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Itsemääräämisoikeus

• Henkilön oikeus määrätä omasta 
elämästään ja tehdä valintoja. 

• Oikeus

• saada tukea

• ottaa riskejä

• erehtyä ja oppia



Mikä voi rajoittaa imoa?

▪ Omat perusoikeudet

▪ Toisen perusoikeudet

▪ Lait 

▪ liikennesäännöt – liikkumisvapaus

▪ Järjestyssäännöt

▪ Kaupunki

▪ Taloyhtiö

▪ Käytössäännöt ts. hyvät tavat

▪ Etiikka
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Imon rajoittaminen ilman perustetta



Itsemääräämisoikeus

Ei ole yksin pulaan jättämistä, 
heitteillejättöä!



Kuinka voin tukea 
itsemääräämisoikeutta?

▪ Järjestän mahdollisuuksia 
kokea ja kokeilla asioita

▪ Kannustan tekemään itse 
päätöksiä

▪ Annan tukea, mutten tee 
tai päätä asioita puolesta

▪ Kerron myös vastuista ja 
velvollisuuksista



Näin tuen itsemääräämisoikeuden 
toteutumista …

• Oman persoonan tukemista kaikin tavoin
• Pysähdyn kuuntelemaan, mitä toisella on oikeasti sanottavaa
• Käännän vaikeat asiat/käsitteet selkokielelle
• Positiivinen asenne
• Yhdessä pohtien ratkaisuja/keinoja tilanteeseen
• Kuuntelen mielipiteitä ja toiveita –otan niitä huomioon 

työnsuunnittelussa, retkissä, askarteluissa ym. 
• Motivointi, kannustus
• Oikeudet/velvollisuudet
• Huumori
• Rohkaisu silloin, kun asiakkaan usko itseensä horjuu
• Mahdollistaminen



Kenellä on valta ?



Päätöksenteko

Henkilö 
itse 

Yhdessä
Joku 
muu



Itsemääräämisoikeus 
prosessina

▪ Ei ole aina helppoa eikä mukavaa

▪ Vaatii tietoa ja kokemuksia



Toteutuuko imo ja 
osallisuus yhdenvertaisesti?

▪ Kuinka imo toteutuu silloin, kun vaikeimmin 
kehitysvammaiset henkilöt kertovat arjessa 
tarpeistaan, haluistaan, mielipiteistään tai 
kiinnostuksen kohteistaan esimerkiksi elein, 
ilmein, ääntelyin, kehonkielellä? 

• Ohjaaja Minna Saira



Kuinka kannan vastuuni toiveiden 
tulkkina?

▪ Minulla on tunteet aivan niin kuin muillakin, 
ilmaisen itsenäni ehkä eri tavalla kuin muut, mutta 
silti tarvitsen kuuntelevaa, lohduttavaa läsnäoloasi 
jakamaan tunteitani niin iloa, surua kuin vihaakin. 
Olet minulle peili. Älä häpeä minua, vaikka 
ilmaisisin itseni miten, ole tukena, kun ilmaisen 
itseäni … rohkaise ja kannusta. 

▪ Haluan nähdä, tuntea ja kuulla maailmaa ja olla 
osa sitä muuallakin kuin kotonani. Saatan olla 
pelokas, arka – auta minua niissä tilanteissa. …

….



Kuinka kannan vastuuni toiveiden tulkkina?

▪ Syöminen ja ruokailu ovat isossa roolissa 
hyvinvointiani. Haluan, että ruoka on monipuolista, 
maistuvaa, ravintorikasta, sopivan lämpöistä ja 
ruuan koostumus minulle oikeanlaista ja että 
ruokaillessa kunnioitetaan minun omaa 
ruokailurytmiäni. 

▪ Minulla on oikeus olla pitämättä ruuasta. Toivon, 
että ruoka-aineet tarjottaisiin minulle erikseen. Näin 

sinun on helpompi seurata mahdollisia allergioitani, syötyjä määriä sekä 
havaita, mistä erityisesti pidän ja mistä en. Myös valmiiksi sekoitetuissa 
ruuissa voi tulla ikäviä makuyhdistelmiä, eikä ruoka tästä syystä 

välttämättä maistu minulle. ….



Yhteinen päämäärä



Tiimityö

Onnistuminen ei ole osiensa 
summa, vaan tulo!

1x1x1x1x1x1=1
0,8x0,8x0,8x0,8x0,8x0,8=0,26
1,2x1,2x1,2x1,2x1,2x1,2=2,98



Ammattitaito

Tieto – taito – kokemus –
ihmistuntemus – pelisilmä –
tilannetaju - vuorovaikutustaidot



Itsemääräämisoikeuden 
vahvistaminen

▪ Eri roolit 
itsemääräämisoikeuden 
tukemisessa

▪ Sosiaalityöntekijä

▪ Läheinen

▪ Perhehoitaja

▪ Henkilökohtainen avustaja

▪ Edunvalvoja
▪ Oman tahdon ja toiveiden selvittäminen ja 

tuki niiden toteuttamisessa. 
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Hyvä vuorovaikutus

▪ Asiakkaan aito kuuleminen sekä 
tavoitteiden, tarpeiden ja toiveiden 
selvittäminen 

▪ Tuki tavoitteiden saavuttamiseen

▪ Asiakkaan vahvuuksien löytäminen ja 
tukeminen.

▪ LOVIT = läsnäolo, odottaminen, 
vastaaminen, ilmaisun mukauttaminen, 
yhteisymmärryksen tarkistaminen 

(Lähde: www.papunet.net – Tikoteekki)

http://www.papunet.net/


Vuorovaikutus kaikkien oikeutena

Yhteisiä hetkiä päivittäin

▪ HYP-toimintamallissa perusajatuksena on, että jokainen 
ihminen tarvitsee vuorovaikutusta toisten kanssa ja että 
onnistuneet yhdessäolon kokemukset kannustavat kaikkia 
osapuolia lisäämään yhdessäoloa entisestään.

▪ Vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevan ihmisen 
vuorovaikutustarpeet ja -keinot ovat hyvin yksilöllisiä ja 
hienovaraisia. On riski, että niitä ei huomata tai 
ymmärretä, ja ihminen jää ilman vuorovaikutusta.

…
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Vuorovaikutus kaikkien oikeutena

▪ Huomioiva yhdessäolo (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon 
tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. HYP perustuu australialaisen 
puheterapeutin Sheridan Forsterin luomaan HOP-toimintamalliin 
(engl. Hanging Out Program. Interaction for People at Risk of Isolation, 
2008).

▪ Forsterin kehittämä toimintamalli ohjaa työntekijät 
varaamaan päivittäin kymmenen minuuttia mukavaan 
yhdessäoloon vuorovaikutuksessa tukea tarvitsevan 
ihmisen kanssa.

▪ Lähde ja lisätietoa: 
http://papunet.net/materiaalia/hyp-huomioiva-
yhdessaolo
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Asiakassuunnittelu

Arvio Suunnitel-
ma

Päätös
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Toteutus

Vammaisen henkilön osallisuus



Palvelut itsemääräämisen tukena

▪ Avun ja tuen tarpeisiin voidaan vastata monella 
tavalla

▪ Lähtökohtana omat toiveet ja tarpeet

▪ Omien voimavarojen vahvistaminen

▪ Asuinpaikan ja kumppanin valinta 
(YK-sopimuksen 12 artikla)

▪ Vs. ”pakkomuutot”

▪ Henkilökohtainen apu 

▪ Liikkumisen tukeminen

▪ Valmennus ja tuki



Yksilöllisen ja joustavan apu

▪ Irlannissa on tutkittu, kuinka paljon 
henkilökohtaisen budjetoinnin eri muodot 
(hyvin joustava palveluiden järjestäminen) 
vähensivät yhteensä 12 henkilön tukituntien 
tarvetta vuodesta 2008 vuoteen 2013

▪ Vähennys 15 % - 73 %

▪ Yksilölliset vähennysprosentit: 

27, 64, 49, 27, 50, 51, 69, 54, 20, 15, 39, 73 % 

▪ Keskiarvo: tunnit vähenivät 44 %.  

Lähde: Animaten tutkimus Inclusion Irlannin toiminnasta 

(luento 12.10.2016) 



Vastuu itsemääräämisoikeus

Itsemääräämis-

oikeus

Osallisuus

Turvallisuus

Vastuu

Velvollisuus

Riski

Mahdollisuus

Pelko

Valinnanvapaus

Onni

Uhka

Hyvinvointi

Terveys



Riskien arvioinnin työvälineet

Lähde: Kehitysvammaliitto, RATTI-hankkeen materiaalit, www.verneri.fi



Hyvä itsetunto avain 
itsemääräämisoikeuteen 

1. Rakasta

2. Kiinnitä huomiota

3. Keskustele säännöistä

4. Tue terveitä riskejä

5. Anna epäonnistua

6. Kehu

7. Kuuntele tarkasti

8. Vältä vertailua

9. Ole empaattinen

10. Kannusta yrittämään

Lähde: Mukaillen BabyCenter.fi



Oman elämän kipparina


