
Kehitysvammahuollon 
yhteistyöpäivä 9.10.2019

Jyväskylän Avi -päivä



OHJELMA
8.30 Aamukahvit 
9.00 Tervetuloa yhteistyöpäivään!
9.15 Ajankohtaista Valvirasta ja aluehallintovirastosta     

Ylitarkastaja Sari Vuorilampi, Valvira
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander, 
Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Tauko

10.45 Kehittämisen ja haasteiden ajankohtaiset kuulumiset 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöstä
Toimitusjohtaja Jouni Helén, KSVS

11.30 Lounastauko, lounasravintolat kirjastolla ja lähistöllä
12.30 Osallisuus - Kohderyhmästä toimijaksi

Suunnittelija Pia Mölsä, Kehitysvammaisten Tukiliitto 
13.15 Henkilökohtainen budjetti ja yksilölliset palvelut

Mosaiikkitaiteilija, artesaani Ville Markkanen ja 
ohjaaja Juha Hurmerinta, Työvalmennuspalvelu Kätevä, 
Projektipäällikkö Petteri Kukkaniemi, KVPS

14.00 Tauko
14:15 Ajankohtaista lainsäädännössä

Lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto
15.15 Keskustelua ja päivän yhteenveto 
15.30 Päivä päättyy



Kehitysvammaisten Tukiliitto
www.tukiliitto.fi

▪ Tukiliiton esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=9b5FW6NPAm0

▪ Lakineuvonta: voi soittaa ja lähettää sähköpostia. 
Muista myös sosiaaliturvaopas!

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/lakineuvonta/

▪ Päivän materiaalit tulevat osoitteeseen: 
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-
materiaalit/luentomateriaalit-avi/

https://www.youtube.com/watch?v=9b5FW6NPAm0
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/lakineuvonta/
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/luentomateriaalit-avi/


Omaisten ja läheisten osallistumisesta 
sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 9§: Itsemääräämisoikeus 
erityistilanteissa

Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen 
toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn 
vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan palvelu-
jensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden 
toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen 
taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisu-
vaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan 
tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen 
edustajansa taikka omaisensa tai muun läheisen 
henkilön kanssa.



Laki holhoustoimesta

▪ Huolenpito päämiehestä 42 §

▪ Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan 
tulee huolehtia siitä, että päämiehelle 
järjestetään sellainen hoito, huolenpito 
ja kuntoutus, jota on päämiehen 
huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä 
päämiehen toivomukset huomioon 
ottaen pidettävä asianmukaisena.



Potilaslaki

▪ Potilaan itsemääräämisoikeus, 6 §

▪ Potilasta on hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. 
Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta 
tai hoitotoimenpiteestä, häntä on 
mahdollisuuksien mukaan hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan 
muulla lääketieteellisesti 
hyväksyttävällä tavalla.



Potilaslaki 

▪ Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveyden-
häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun 
syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, 
potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista 
tai muuta läheistä on ennen tärkeän 
hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen 
selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten 
vastaisi potilaan tahtoa. Jos tästä ei saada 
selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, 
jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen 
etunsa mukaisena.



Hyödyllisiä linkkejä
▪ www.henkilokohtainenapu.fi

Tietoa henkilökohtaisesta avusta eri osapuolille

▪ https://verneri.net/asumisen-tekoja/

Tukea yhdenvertaiseen asumiseen. Tietoa ja 
esimerkkejä.

▪ https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Työväline vammaispalveluissa toimiville. Myös uusin 
oikeuskäytäntö.

▪ https://thl.fi/documents/10542/471223/ykn_vamm
aissopimus_uudistettu_painos_2012.pdf

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus sähköisessä 
muodossa

http://www.henkilokohtainenapu.fi/
https://verneri.net/asumisen-tekoja/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
https://thl.fi/documents/10542/471223/ykn_vammaissopimus_uudistettu_painos_2012.pdf


Vastaathan sähköpostissa 
tulevaan palautekyselyyn!

Palautekysely on osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b3fa5132-9906-
4cf3-8f6b-d536e69cbcfa?displayId=Fin1820682

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b3fa5132-9906-4cf3-8f6b-d536e69cbcfa?displayId=Fin1820682

