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Yksilön itsemääräämisoikeus – perustuu perus- ja 
ihmisoikeuksiin 

IHMISOIKEUDET KUULUVAT KAIKILLE –TARKOITUKSENA TURVATA    
IHMISARVON MUKAINEN ELÄMÄ 

 oikeudet on määritelty Suomen perustuslaissa

 oikeus määrätä itsestään, omasta elämästään

 oikeus päättää itseään koskevista asioista

 oikeus yhdenvertaisuuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

 julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen
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Oikeus elämään Mielivaltaisen 
pidätyksen kielto 

Oikeus 
turvapaikkaan 

Kokoontumis- ja 
yhdistymisvapaus 

Oikeus lepoon ja 
vapaa-aikaan 

Syrjinnän kielto Oikeus oikeuden-
mukaiseen 

oikeudenkäyntiin 

Oikeus solmia 
avioliitto ja 

perustaa perhe 

Oikeus osallistua Oikeus 
opetukseen 

Orjuuden ja 
pakkotyön kielto 

Oikeus 
kansalaisuuteen

Oikeus 
omaisuuteen 

Oikeus 
sosiaaliturvaan 

Oikeus 
osallistua 

yhteiskunnan 
sivistyselämään 

Kidutuksen kielto Oikeus yksityis- ja 
perhe-elämän 

suojaan 

Ajatuksen, 
omantunnon ja 

uskonnon vapaus

Oikeus työhön Oikeus 
kehitykseen

Oikeus tulla 
tunnustetuksi 

henkilönä 

Liikkumisen vapaus Mielipiteen- ja 
sananvapaus 

Oikeus riittävään 
elintasoon 

Oikeuksista seuraa 
velvollisuuksia 

Ihmisoikeuksien julistus



Vammaisilla on 
oikeus osallistua 

yhteiskuntaan 
yhdenvertaisesti

Vammaisten syrjintä 
on kielletty

Osallistumisen 
esteet on poistettava

Oikeus elämään

Oikeudessa ei saa 
syrjiä vammaisuuden 

perusteella

Ketään ei saa kiduttaa 
eikä käyttää hyväksi

Oikeus 
kansalaisuuteen

Oikeus itsenäisen 
elämään, asumiseen 

ja liikkumiseen

Oikeus 
sananvapauteen, 
yksityisyyteen ja 

kunniaan

Oikeus perustaa 
perhe

Oikeus 
koulutukseen

Oikeus 
terveyspalveluihin ja 

kuntoutukseen

Oikeus työhön ja 
sosiaaliturvaan

Oikeus osallistua 
poliittiseen 
toimintaan

Osallistuminen 
vapaa-ajan viettoon

Vammaisten oikeuksien julistus



Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sosiaalihuollossa

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 8 ja 9 §
 Sosiaalihuoltolaki § 36

 sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan 
toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen 
itsemääräämisoikeuttaan

 -mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen
 -asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja pyrittävä ratkaisemaan  huomioiden 

asiakkaan etu
 -erityinen huomio lasten ja nuorten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen
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Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa

 jos asiakkaan mielipidettä ei ole mahdollista saada selville, tulee sitä selvittää 
yhdessä ja yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan tai asiakkaan läheisten 
kanssa

 sosiaalihuoltoa toteutettaessa asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan 
eikä perusoikeuksia rajoiteta, koska itsemääräämisoikeuden rajoittaminen on 
puuttumista ihmisen henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

 jossakin tilanteissa asiakkaan rajoittaminen on kuitenkin välttämätöntä – näistä 
tilanteista on säädetty erikseen kehitysvammalaissa, lastensuojelulaissa, 
mielenterveyslaissa ja päihdehuoltolaissa

2.11.2018PM-B 6



Itsemääräämisoikeus kehitysvammalaissa 

Lakiin ( laki kehitysvammaisten erityishuollosta )  tehdyt muutokset ( 20.5.2016 ) 
tiivistetysti:
 uudet säännökset itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta, itsenäisen 

suoriutumisen tukemisesta sekä rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisestä 

 uudet säännökset rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä menettelystä, 
jota noudatetaan rajoitustoimenpiteestä päätettäessä

 uudet säännökset rajoitustoimenpiteiden kirjaamisesta ja jälkiselvittelystä, 
rajoitustoimenpiteitä koskevasta selvitys- ja tiedoksiantovelvollisuudesta, virka- ja 
vahingonkorvausvastuusta sekä tehostetusta viranomaisvalvonnasta

 muutetut säännökset tahdosta riippumattomasta erityishuollosta 
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Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen (42 §) 

 Erityishuolto on järjestettävä ja erityishuollossa olevaa 
henkilöä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan 
loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen 
yksityisyyttään kunnioitetaan. 
 Erityishuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon 

erityishuollossa olevan henkilön toivomukset, mielipide, 
etu ja yksilölliset tarpeet. 
 Erityishuollossa olevalle henkilölle on turvattava 

mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa 
asioissaan. 
 Erityishuollossa olevan henkilön hyvinvointia, terveyttä ja 

turvallisuutta on ylläpidettävä ja edistettävä. 
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Palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen ja 
tarkistaminen (42 a §)

 Palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan, ellei siihen ole 
ilmeistä estettä 
– yhteistyössä henkilön ja hänen laillisen edustajansa taikka hänen 

palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvan omaisensa 
tai muun läheisensä kanssa, jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, 
henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi 
pysty osallistumaan sosiaalihuoltoonsa

 Palvelu- ja hoitosuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään kuuden kuukauden välein, ellei se ole 
ilmeisen tarpeetonta. 
– arvioitava erityisesti käytetyn rajoitustoimenpiteen vaikutusta palvelu-

ja hoitosuunnitelmaan sekä erityishuolto-ohjelmaan
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Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattavat 
itsemääräämisoikeutta tukevat toimenpiteet (42 a §)

 Henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava 
toimenpiteet, joilla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä 
suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista:

1) toimenpiteet henkilön itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja 
edistämiseksi sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi 

2) kohtuulliset mukautukset henkilön täysimääräisen osallistumisen 
ja osallisuuden turvaamiseksi

3) henkilön käyttämät kommunikaatiomenetelmät 
4) keinot, joilla henkilön erityishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman 

rajoitustoimenpiteitä
5) rajoitustoimenpiteet, joita henkilön erityishuollossa arvioidaan 

jouduttavan käyttämään
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Erityishuollon palvelujen järjestäjän ja tuottajan 
toimenpiteet itsemääräämisoikeuden tukemiseksi 

 Erityishuollon toimintayksikössä on oltava sen toimintaan ja 
erityishuollossa olevien henkilöiden erityisiin tarpeisiin nähden 
riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
ja muuta henkilökuntaa. 
 Henkilökunta perehdytetään ja ohjeistetaan työmenetelmiin ja 

keinoihin, joiden avulla tuetaan ja edistetään erityishuollossa 
olevien henkilöiden itsenäistä suoriutumista ja 
itsemääräämisoikeuden toteutumista.
 Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt koulutetaan 

rajoitustoimenpiteiden käyttöä edellyttävien tilanteiden ennalta 
ehkäisemiseen ja rajoitustoimenpiteiden asianmukaiseen 
käyttämiseen.
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 Erityishuollon toimintayksikössä edistetään 
rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten ja kuntouttavien 
toimintatapojen käyttöön ottamista.

 Erityishuollossa olevien henkilöiden itsenäistä 
suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tuetaan ja 
edistetään asianmukaisin kalustein, välinein ja 
tilaratkaisuin. 
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Yksilökeskeinen suunnittelu

 henkilö on oman elämänsä keskiössä ja ohjaa suunnittelua
 mietitään, miten palvelut ja ihmisen oma lähiyhteisö voivat tukea häntä
 keskitytään elämään kokonaisuutena ( esim. koti, työ, mielekäs päivätoiminta, 

vapaa-aika, ihmissuhteet, kiinnostuksen kohteet ) ei vain palveluntarpeet 
 vahvuudet – miten voidaan tukea niiden hyödyntämisessä

 hoivan lisäksi aktiivisen tuen periaate : kyvyt, itsenäisyys, valinnanvapaus
 harkitut riskit, oma vastuu

 itsenäisyys on vapaus tehdä valintoja ja vaikuttaa omaan elämään, ei niinkään 
pelkästään fyysinen kyky tehdä tiettyjä asioita 

2.11.2018PM-B 13



Yksilökeskeinen suunnittelu työvälineenä

 Yksilökeskeinen suunnittelu (person centered planning) on prosessi, joka tukee 
henkilöä hänen omassa elämän suunnittelussaan 
 Tarkastellaan koko elämää ja siihen liittyviä asioita kokonaisuutena
 Työskennellään yhdessä siten, että henkilön toiveet ja tarpeet ovat keskiössä, 

eivät puutteet ja vajavaisuudet
 Lähiyhteisö auttaa henkilöä tunnistamaan ja saavuttamaan asiat, joita henkilö 

haluaa elämässään
 Laaditaan pitkäaikaisempi suunnitelma ja kokonaiskuva henkilön elämästä, 

kyvyistä, toiveista ja niiden saavuttamiskeinosta
 Henkilön tukiverkoston tehtävänä on auttaa henkilöä realististen tavoitteiden 

määrittämisessä ja keinojen etsimisessä tavoitteiden saavuttamiseksi
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Rajoitustoimenpiteiden käytön edellytykset, 
toimenpiteen toteuttaja ja virkavastuu

 Erityishuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisymmärryksessä 
erityishuollossa olevan henkilön kanssa.

 Erityishuollossa voidaan käyttää 42 f—42 n §:ssä tarkoitettuja 
rajoitustoimenpiteitä ainoastaan silloin, kun laissa säädetyt 
rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat yleiset edellytykset ja 
kutakin rajoitustoimenpidettä koskevat erityiset edellytykset
täyttyvät.

 Rajoitustoimenpiteitä toteuttavat toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluvat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt (huom. 1 
a §)

 Julkista valtaa (rajoitustoimenpiteitä) käyttävään henkilöön 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. 
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 
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Rajoitustoimenpiteitä koskevien säännösten 
soveltamisala (42 b §)

 Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää tahdosta 
riippumattomassa ja vapaaehtoisessa erityishuollossa 
järjestettäessä tehostettua palveluasumista tai laitospalveluja 
julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä. 
– tehostettu palveluasuminen ja laitospalvelut on määritelty uuden 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 ja 22 §:ssä
– toimintayksikössä on oltava henkilökuntaa ympärivuorokautisesti
– toimintayksiköllä on oltava käytettävissään riittävä lääketieteen, 

psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus vaativan hoidon ja 
huolenpidon toteuttamista ja seurantaa varten.

 Pidempikestoista poistumisen estämistä (42 n § 3 momentti) 
voidaan käyttää vain tahdosta riippumattomassa 
erityishuollossa. 
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Rajoitustoimenpiteiden käytön yleiset 
edellytykset (42 d §)

 Erityishuollossa voidaan käyttää rajoitustoimenpiteitä 
ainoastaan silloin, kun:  

1) erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja 
huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään 
käyttäytymisensä seurauksia (ts. henkilö ei ole 
itsemääräämiskykyinen),

2) rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen 
terveytensä tai turvallisuutensa taikka muiden terveyden tai 
turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän 
omaisuusvahingon ehkäisemiseksi, ja 

3) muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai 
riittäviä. 
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Havaintoja valvonnan näkökulmasta:

 Lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta keväällä 2016 tulleet muutokset ovat 
vaatineet kuntien vammaispalveluista vastaavilta viranhaltijoilta, kunnallisilta 
yksiköiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta paljon perehtymistä ja asennemuutosta

 Alkuun rajoitustoimenpiteet veivät paljon huomiota ja kysymykset kohdistuivat 
yksittäisiin, irrallisiin tilanteisiin ja tulkintoihin

 Lähdettiin vahvasti rajoittaminen edellä eikä niinkään  itsemääräämisoikeuden 
vahvistaminen / vastoin lain henkeä !

 Lain tultua tutummaksi on työtä tehty enemmän itsemääräämisoikeuden 
vahvistamisen suuntaan, työtä riittää edelleen
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Havaintoja…

 Tarvitaan konkreettisten, pientenkin uusien toimintatapojen kehittämistä

 Toimintaa tulisi auki kirjoittaa selkeämmin

 Asiantuntijatyöryhmä – onko tehtävää ja tarkoitusta ymmärretty ? 
Osataanko hyödyntää asiantuntijoitten näkemystä, tehdäänkö arviointia
systemaattisesti ?

 Tehdään myös hyvää työtä ja osataan kuunnella kehitysvammaisia 
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Havaintoja…..

 OMAVALVONTA

- Sosiaalihuoltolakiin perustuva velvoite, julkinen 

- Omavalvontasuunnitelma tulisi laatia yhdessä koko henkilöstön kanssa

- Omavalvonnassa tulee esille yksikön toiminta konkreettisella, käytännön tasolla

- Sitoutetaan henkilöstö toimimaan yhteisten käytäntöjen mukaisesti 
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Tulevaisuus

 Tulevaisuudessa on tarkoituksena yhdistää vammaispalvelulaki ja 
kehitysvammalaki yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja 
koskevaksi laiksi, joka turvaisi yhdenvertaisesti  riittävät palvelut vammaisille 
henkilöille ja vahvistaisi heidän itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan –
hallitus on antanut asiasta esityksen eduskunnalle 9/2018. 
 Yksikköihin tulee laatia ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUSSUUNNITELMA  osana 

omavalvontasuunnitelmaa

 Vammaispalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta maakunnille sote-
uudistuksen yhteydessä. 

 Nykyiset erityishuoltopiirit lakkaavat – tehtävien sovittaminen sote –
maakuntauudistuksessa. 
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