääräi-

sesti ei ole ongelmatonta ja vaatii henkilökunnalta paljon ohjausta, osaamista ja 

sitkeyttä. Tilanteet ja esimerkiksi aggressiivinen käyttäytyminen, voivat ilmetä yl-

lättäen, ilman ennakkomerkkejä tai ennakkomerkkejä on vaikea huomata. Itse-

määräämisoikeuden tukeminen ja vahvistaminen on edellä kuvatun takia vai-

keaa, varsinkin kun erilaisia kuntouttavia menetelmiä ei aina ole tarjolla tai niiden 

käyttäminen vaatii terapeuttista osaamista, jota hoitohenkilökunnalla harvoin on. 

Toisaalta itsemääräämisoikeutta tukeva laki on pakottanut ottamaan käyttöön 

menetelmiä, jotka ovat aikaisemmin olleet alikäytettyjä sekä myös lisäämään mo-

niammatillisuutta. CAF:n mukaisessa itsearvioinnissa moniammatillisuus on 

myös nostettu erityisesti esiin. 

 

Tämän opinnäytetyön tuotoksen auditointisuunnitelman ja varsinaisen auditoin-

nin tärkein asia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemisen ja vahvistamisen 
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lisäksi on auttaa henkilökuntaa kehittämään omaa työtään ja käytäntöjä esimie-

hen johdolla. Auditointisuunnitelma on tehty mahdollisimman käytännönlä-

heiseksi. Toiminnan arviointi ja kehittäminen tehdään yksiköissä yhdessä esimie-

hen ja henkilökunnan kanssa. 

 

Auditoinnin tulokset tullaan käymään läpi organisaatiossa johtotasolla, joka osal-

listuu myös kehittämiskohteiden valintaan. Johdolla ja esimiehellä on iso rooli ke-

hittämisen onnistumisessa. Weske ym. (2018) korostaa esimiehen asennetta ja 

motivaatiota uusien järjestelmien käyttöönotossa. Itsemääräämisoikeuslain laa-

tuun perustuva soveltaminen tarkoittaa, että kehittämisen pitäisi pyrkiä rajoitus-

toimenpidekeskeisestä toiminnasta itsemääräämistä tukeviin käytäntöihin. Esi-

miehen suhtautumisella auditointiin ja kehittämiseen on sen perusteella merki-

tystä.  Laukkanen ym. (2020) ja Laukkanen (2021) päätyivät tutkimuksissaan sii-

hen, että esimiehen asenteella rajoitustoimenpiteitä kohtaan on merkitystä, jos 

niitä halutaan vähentää. Auditointisuunnitelmassa esimiehet ovat keskeisessä 

roolissa auditointiprosessissa ja heidän koulutukseensa prosessin kulusta on 

erikseen kiinnitetty huomiota. 

 

Auditointisuunnitelmassa auditointi tehdään käyttäen tunnustettua CAF laadun-

arviointityökalua, koska halutaan varmistaa auditoinnin laatuun perustuva toteut-

taminen. Hyvä arviointi vaatii hyvää suunnittelua, kuten Kivipellon ym. (2012) ra-

portissa todetaan. Tähän myös CAF laadunarviointityökaluna ohjaa. Laatu var-

mistetaan asettamalla selkeät laatukriteerit, tavoitearvot, systemaattinen seu-

ranta ja dokumentointi (Laaksonen ym. 2020, 108). Prosessin aikana saamani 

kokemuksen mukaan CAF oli joustava, helppokäyttöinen ja sopii hyvin kehitys-

vammahuollon toimintaan sekä lain auditoinnissa käytettäväksi laadunarviointi-

työkaluksi. 

 

Odotan mielenkiinnolla, kuinka auditointi on toteuttavissa nyt tehdyllä suunnitel-

malla. Mielenkiintoista on myös tehdä ja seurata varsinaista auditointia ja sen 

perusteella tehtävää kehitystyötä Tukikeskuksen kaikissa yksiköissä. Jatkotutki-

musaiheena voisi tehdä haastattelututkimuksen, kuinka henkilökunta kokee au-

ditoinnin oman työnsä arvioinnissa ja kehittämisessä. Tutkimuskohteena voisi 

seurata lain soveltamisen kehittymistä yksiköissä auditoinnin pohjalta esimerkiksi 

itsemääräämisoikeuden tukemisessa. Tutkimusta voisi tehdä myös asiakkaiden 
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tai omaisten kokemuksista itsemääräämisoikeuden huomioimisesta tai tukemi-

sesta heidän näkökulmastaan. 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 

kesäkuussa 2016. Heti lain valmistuttua aloitettiin koko sosiaali– ja terveyden-

huoltoa koskevan asiakas– ja potilaslain valmistelu. Tämän lain tarkoitus oli vah-

vistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta, hyvää palvelua ja kohtelua, 

asiakaslähtöisyyttä sekä ehkäistä rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Lakia oli tarkoi-

tus soveltaa koko sosiaali– ja terveydenhuollon kaikissa asiakas– ja potilasryh-

missä. Lain tarkoitus oli myös säätää itsemääräämistä koskevia tilanteita, joihin 

säädöksiä ei ole tällä hetkellä. (Luonnos asiakas– ja potilaslaiksi 2018.) 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016 

tuli voimaan kiireellä. Laki on ollut suuri edistys kehitysvammaisten henkilöiden 

itsemääräämisoikeuden vahvistamisen kannalta suomessa, mutta jätti myös so-

veltamisen osalta liikaa tulkinnanvaraa. Luonnos asiakas– ja potilaslaiksi (2018) 

pyrki korjaamaan näitä soveltamisen puutteita sekä osaltaan vielä korostamaan 

lisää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta säätämällä tarkkarajaisemmin 

ja yksityiskohtaisemmin. Lakiluonnos korosti lisäksi asiakaslähtöisyyttä säädök-

sillä hoitotahdosta, tuetusta päätöksenteosta, itsemääräämiskyvyn arvioinnista ja 

yksityiskohtaisen itsemääräämistä tukevan suunnitelman laatimisesta. (Luonnos 

asiakas– ja potilaslaiksi 2018.) Itsemääräämisoikeutta entisestään vahvistava la-

kiluonnos on ollut luonnostilassa vuodesta 2018. Kehitysvammaisen henkilön it-

semääräämisoikeuden vahvistamisen näkökulmasta ja laatuun perustuvien pal-

velujen kehittämisen kannalta näkisin tärkeäksi, että lakivalmistelu etenisi val-

miiksi laiksi asti. 
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