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Itsemääräämisoikeus 

▪ Mitä sinä ymmärrät 
itsemääräämisoikeudella? Mitä sillä 
tarkoitetaan?

Bild: Sclera, www.papunet.fi

http://www.papunet.fi/


Itsemääräämisoikeus

▪ oikeus päättää omasta elämästä ja tehdä 
valintoja

▪ päätös harrastuksista

▪ kavereista

▪ seurustelusta

▪ rahan käytöstä

▪ saada tietoa itsestä, omasta terveydestä

▪ oikeus hallittuihin riskeihin 

▪ oikeus tehdä huonojakin valintoja

Bild: Sclera, www.papunet.fi

http://www.papunet.fi/


YK:n vammaissopimus

▪ Perusta yhdenvertaisuudelle

▪ Jokaisen ihmisen ihmisarvon 
tunnustaminen 

YK:n vammaissopimuksen tilaus: toimisto@ykliitto.fi
Selkoversion tilaus: vanen.posti@stm.fi

mailto:toimisto@ykliitto.fi
mailto:vanen.posti@stm.fi


Perustuslaki säätää

▪ Oikeus elämään

▪ Henkilökohtaiseen vapauteen

▪ Fyysinen vapaus

▪ Tahdonvapaus

▪ Itsemääräämisoikeus 

▪ Yksityiselämän suoja

▪ Koskemattomuuteen

▪ Turvallisuuteen

Kuva: Hannu Luukannel, www.papunet.net

http://www.papunet.net/


Ratifiointi

▪ Tarkoittaa sopimuksen lopullista 
hyväksymistä, vahvistamista ja saattamista 
voimaan

▪ Käytetään etenkin valtioiden välisissä 
valtiosopimuksissa

▪ Edellyttää Suomessa eduskunnan  
vahvistusta

▪ YK:n vammaissopimus ratifioitiin Suomessa 
10.6.2016 Suomessa

Kuva: Nettikuva



Kehitysvammalaki – tavoitteena edistää 

itsemääräämistä, vähentää rajoitustoimenpiteitä

Milloin saa käyttää rajoitustoimenpiteitä?

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.net

http://www.papunet.net/


Kehitysvammalain mukaan henkilön

▪ ihmisarvoa

▪ vakaumusta ja

▪ yksityisyyttä

tulee kunnioittaa erityishuollon 
palveluissa

Bild: Sergio Palau / CATEDU, www.papunet.net

http://www.papunet.net/


Erityishuollon palveluita toteutettaessa 
on otettava huomioon

▪ henkilön toivomukset

▪ mielipide

▪ etu ja

▪ yksilölliset tarpeet.

Bild: Arasaac Elina Vanninen, muokkaus 
www.papunet.net

http://www.papunet.net/


Henkilölle on turvattava 
mahdollisuus

▪ osallistumiseen ja

▪ vaikuttamiseen omissa asioissaan.

Hänen

▪ hyvinvointia

▪ terveyttä ja

▪ turvallisuutta

on edistettävä ja ylläpidettävä.

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.net

http://www.papunet.net/


Maalaisjärki kunniaan!

Bild: Sergio Palau /CATEDU, www.pappunet.net

http://www.pappunet.net/


Muista kirjata 
palvelusuunnitelmaan!

▪ Toimenpiteet itsemääräämisoikeuden 
vahvistamiseksi

▪ Kohtuulliset mukautukset osallisuuden 
turvaamiseksi

▪ Henkilön käyttämät kommunikaatiomenetelmät

▪ Keinot ilman rajoitustoimienpiteitä

▪ Mahdolliset rajoitustoimenpiteet

▪ Myös eriävät mielipiteet

▪ Allekirjoituksin vahvistetaan

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.fi

http://www.papunet.fi/


Itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen

▪ Vaatii toisen ihmisen myötävaikutusta ja 
konkreettista tukea

▪ Omaiset ja läheiset tietävät 
kehitysvammaisen henkilön tarpeista, 
haluista, mielipiteistä ja kiinnostuksesta

▪ He osaavat lukea tämän kehonkieltä, ilmeitä, 
eleitä ja ääntelyä

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.fi

http://www.papunet.fi/


IMON VAHVISTAMINEN

RAJOITTAMINEN

Vahvista, älä rajoita

14



Vastuu/oikeus ja velvollisuus

▪ Kun on oikeuksia, on myös velvollisuuksia

▪ On oikeus erehtyä ja oppia virheistä

▪ Päätöksentekoa on saatava harjoitella 
turvallisesti ja siihen on saatava tukea

▪ Kaikkien on kuitenkin noudatettava 
lakeja ja yleisiä käyttäytymisnormeja

▪ Hallittuja riskejä pitää voida ottaa

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.fi

http://www.papunet.fi/


ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Itsemääräämis-
oikeus

Osallisuus

Turvallisuus

Vastuu

Velvollisuus

Riski

Rohkeus

Pelko
Valinnanvapaus



Mikä voi rajoittaa IMO:a?

▪ Omat perusoikeudet         toisen perusoikeudet

▪ Eri lait

▪ Liikennesäännöt –

liikkumisvapaus

▪ Järjestyssäännöt

▪ Kaupunki, taloyhtiö

▪ Käytössäännöt ts. hyvät tavat

▪ Etiikka

Bild: Sclera, www.papunet.fi

Bild: Sergio Palau /CATEDU, 
www.pappunet.net

http://www.papunet.fi/
http://www.pappunet.net/


Saako epäonnistua, mokata?

Milloin mokasit viimeksi?                         

Bild: Sclera, www.papunet.net Bild: Sclera, www.papunet.fi

http://www.papunet.net/
http://www.papunet.fi/


Tärkeää !

▪ Asenne

▪ Vuorovaikutus 

▪ Arvot

(Bild: Sclera, www.papunet.fi )

http://www.papunet.fi/


Toisenlaiset frendit

Mitä muita sanansaattajia on?
(Nettikuva)



(Nettikuva)



Voimistelija Saga Hännisen 

mitalituuletus. Kuva: Lauri 

Jaakkola / Suomen 

Vammaisurheilu- ja liikunta

Voimistelija Saga Hännisen mitalituuletus. 
Kuva: Lauri Jaakkola / Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta



Vahvista kehitysvammaisen henkilön 
itsemääräämisoikeutta

▪ Kiinnitä huomiota

▪ Keskustele säännöistä

▪ Tue terveitä riskejä

▪ Anna epäonnistua

▪ Kehu

▪ Kuuntele tarkasti

▪ Vältä vertailua

▪ Ole empaattinen

▪ Kannusta yrittämään.

(Bild: Sergio Palau/CATEDU, www.papunet.fi )

http://www.papunet.fi/


Tuettu päätöksenteko
• vaikeiden asioiden selventämistä, 

• motivointia päätöksentekoon, 

• erilaisten päätös- ja toimintavaihtoehtojen ja 
niiden seurausten selvittämistä,

• tukea oman tahdon  muodostamisessa ja 
ilmaisemisessa,

• tukea päätösten toteuttamisessa 

24 (Bild: Sclera: www.papunet.fi )

http://www.papunet.fi/


Tuetun päätöksenteon 
toteuttamistapoja

• Henkilökohtainen läsnäolo, 

• Neuvonta, 

• Neuvottelu muiden asianosaisten kanssa,

• Tiedonhaku ja –tulkinta,

• Tekninen apu (esim. IT-asiat, liikkuminen)

• Havainnointi

• Aika

(Bild: Sclera, muokkaus Maarit Mykkänen, 
Virpi Puikkonen, Savas ja Mainostoimisto Ad
Kiivi Oy, www.papunet.fi )

http://www.papunet.fi/


Mietitään pienryhmissä

▪ Mitä me kaikki voimme tehdä IMO:n 
toteutumiseksi / lisäämiseksi?

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.net

http://www.papunet.net/


Pohdintakysymyksiä

1. Miksi on hyvä opetella rahan käyttöä ja miten sitä voi 
opetella/opettaa?

2. Pitääkö aikatauluista pitää kiinni? Miksi? Miten saattaa 
käydä jos ei pidä?

3. Pitääkö aina elää terveellisesti? Saako meillä olla paheita 
ja millaisia?

4. Onko jokaisella oikeus saada itsestään koskevaa tietoa? 
Entä onko läheisillä oikeus saada tietoa 
terveydentilastani, päivän tapahtumista jne?

5. Extra kysymys 



Rahan käyttö
1. Miksi on hyvä opetella rahan käyttöä ja miten sitä voi 

opetella?

Bild: Sergio Palau/CATEDU,  www.papunet.fi

http://www.papunet.fi/


2. Pitääkö aikatauluista pitää kiinni? 
Miksi? Miten saattaa käydä jos ei pidä?

Kuva: Päivi Honkonen, www.papunet.fi

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.net

http://www.papunet.fi/
http://www.papunet.net/


3. Pitääkö aina elää terveellisesti? 
Saako meillä olla paheita ja millaisia?

Kuva: Elina Vanninen, www.papunet.net Kuva: Annakaisa Ojanen, www.papunet.net

Bild: Sclera, www.papunet.net

http://www.papunet.net/
http://www.papunet.net/
http://www.papunet.net/


4. Onko jokaisella oikeus saada itsestään
koskevaa tietoa? Entä onko läheisillä oikeus 

saada tietoa terveydentilastani, päivän 
tapahtumista jne?

Bild: Sclera, www.papunet.netKuva: Elina Vanninen, www.papunet.net

http://www.papunet.net/
http://www.papunet.net/


5.Mikä muu kysymys 
mietityttää?


