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Keskustelun tavoitteet

• Keräämme 
yhdessä ajatuksia 
siitä, miten 
läheisen roolissa 
voi tukea asioiden 
hoitamista niiden 
hoitamisen sijaan.



Lähtökohtia

▪ Asioiden hoitamisen tukena: 
omatoimisuuden tukeminen 
vrs. puolesta tekeminen

▪ Tukemisen synonyymi on 
pönkittäminen (Suomen 
sivistyssanakirja)

▪ Edunvalvontakaan ei ole 
puolesta tekemistä eli ei 
yleensä rajoiteta henkilön 
omaa toimintakelpoisuutta. 
Edunvalvojalla on 
rinnakkainen toimivalta ja 
tukijan rooli.

▪ Edunvalvonnalle on hyviä 
vaihtoehtoja, eikä sitä 
saakaan, ellei ole hyviä 
perusteita.



Läheiset yhteistyössä 
asumisyksikön kanssa

▪ Läheisten tehtävä tukemisessa on auttaa selvittämään 
kehitysvammaisen ihmisen omaa tahtoa. Apuna esim. 
elämänhistorian ja mieltymysten tunteminen.

▪ Asumisyksikköön muuttaja on edelleen osa perhettään. 
Työntekijöiden tehtävänä on tukea yhteyden säilymistä omaan 
perheeseen kehitysvammaisen ihmisen lähtökohdista käsin.

▪ Yhteistyön tavoista ja rajoista on tärkeää keskustella etukäteen ja 
aika ajoin. Toimintavoista voidaan sopia ko. ihmisen suostumuksella 
esim. palvelusuunnitelmassa tai asumisen suunnitelmassa.

▪ Ihminen itse päättää mahdollisuuksiensa mukaan, mistä asioista saa 
kertoa läheisille, mistä ei.



Läheiset yhteistyössä: pohdittavia asioita

• Valta perustuu riippuvaisuuteen. Vammaisen ihmisen elämässä voi olla useita 
vallankäyttäjiä. Olisi tärkeä tunnistaa, kuka tai ketkä valtaa käyttävät ja 
millaisissa tilanteissa. Kehitysvammaisen ihmisen pitää itse saada käyttää 
valtaa omissa asioissaan, tarvittaessa tuettuna.

• On hyvä, että kehitysvammaisella ihmisellä on ympärillä myös muita tukijoita 
kuin vanhemmat.

• Lapsuudenkodista muutto tuo väistämättä vanhemmille mukanaan myös
luopumiseen liittyviä tunteita. Millaisissa tilanteissa ne konkretisoituvat?

• Vanhemmat ovat monessa tilanteessa parhaita tiedonantajia 
kehitysvammaisen läheisen asioissa. Vanhemmat eivät kuitenkaan ole ainoita 
oman läheisensä tuntijoita.

• Kotoa asumisyksikköön muuttajan kohdalla 
läheisten ja työntekijöiden roolit ja valta 
muuttuvat. 

• Miten vanhempana osaan ja maltan ottaa 
etäisyyttä lapseeni?



Läheiset yhteistyössä: pohdittavia asioita

• Tukijan roolia voi joutua miettimään myös suhteessa 
itsemääräämisoikeuteen.

• Kehitysvammalaki edellyttää itsemääräämisoikeuden, 
toivomusten ja mielipiteen huomioimista erityishuollossa, mutta 
myös itsenäisen suoriutumisen tukemista (ns. positiivinen 
toimintavelvoite.)

• Toimenpiteet on kirjattava palvelusuunnitelmaan.
• Esim. ohjaaminen tilanteessa tai siitä pois, keskusteleminen, 

tilajärjestelyt, käytökseen vaikuttavien tekijöiden
ennakoiminen ja niihin vaikuttaminen, mahdollistamalla
osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen, 
soveltuvat kommunikaatiomenetelmät.

• Näiden suhdetta joudutaan punnitsemaan usein arjen
asioissa, esim. Pukeutuminen, ruokavalio, päihteet ja tupakka, 
liikunta, terveydenhoito.



Kannattaako hakea edunvalvontaa?

• Kehitysvammainen tai vastaavaa tukea tarvitseva nuori ei täysi-
ikäiseksi tultuaan välttämättä tarvitse edunvalvontaa

• Sitä ei holhoustoimilain mukaan tule edes myöntää, jos 
kehitysvammaisen ihmisen asiat tulevat muuten esimerkiksi 
vanhempien tai muiden läheisten avulla asianmukaisesti hoidetuiksi.

• Kehitysvammaisen ihmisen omaa toimintakelpoisuutta ei 
edunvalvojaa määrättäessä yleensä rajata

• Edunvalvojan tehtävänä on tällöin ennen muuta tukea 
kehitysvammaista ihmistä hänen asioidensa hoitamisessa, ei niinkään 
hoitaa niitä puolesta.

• Lähtökohtana kehitysvammaisen ihmisen asioiden hoidossa aina 
hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioitus ja vahvistaminen

• Tärkeää tukea kehitysvammaista läheistä tarvittaessa tuetun 
päätöksenteon periaatteita ja keinoja hyödyntäen.



Läheisten osallisuus sosiaali- ja 
terveydenhuollossa

▪ Sosiaalihuollon asiakaslain 9 §:n mukaan jos täysi-ikäinen 
asiakas ei esim. kehitysvamman vuoksi pysty osallistumaan ja 
vaikuttamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien 
muiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen 
taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai 
päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa selvitettävä 
yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa tai 
muun läheisen henkilön kanssa.

▪ Potilaslaissa on vastaavia tilanteita varten 6 § potilaan 
itsemääräämisoikeudesta. Läheiset tulkitsevat senkin mukaan 
ensisijaisesti potilaan omaa tahtoa. Potilasta on hoidettava 
yhteisymmärryksessä yksimielisten läheisten kanssa. Jos 
läheiset ym. ovat tällaisessa tilanteessa eri mieltä siitä, miten 
potilasta tulisi hoitaa, lääkäri päättää hoidosta potilaan etu 
huomioiden. Edes laillinen edustaja ei voi kieltää välittömän 
hengen tai terveyden vaaran torjumiseksi tarvittavaa hoitoa.



Läheisen oikeus saada tietoa

▪ Henkilö voi aina itse pyytää omat 
tietonsa ja antaa niitä eteenpäin 
kenelle haluaa, esim. 
Vanhemmille.

▪ Sosiaalihuollon asiakaslaki ja 
potilaslaki oikeuttavat läheisen 
(vaikkei hän olisi edunvalvoja) 
saamaan viranomaisilta tiedot, 
joita hän tarvitsee, jotta hän voi 
auttaa selvittämään täysi-ikäisen 
kehitysvammaisen asiakkaan 
tahtoa asiakas- ja potilaslakien 
edellyttämällä tavalla sekä antaa 
potilaslain mukaisen 
suostumuksen tämän hoitoon.

▪ Näitä oikeuksia ei aina tunneta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa 
riittävästi, jolloin saatetaan 
aiheettomasti vaatia, että 
asiakkaalle/potilaalle haettaisiin 
edunvalvonta.



Käytännön keinoja hoitaa asioita ilman 
edunvalvontaa

• Voidaan tehdä asiointikäyntejä (esim. pankissa, viranomaisten 
luona) yhdessä kehitysvammaisen läheisen kanssa

• Hän voi asian riittävästi ymmärtäessään antaa läheiselleen 
valtakirjan edustaa häntä

• Tätä varten monilla toimijoilla on valmiita lomakkeita

• Hänelle voidaan hakea pankkitunnukset (ja mahdollisesti myös 
esim. mobiilivarmenne) ja auttaa häntä hoitamaan asioitaan niitä 
hyödyntämällä

• Pankkitunnukset voi joskus olla helpompi saada, jos niitä haetaan 
kehitysvammaisen läheisen ollessa vielä alaikäinen

• Joissain tilanteissa kehitysvammaista läheistä voi edustaa hänen 
etunsa sitä välttämättä vaatiessa myös ilman nimenomaista 
valtuutusta (ns. negotiorum gestio, asiainhuolto)

• Esim. tärkeää palvelua koskeva muutoksenhaku



Lisätietoa edunvalvonnasta ja muista 
keinoista hoitaa asioita

• Lue Tukiliiton nettisivuilta 
itsemääräämisoikeudesta sekä 
tuetusta päätöksenteosta

• Edunvalvonnasta löytyy tietoa:

• Maistraattien nettisivuilta

• Maistraateista saa myös 
puhelinneuvontaa, ks. 
yhteystiedot

• Tukiliiton nettisivuilta

• Vammaispalvelujen käsikirjasta

• Pankkitunnusten saamisesta ja 
läheisten tiedonsaantioikeuksista 
Tukiviesti-lehteen tehdyt Lakimies 
vastaa –tekstit löytyvät 
kotisivuiltamme

• Negotiorum gestiota on määritellyt 
esim. KHO

• Parhaillaan valmistellaan nykyisten 
erillisten lakien tilalle uutta asiakas-
ja potilaslakia (voimaan 2023?)

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/itsemaaraamisoikeus/
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/itsemaaraamisoikeus/tuettu-paatoksenteko/
https://www.maistraatti.fi/holhoustoimi
https://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/itsemaaraamisoikeus/edunvalvonta/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/edunvalvonta
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/lakimies-vastaa/
https://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/oikeudellisia_uutisia/kotimaiset_tuomioistuimet/2016/kehitysvammaisen_sisaren_tekema_valitus_oli_tutkittava_negotiorum_gestio.10231.news
https://stm.fi/itsemaaraamisoikeuden-vahvistaminen


Keskustelunaiheita

• Ketkä kaikki oman 
läheiseni elämässä 
käyttävät valtaa?

• Miten näen roolini tukijana 
asioiden hoitamisen 
sijaan? Miten toimii 
asioiden hoitaja verrattuna 
tuen antajaan?

• Vedänkö vanavedessä vai 
työnnänkö takaa?

• Miten maltan antaa tilaa ja 
hyväksyä uuden roolini?


