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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  
 

Palveluntuottaja 
 
Nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä, Simon perhe-
palvelut 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus:  1006538-5     
 

 
 
Kunnan nimi: Simo 
 
Kuntayhtymän nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä 
 
 

Toimintayksikön nimi 
Ryhmäkoti Lohipirtti 
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Simo 
 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Kehitysvammaisten palveluasuminen, autetun asumisen yksikkö, jossa 8 asiakaspaikkaa. Lisäksi 
tukipalvelua itsenäisesti asuville kehitysvammaisille heidän omiin koteihin. 
 
Toimintayksikön katuosoite 
Sahatie 3 
 
Postinumero 
95200 
 

Postitoimipaikka 
Simo 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Riikka Palmgren 
 

Puhelin 
046 923 8221 
 

Sähköposti 
riikka.palmgren@oulunkaari.com 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Lounasruoka arkisin Meri-Lapin kuntapalveluilta 

 
 
 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  

 
Toiminta-ajatus 

Ryhmäkoti Lohipirtti tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille suunnattua kodinomaista autet-
tua asumista ja tukipalvelua itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Toimintaa ohjaa 
mm. sosiaalihuoltolaki (1301/2014), vammaispalvelulaki ja laki kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta (519/1977) sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000).  

Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Ryhmäkoti Lohipirtin toimintaperiaate on tarjota asukkailleen yksilöllistä, turvallista, kun-
touttavaa ja kodinomasta asumispalvelua. Lohipirtin arki suunnitellaan asiakkaiden tar-
peista ja toiveista käsin, mahdollisimman kodinomaiseksi. Jokaisella asukkaalla on oma 
huone/asunto, omat vaatteet ja harrastukset. Asukkaille laaditaan henkilökohtainen pal-
velusuunnitelma, jossa määritellään heidän tarvitsemansa ohjauksen ja tuen määrä. Jo-
kaisella asukkaalla on nimetyt omat ohjaajat. Omaohjaaja- toiminnalla taataan asukkaan 



viimesijainen kuuleminen ja huomioiminen omana yksilönään tarpeineen ja toiveineen. 
Henkilökunnan työn perustana on kuntouttava työote. 
 
Arkeen kuuluvat myös osallistuminen ympäröivän yhteiskunnan tarjoamiin aktiviteetteihin 
ja erilaisten palvelujen käyttäminen. Asiakkaat käyvät toimintakykynsä mukaan työ- ja päi-
vätoiminnassa 2-5 kertaa viikossa. Asiakkaita autetaan, ohjataan ja tuetaan asumiseen 
liittyvissä toiminnoissa kuten ravitsemuksessa, lääkehoidossa, hygienian hoidossa, har-
rastuksissa ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä asioissa. 

Toimintaa ohjaavat arvot ovat:  

• Asukaslähtöisyys; Asukkaita ohjataan ja autetaan heidän omien tarpeiden ja toi-
veiden mukaan. Jokaista kohdellaan yksilönä. 

• Kunnioitus; Asukkaan ihmisarvon kunnioittaminen sekä omien toiveiden, näke-
mysten ja arvojen huomioiminen ovat oleellinen osa arjen toiminnoissa. 

• Tasavertaisuus; Asukkaita kohdellaan tasavertaisesti ja kaikille tarjotaan saman-
lainen mahdollisuus osallistumiseen.  

• Turvallisuus; Asukkaille taataan turvallinen asuinympäristö.  

 
 
 
 

 
 3 RISKINHALLINTA  

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 
Palo- ja pelastussuunnitelma 
Poistumisturvallisuusselvitys 
Riskien kartoitus 
Asukasturvallisuussuunnitelma 
Lääkehoitosuunnitelma 
Omavalvontasuunnitelma (Elintarvike/siivous/kunnossapito) 
Henkilöstön perehdytyssuunnitelma 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 
 
Riski- havainnot korjataan ja raportoidaan esimiehelle mahdollisimman pian niiden ilmetessä. 
Riski-havainnoista raportoidaan suullisesti tai kirjallisesti. Yksikössä on tehty myös riskien arviointi 
Arki arvi- lomakkeilla (työturvallisuuskeskus) ja se päivitetään säännöllisesti. 
 
 
Riskien käsitteleminen 
 
 
Haittatapahtumista tai läheltä piti- tilanteista kirjataan ilmoitus HaiPro- ohjelmaan, sekä asiakkai-
den omaan asiakaskertomukseen kirjaamisohjelma Pro Consonaan. HaiPro- raportointi perustuu 
vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja kä-
sittelyyn. 
 
Korjaavat toimenpiteet 
 
 



Poikkeamat käsitellään esimiehen ja henkilökunnan kanssa yksikön henkilökuntapalavereissa, jol-
loin mietitään yhdessä tapahtuneeseen vaikuttavia tekijöitä sekä tarvittavia korjaus- ja ennaltaeh-
käiseviä toimenpiteitä ja toimintatapojen muutoksia jatkoa ajatellen. Esimies kirjaa asiat HaiPro- 
ilmoitukseen käsiteltäväksi ja tulostaa käsitellyn nähtäväksi HaiPro- kansioon. HaiPro- ilmoitukset 
tilastoituvat jatkokäyttöön ylemmille tahoille. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Henkilökunnalla tiedotus tapahtuu suullisesti, sähköpostitse tai tiedottamalla palaverissa ja kirjaa-
malla asia palaverimuistioon, joka kaikkien tulee lukea. 
Muille tahoille ilmoitetaan puhelimitse, kirjallisesti tai yhteistyöpalavereissa. 
 

 
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
 
Vastaava ohjaaja sekä ohjaajat 
 
 
Vastaava ohjaaja Riikka Palmgren puh. 046 923 8221, s.posti: riikka.palmgren@oulunkaari.com 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta 
. 
 
Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa use-
ammin. 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Lohipirtillä sekä Oulunkaaren kuntayhtymän internet- si-
vuilla. 
 

 
 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

Palvelutarpeen arviointi 
 
Palvelun tarve arvioidaan palaverissa keskustellen asiakkaan, omaisten ja henkilökunnan kesken. 
Asiakkaita ja omaisia kuullaan arkisissa keskusteluissa ja toimissa. Käytössä ei vielä ole erillistä 
mittaria/menetelmää arviointiin. 
 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä laatii palvelusuunnitelman. Suunnitelma laaditaan palvelu-
suunnitelma- palaverissa, johon osallistuvat sosiaalityöntekijän lisäksi asiakas, hänen omai-
sensa sekä hänen muut haluamansa läheiset henkilöt ja työntekijät, omaohjaaja sekä/tai yksikön 
vastaava ohjaaja. Palvelusuunnitelma päivitetään puolen vuoden välein, tai tarpeen vaatiessa 
useammin.  
 
Arjessa ja viikkopalavereissa keskustellaan asiakkaiden asioista ja niissä mahdollisesti tapahtu-
neista muutoksista. Asiakkaasta kirjataan tarvittava tieto asiakkaan omiin tietoihin Pro Consona- 
tietojärjestelmään. Kirjaukset helpottavat asiakkaan suunnitelman toteutumista. 
 
  
 



Palvelusuunnitelmat pyritään käymään läpi henkilöstöpalaverissa. Omaohjaajat tiedottavat muuta 
henkilökuntaa asiakkaan asioista. Suunnitelmat ovat asiakkaiden kansioissa, joista henkilökunnan 
tulee ne lukea. 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
 
Asiakasta kuunnellaan ja hänen toiveensa kirjataan palvelusuunnitelmaan, joka on tuen, ohjauk-
sen ja hoidon perustana. Asiakkaalla on oma huone tai asunto, jonka hän saa itse sisustaa omien 
toiveiden mukaisesti. Hän voi valita vaatteensa itse. Asiakkaan päivärytmi saa olla yksilöllinen; 
kaikkien ei tarvitse herätä eikä mennä nukkumaan samaan aikaan. Ruokailussa kysytään mielty-
myksiä, eikä kaikkea ole pakko syödä. Kun asiakas kykenee omaa turvallisuuttaan vaarantamatta 
ulkoilemaan itsenäisesti, hän voi tehdä niin. Yksikössä ei ole vierailuaikoja, vaan vierailla saa mil-
loin vain. Yksikön pääovi ei ole lukittu muulloin, kuin yöaikaan.  
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Oulunkaaren kuntayhtymässä on laadittu erillinen ohjeistus itsemääräämisoikeuden tukemista ja 
rajoittamistoimenpiteiden käyttöä koskien. 
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista arvioidaan aina tarkasti ja asiakkaan perustee-
tonta rajoittamista on vältettävä. Asiakkaan elämää rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain ja ai-
noastaan turvallisuussyistä ja niiden käyttö perustuu kehitysvammalaissa määriteltyihin rajoitus-
toimenpiteiden edellytyksiin. Rajoitustoimenpiteiden käyttöä on aina tarkkaan harkittava sekä py-
rittävä ennaltaehkäisemään esimerkiksi toiminnanmuutoksilla. Jos asiakas tarvitsee rajoittamistoi-
menpiteitä toistuvasti, tehdään rajoittamistoimista tarvittaessa viranhaltijan päätös. Päätös liite-
tään asukkaan henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan, jolloin sen myös asukas ja lähiomaiset 
hyväksyvät. Tilanteet joissa itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan, kirjataan aina kirjaa-
misohjelma Pro Consonaan lain määräämällä tavalla. 
 
Keittiö, ja siivous- sekä pyykkihuoltotilat on aina lukitut, koska niissä säilytetään myrkyllisiä pesu-
aineita. Asiakas voi halutessaan ohjaajan kanssa valvotusti käyttää näitä tiloja. 
 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
 
Asiakkaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus antaa palautetta kokemastaan epäasiallisesta 
kohtelusta ja saada niistä tarvittaessa selvitys. Palautetta voi antaa suoraan henkilökunnalle, 
palveluesimiehelle, tai perhepalvelujohtajalle suullisesti tai kirjallisesti tai Oulunkaaren internet- 
sivujen kautta. 
 
Haittatapahtumasta tai vaaratilanteesta tehdään aina HaiPro-ilmoitus henkilökunnan toimesta. 
Vaaratapahtumat käsitellään säännöllisesti yksikön palavereissa ja toimintaa muutetaan tarvitta-
essa ja pyritään näin ehkäisemään samojen virheiden toistuminen uudestaan. Jokaisella työnte-
kijällä on sosiaalihuoltolain 48§ mukainen velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista vii-
pymättä esimiehelle. 
 



Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Palautteen kerääminen 
 
Asiakkaiden kanssa pidetään kaksi kertaa kuukaudessa asukaspalaveri, jossa he saavat antaa 
palautetta toiminnasta ja kertoa toiveitaan tuleville ajoille. Omaisille tehdään asiakaspalauteky-
sely. Asiakaspalautetta voi antaa myös Oulunkaaren nettisivujen kautta. 
 
Asiakkaiden ja omaisten kanssa käytävissä arkipäivän keskusteluissa tulee esille palautetta ja 
kehittämisajatuksia. Nämä huomioidaan myös ja ne kirjataan asiakkaan tietoihin Pro Consona- 
järjestelmään tai viestivihkoon asiasta riippuen.  
 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen mahdollisuuksien ja lain asettamien rajoitusten mu-
kaan. Palautetta otetaan avoimesti vastaan. Myös omaiset ovat tervetulleita osallistumaan toimin-
taan (esimerkiksi retkille tai tapahtumiin) ja sen kehittämiseen. 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 
a) Muistutuksen vastaanottaja 
 
vs. Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Leena Mämmi-Laukka 
e-mail: leena.mammi-laukka@oulunkaari.com 
 
postiosoite: 
vs. Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Leena Mämmi-Laukka 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
Micropolis  
Piisilta 1 
91100 Ii 
 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 
Sosiaali- ja potilasasiamies Maija-Kaisa Sointula, Merikratos sosiaalipalvelut OY 
p. 010 830 5104 (tiistai-torstai klo 10-13) 
sosiaaliasiamies@merikratos.fi 
Postiosoite: Merikratos/Sointula 
Ruissalontie 11 B, 20200 Turku 
 
Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävänä on valvoa potilaiden etua. Potilas- ja sosiaaliasiamies 
neuvoo ja auttaa asioiden selvittämisessä hoitopaikassa tai avustaa potilasvahinkoilmoituksen, 
muistutuksen tai kantelun tekemisessä. 
 
Lisää potilasasiamiehen tehtävistä: www.merikratos.fi 
 
c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 
 
Yleinen kuluttajaneuvoja 
p. 029 553 6901, ma-pe klo 09:00- 15:00 
 
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toi-
minnan kehittämisessä? 

mailto:sosiaaliasiamies@merikratos.fi


 
Asiat käsitellään viikkopalavereissa ja tehdään tarpeelliset muutokset toimintaan. Perhepalvelu-
johtaja ja palvelutuotantolautakunta käsittelevät tarvittaessa asiat kokouksissaan.  
 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
30 vrk 
 

 
6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämi-
nen 
 
Henkilökunta noudattaa kuntouttavaa työotetta. Asiakkaalle tehdään yhdessä hänen ja omais-
tensa sekä sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän kanssa palvelusuunnitelma, jossa huomioi-
daan asiakkaan toimintakyky ja tuen sekä avun tarve. Palvelusuunnitelmaa tehtäessä laaditaan 
tavoitteet ja keinot toimintakyvyn ylläpitämiseksi yhteistyössä asiakkaan ja tarvittavien yhteistyö-
tahojen kanssa. 
 
Asiakkaat ovat mukana kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa omien kykyjensä mukaan. Heidän 
puolestaan tehdään mahdollisimman vähän ja autetaan vain tarvittaessa, että toimintakyky säi-
lyisi hyvänä. 
 
Noin kaksi kertaa kuukaudessa, ja lisäksi useammin jos on tarve, pidetään asukaspalaveri, jossa 
käydään läpi menneitä ja tulevia tapahtumia sekä kuulumisia. Asukaspalaverissa kysellään ja 
kuunnellaan asiakkaiden toiveita ja ideoita toimintaan. Lisäksi muutama Lohipirtin tukiasukas on 
osallistunut koko Oulunkaaren kuntayhtymän yhteiseen kehitysvammaisten asiakasfoorumiin, 
jonka tarkoituksena on lisätä heidän osallisuuttaan ja antaa mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa 
erilaisia ideoita, toimintaa ja tapahtumia.  
 
Suurin osa asiakkaista käy työ- ja päivätoiminnassa tai avotyössä. Vapaa-aikana asiakkaat kat-
sovat televisiota, ulkoilevat joko itsenäisesti tai ohjaajan kanssa, kuuntelevat musiikkia, viettävät 
iltaa erilaisten aktiviteettien merkeissä Lohipirtillä sekä osallistuvat lähiseudun tapahtumiin ja yh-
teisiin retkiin. Suurin osa asukkaista osallistuu vuosittain Simon vammaisneuvoston järjestämällä 
retkelle, joka on tärkeä tapahtuma kaikille mukana oleville. Osa asiakkaista osallistuu kansalais-
opiston kehitysvammaisille suunnattuun keramiikkakerhoon. 
 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seura-
taan? 
 
Tavoitteita seurataan arjessa havainnoimalla. Vastuu asiakkaiden hoidosta, ohjauksesta ja tu-
esta on koko henkilökunnalla. Omaohjaaja ja vastaava ohjaaja seuraavat tavoitteiden toteutu-
mista ja koordinoivat palvelutarvetta asukkaan parhaaksi. 
 



 Ravitsemus 
 
Asiakkaiden vointia seurataan päivittäin ohjaus- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Asiakkaiden 
paino sekä verenpaine mitataan kerran kuukaudessa. Asiakkaiden yksilöllisten hoitosuunnitel-
mien mukaan seurataan mm. verensokeria ja laboratoriokokeita. 
 
Asiakkaille tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Halutessaan/tarvitta-
essa heillä on mahdollisuus saada välipalaa aterioiden välissäkin. 
 
Arkisin lounaat tulevat Meri-Lapin kuntapalveluilta. Aamupala, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala 
valmistetaan arkisin yksikössä. Viikonloppuisin yksikössä valmistetaan kaikki ateriat. Ateriat 
koostetaan monipuolisesti ravitsemussuosituksien mukaan. Erityisruokavaliot otetaan huomioon 
aterioita suunniteltaessa. Ohjaajat seuraavat ruokailua ja avustavat siinä tarvittaessa.  
 

Hygieniakäytännöt 
 
Yksikköön on laadittu siivoussuunnitelma sekä infektioiden torjuntasuunnitelma. Siivouksien suo-
rittamista seurataan. 
 
Asukkaille järjestetään saunapäivä kerran viikossa, jonka lisäksi heillä on mahdollisuus käydä 
suihkussa päivittäin tai oman tarpeen mukaan. Asukkaita ohjataan ja tarvittaessa autetaan päi-
vittäisessä hygienian hoidossa; kasvojen, hampaiden sekä intiimialueen pesuihin. Vuodevaatteet 
vaihdetaan kahden viikon välein tai tarvittaessa useammin. 
 
Käsihygieniaan kiinnitetään erityisesti huomiota. 
 
Jokainen vakituinen työntekijä tai pidempiaikainen sijainen on suorittanut hygieniakoulutuksen, 
eli ns. hygieniapassin.  
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 
 
Asukas käyttää kiireellisissä sairaanhoitoa vaativissa tapauksissa Simon terveyskeskuksen tai 
Länsi-Pohjan Keskussairaalan päivystyspalveluja. Äkillisissä tilanteissa kutsutaan ensihoito hä-
täkeskuksen kautta antamaan ensihoitoa tai tekemään kiireellisen hoidonarvioinnin. Kiireettö-
missä sairaanhoitoa vaativissa asioissa käytetään normaalia terveyspalvelujen ajanvarausta.  
 
Hammashoito järjestetään suun terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmän kautta. Asiakkaan 
käyvät säännöllisesti tarkastuttamassa suun ja hampaiden kunnon hammaslääkärin yksilöllisen 
suosituksen mukaisesti 1-5 vuoden välein. Lisäksi Lohipirtillä käy kerran kuussa hammashoitaja 
Simon terveyskeskuksesta, joka tarkistaa asukkaiden hampaiden kuntoa ja tekee mahdollisia 
pieniä toimenpiteitä, kuten hammaskiven poistoa. Mikäli hampaiden hoitoon tarvitaan erikoissai-
raanhoitoa, se hoidetaan Länsi-Pohjan keskussairaalan hammas- ja suusairauksien poliklini-
kalla.  
 
 
Toiminta on asiakaslähtöistä, jokainen asiakas huomioidaan yksilönä. Ohjaajat seuraavat pitkä-
aikaissairauksia havainnoimalla ja mittaamalla (verenpaineet, verensokeri ym.). Asiakkaat käy-
vät tarpeen ja palvelu/hoitosuunnitelman mukaan terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidossa 
joko hoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Myös laboratoriokokeet otetaan säännöllisesti hoitosuun-
nitelman tai lääkärin suosituksen mukaisesti kuukausittain, tai ½- 2 vuoden välein. 
 
 



c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 
Yksikön henkilökunta, tarvittaessa apunaan terveyspalvelut. 
 
 

Lääkehoito 
 
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 
Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. 
 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 
Lääkehoidon päävastuu on vastaavalla lääkärillä ja yksikössä vastaavalla ohjaajalla. Lisäksi jo-
kaisella henkilökunnan jäsenellä, joka toteuttaa lääkehoitoa on vastuu omasta toiminnastaan. 
Henkilöstön lääkeosaaminen varmistetaan neljän vuoden välein suoritettavalla lääkehoidon ten-
tillä. Tarvittaessa esimies voi vaati osaamisen näytön tiheämmin. 
 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
 
Tarpeen mukaan ollaan yhteydessä yhteistyötahoihin. Palvelusuunnitelmassa sovitaan yhteis-
työstä ja säännöllisyydestä. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut  
 
Alihankintasopimusten toteutumista seurataan säännöllisesti, tehdään aktiivista yhteistyötä ali-
hankkijoiden kanssa.  
 

 
7 ASIAKASTURVALLISUUS  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
 
Rikkinäiset paikat/laitteet korjataan henkilökunnan, talonmiehen tai muun asiantuntevan korjaus-
palvelua tuottavan tahon toimesta, ettei synny vaaratilanteita. Vaaralliset aineet, kuten pesuai-
neet, lääkkeet, maalit ym. ovat lukkojen takana.  
 
Koko henkilöstö on osallistunut palo- ja pelastuskoulutukseen vuonna 2015. Paloturvallisuustar-
kastus sekä elintarvikevalvonnan tarkastuskäynti on tehty vuonna 2018. 
 
Työntekijöiltä vaaditaan Tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja influenssaa vastaan. Li-
säksi jos työntekijä ei ole sairastanut vesirokkoa tai tuhkarokkoa, tulee hänellä olla rokotteen an-
tama suoja myös näitä vastaan. Tällä pyritään suojamaan asiakkaita, jotka kuuluvat tautien riski-
ryhmiin.  
 

Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
 
a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 
Ryhmäkoti Lohipirtissä työskentelee 1 vastaava ohjaaja (Sosionomi AMK) sekä 7 lähihoitajaa.  



 
Lisäksi Lohipirtissä työskentelee mahdollisesti 1-2 avotyöntekijää sekä palkkatuella työllistetty 
hoiva-apulainen.  
 
 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 
Sijaisia käytetään tarvittaessa, jos työvuorojärjestelyin ei voida taata riittävää henkilöstömäärää. 
 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 
Mahdollisimman hyvällä ja ennakoivalla työvuorosuunnitelulla, työvuorotoiveet mahdollisuuksien 
mukaan huomioiden. Pitämällä yllä hyvä ja avoin ilmapiiri työyhteisössä.  
 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 
Lain määräämä koulutustaso, kehitysvammatyöhön soveltuva, kehittämismyönteinen, osaava ja 
ammattitaitoinen persoona.  
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan to-
teuttamiseen.  
 
Yksikössä on käytössä perehdytyskansio ja -lomakkeet, sekä jokaisesta asiakkaasta yksilölliset 
perehdytystiedot, joilla varmistetaan perehdytyksen suorittaminen. Jokaisesta työvuorosta on kir-
jattu omat tehtävät, jotka helpottavat työn suunnittelua.  
 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on 

järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksi-
kön omavalvonnassa (katso riskinhallinta). 

 
Henkilökunnalla on sosiaalihuoltolain 48§ mukainen velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epä-
kohdista viipymättä esimiehelle. Jos esimies ei hoida asiaa, ilmoitus on tehtävä joko asumispal-
veluvastaavalle tai perhepalvelujohtajalle. 
 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
 
Talousarvioon budjetoidaan varat henkilökunnan koulutukseen. Kuntayhtymä järjestää sisäisiä 
koulutuksia eri aiheista. Lisäksi henkilökunta voi esittää toiveita muiden järjestäjien erilaisiin kou-
lutuksiin pääsystä. 
 

Toimitilat 
 
Tilojen käytön periaatteet 
 
Ryhmäkoti Lohipirtti toimii vuonna 2015 valmistuneessa Simon kunnan omistamassa rakennuk-
sessa. Talon toiminta on yhdessä kerroksessa. 
 
Lohipirtillä on kahdeksan asiakashuonetta kooltaan 27,5- 32 m2, sekä yhteiskäytössä olohuone, 
keittiö- ja ruokailutilat, inva-WC, kylpyhuone ja sauna, pyykkihuone sekä siivoushuone. Henkilö-
kunnan käytössä on toimisto, taukotila, kaksi pukuhuonetta sekä kaksi WC:tä, joiden yhteydessä 
on suihkutila. Lisäksi Lohipirtille on remontin yhteydessä vuonna 2018 rakennettu terapiahuone, 
jota on tarkoitus käyttää tilapäishoitoon esimerkiksi asiakkaiden omaisten omaishoidon vapaiden 
ajaksi.    



 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Lohipirtin yleisten tilojen siivous tapahtuu pääasiassa ohjaajien sekä palkkatuella työskentelevän 
hoiva-apulaisen toimesta. Lisäksi Lohipirtillä työskentelevä avotyöntekijä huolehtii joistain hä-
nelle osoitetuista siivoustöistä. Yksikköön on tehty siivouslista, jonka mukaan siivotaan ja var-
mistetaan, että siivoukset tulee tehtyä. Pääasiassa siivoukset tehdään yövuorossa. Asukkaat sii-
voavat itse oman huoneensa ohjaajan avustamana, kukin oman toimintakykynsä mukaan. Pyyk-
kihuolto hoidetaan ohjaajien sekä Lohipirtissä työskentelevän avotyöntekijän toimesta. Asukkaat 
osallistuvat myös pyykkihuoltoon oman toimintakykynsä mukaan.  
 

Teknologiset ratkaisut 
 
Lääkkeenjakohuoneessa on tallentava videokamera. Lohipirtillä on käytössä kulunvalvonta. Ku-
lunvalvontaan kuuluu asukkaiden huoneiden terassien ovet, Lohipirtin etuovi, terassin ovet, lie-
det ja vedet sekä sähkö. Asukkailla on WC-tiloissa WC-hälytys. Samanlainen hälytyssysteemi 
on myös inva- WC:ssä, sekä saunassa. Kahdella tukiasukkaalla on käytössään rannekepuheli-
met. Lohipirtin etuovi on lukossa klo 19.30-07.30 välisen ajan.  
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan? 
 
Kahdella tukiasukkaalla on käytössään rannekepuhelimet, joissa on pikavalintana Lohipirtin nu-
mero. Mikäli Lohipirtiltä kukaan ei vastaa, puhelu siirtyy automaattisesti henkilökohtaiselle avus-
tajalle. Puhelimet ladataan päivittäin Lohipirtillä tai toimintakeskuksessa, jossa asiakkaat käyvät. 
Tällä varmistetaan, että puhelimet ovat koko ajan käyttövalmiudessa. 
 
 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen 
ja huollon asianmukainen toteutuminen? 
 
Simon terveysaseman fysioterapeutti avustaa apuvälineisiin liittyvissä kysymyksissä. Apuväli-
nekeskus Länsi-Pohjan keskussairaalassa lainaa tarvittavia apuvälineitä asiakkaille, sekä huo-
lehtii apuvälineiden huollosta. Kahdessa asukashuoneessa on kiinteä kattonosturi, joiden huol-
losta vastaa Respecta Oy. Lohipirtillä on lisäksi liikuteltava henkilönostin sekä hoitosänky, jotka 
ovat asukkaalla käytössä.  
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoi-
tukset? 
 
      
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Riikka Palmgren puh. 046 923 8221, riikka.palmgren@oulunkaari.com 
 
8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 
 
 
a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädän-
töä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 



Henkilöstö suorittaa tietosuojakoulutuksen ja täyttää ICT-järjestelmien käyttäjäsitoumuksen vuo-
sittain, näin ollen varmistetaan, että tietosuoja-asioista tiedetään, muistetaan ja niitä noudate-
taan. Oulunkaaren it-tukipalvelut tekevät välillä valvontaa tietoturvan toteutumisesta. Jokainen 
työntekijä/harjoittelija allekirjoittaa vaitiolovelvollisuuslomakkeen.  
 
 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyk-
sestä ja täydennyskoulutuksesta? 
 
Perehdytyskansiossa on Oulunkaaren tietosuojaohje. Perehdytyksen yhteydessä käydään asia 
läpi. Ennen it-tunnuksien saamista uusi työntekijä suorittaa tietoturvakoulutuksen ja jokainen 
työntekijä käy koulutuksen vuosittain. 
 
 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekis-

teriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
 

Oulunkaaren tietosuojaohje löytyy Oulunkaaren internet-sivuilta. 
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 
Arkistosihteeri Vuokko Loukusa, p. 08 5875 6152, vuokko.loukusa@oulunkaari.com 
 

 
9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 
Toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Riskeihin ja epäkohtiin kiinnitetään huomiota ja nii-
hin puututaan välittömästi. Huolehditaan, että toiminta on asianmukaista ja lakien määräämissä 
rajoissa. Asioista keskustellaan asukaspalavereissa sekä henkilökunnan palavereissa. Asiakkaita 
ja omaisia kuunnellaan ja heidän ehdotuksensa pyritään ottamaan huomioon asioita kehitettä-
essä. Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. Suunni-
telma on osa uuden työntekijän tai harjoittelijan perehdytystä.  
 

 
10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 

Paikka ja päiväys 
 
Simossa 4.2.2019 Riikka Palmgren vastaava ohjaaja 
 
Allekirjoitus 
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Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran anta-
man määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tuli voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asia-
kokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat 
palvelun käytännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi 
kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle 
palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
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Asiakkaan asema ja rajoittamisen periaatteet perhepalveluissa  
 
 
Tämä suunnitelma koskee perhepalveluiden asiakkaiden asemaa ja rajoittamisen periaatteita. 
Suunnitelma perustuu perhepalvelua ja yleisesti sosiaalihuoltoa koskeviin lakeihin. Suunnitelmaan 
on koottu perhepalveluiden asiakkaiden asemaan ja oikeuksiin liittyviä keskeisiä asioita.  
 
Kehitysvammaisten palvelut ja etuudet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kunnalliset palvelut sää-
detään laissa. Vammaispalvelulaki sekä kehitysvammalaki säätävät mm. kehitysvammaisen palve-
lutarpeisiin vastaamisesta, palvelujen saannista ja niiden laadusta. Lain tavoitteena on parantaa 
vammaisten mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja 
toteuttamiseen. Asiakkaan itsemääräämisoikeudesta määrätään sosiaalihuoltolaissa. Sosiaalihuol-
toa toteutettaessa täytyy ottaa huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja asiakkaan itsemää-
räämisoikeutta on kunnioitettava kaikin tavoin.  
 
Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja omaa elämää koske-
vien päätösten toteuttamista. Asiakkaalle on annettava riittävästi tietoja ja mahdollisuus osallistua 
itseään koskevaan päätöksentekoon. Asiakasta koskeva asiat on ratkaistava siten, että ensisijai-
sesti otetaan huomioon asiakkaan etu. (Lähde: http://stm.fi/sosiaalihuollon-asiakkaan-oikeudet) 
 

Pakotteet ja rajoitukset merkitsevät yksilön itsemääräämisoikeuteen tai muihin pe-

rusoikeuksiin puuttumista. Henkilö on itsemääräävä asian suhteen, kun hän ymmärtää 

asian kannalta erilaiset vaihtoehdot, osaa arvioida niiden mahdolliset seuraukset ja ky-

kenee päättelemään asiassa tarvittavan ratkaisun.  

 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-

tayksiköissä asiakkaaseen kohdistettavia perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä. Sosi-

aali- tai terveydenhuollon asiakkaana olevaan henkilöön saadaan kohdistaa pakkoa tai 

rajoittamista vain siinä määrin, kuin palveluiden järjestäminen, henkilön itsensä tai toi-

sen henkilön turvallisuus sitä vaatii. Perhepalveluissa rajoittamisen käytön ohjeistus kos-

kee sekä asumisyksiköitä että avohuoltoa. 

 

  

a. Liikkumisvapauden rajoittaminen 
 

1. Asukasta voidaan kieltää poistumasta tietyn yksikön tiloista tai alueelta jos;  



– hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi 

itseään tai muita  

– jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden asukkaiden toimintaa 

– jos hän vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai vahingoittaa omaisuutta. 

 

2. Jos asukas poistuu yksikön alueelta, hänet voidaan noutaa takaisin yllämainituin pe-

rustein. 

3. Asukkaan poistumisen estämiseksi tai hänen siirtämisekseen, voi toimintayksikön hen-

kilökunta käyttää vain sellaisia tarpeellisia rajoittamiskeinoja, joita voidaan pi-

tää puolustettavina. Puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon asuk-

kaan poistumisesta aiheutuva vaara hänen tai muiden terveydelle tai turvallisuudelle, 

käytettävissä olevat voimavarat sekä muut kokonaisarviointiin vaikuttavat seikat. 

 

b.  Eriyttäminen ja sitominen rajoittamisena 
 

Eriyttäminen voi olla yksi rajoitteista. Asukas voidaan siirtää tai ohjata toiseen huoneeseen, 

jos hän:  

• käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahin-

goittaisi itseään tai muita  

• käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden asukkaiden toimintaa 

• vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa 

omaisuutta. 

 

Kiinnipitäminen on mahdollista eriyttämistilanteissa ja jos se on tilanteen kannalta vält-

tämätöntä. Eriyttäminen ja kiinnipitäminen tulee lopettaa heti, kun se ei ole enää välttämä-

töntä. Eriyttämisaika arvioidaan aina yksilöllisesti tilanteesta riippuen. 
 

Sitomista voidaan käyttää rajoittamisen keinona, jos asukkaalla on ilmeinen riski vahingoit-

taa itseään heikentyneen liikuntakyvyn tai oman toimintakyvyn ymmärtämisen vuoksi. Sito-

miseen voidaan käyttää magneettivyötä, haaravyötä tai hygieniahaalaria. Sitomisen käy-

töstä rajoitteena tulee aina olla hoitavan lääkärin arvio ja lupa ja päätös on merkittävä hoito- 

ja palvelusuunnitelmaan. 

 

 



c. Virka-avun paikalle hälyttäminen 

Virka-apua voidaan hälyttää paikalle, jos turvallisuutta vaarantavan henkilön rajoittaminen ei 

ole henkilöstön toimesta mahdollista. Tällaisissa tapauksissa esim. eriyttäminen tai kiin-

nipitäminen eivät ole käytännössä mahdollisia tilanteen ratkaisukeinoja. Poliisin kanssa 

voidaan keskustella mahdollisista tilanteista ennakkoon. 

 

d. Omaisuuden haltuunotto 

Jos asukkaalla on hallussaan itsensä tai muiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia esi-

neitä, ne saadaan ottaa toimintayksikön haltuun. Nämä esineet luovutetaan tarvittaessa lä-

hiomaiselle tai edunvalvojalle. Asiakastietojärjestelmiin kirjataan, mitä omai-

suutta on otettu haltuun ja luovutettu lähiomaiselle/edunvalvojalle. 

 

 

e. Hätävarjelu ja pakkotila 
 

Perhepalveluissa voi tulla tilanteita, joissa henkilö äkillisesti kohdistaa toisiin väkivaltaa, uh-

kaa sillä tai käyttäytyy muuten hyökkäävästi toisia kohtaan. Tällöin itsensä tai toisten suo-

jelemiseksi voi syntyä peruste hätävarjeluna (rikoslaki 4 luku 4§) tapahtuvaan hyök-

käyksen torjuntaan. Hätävarjelu tarkoittaa vääryyden torjuntaa mahdollisesti rikos-

tunnusmerkit täyttävin keinoin (riitapukarien erottaminen toisistaan, kiinnipitäminen jne.). 

Hätävarjelussa toimiminen, jos se on välttämätöntä, poistaa teon rangaistavuuden. Hätävar-

jelun liioittelu on kuitenkin rangaistavaa. 

Joskus voi syntyä vaaratilanteita, joissa joku pelastaakseen itseään tai toista pakottavasta 

vaarasta, joutuu puuttumaan toisen koskemattomuuteen. Puuttumisella pyritään estämään 

suuremmaksi arvioidun vahingon syntyminen. Tällöin, jos vahingon estäminen muutoin olisi 

mahdotonta, voi kyse olla pakkotilasta. Pakkotilassa toimiminen voi alentaa teosta 

tuomittavaa rangaistusta tai teko voi jäädä kokonaan rankaisematta. 



Lähde: Koivuranta E. 2002 Perusteluja rajoituksia vai huonoa kohtelua, selvitys sosiaali- ja ter-

veydenhuollon pakotteista. STM, Hki 

 

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAAT-
TEET OULUNKAAREN PERHEPALVELUISSA 

 

Rajoittamisen sääntelyn tavoite on kehitysvammaisiin kohdistuvien pakkotoimien vä-

hentäminen ja valvonta. Rajoitusta voi käyttää ainoastaan silloin, kun se on amma-

tillisesti ja eettisesti perusteltua. Toimenpiteet eivät saa ulottua pidemmälle, kuin toimen-

piteen tavoitteen kannalta on tarpeellista. Vaihtoehtoiset toimenpiteet tulee olla tutkittu ja 

kokeiltu ennen kuin pakkotoimenpiteisiin ryhdytään. 

Eettisenä ohjeena haastavissa tilanteissa hoitaja voi käyttää itsensä tai lähimmäisensä ku-

vittelemista asukkaan asemaan. Liiallisen tahdonvastaisuuden käyttöä ja hyvinvoinnin lai-

minlyömistä ei tapahdu, kun asukkaita kohdellaan samalla tavoin, kuin itseään toivoisi 

kohdeltavan. Hyvä yhteistyö asukkaan lähiomaisten kanssa selkiyttää eettisten linjojen va-

lintaa käytännön ongelmatilanteissa. 

Asukkaan palvelusuunnitelma tehdään yhdessä toimintayksikön, asukkaan, edunvalvojan tai 

lähiomaisen kanssa. Palvelusuunnitelmaan kirjataan kyseisen asukkaan kohdalla 

sovitut itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat menetelmät. Itsemääräämisoi-

keuden rajoittamista koskevia menetelmiä tarkistetaan tarpeiden muuttuessa 

sekä palvelusuunnitelmaa tarkistettaessa. Hoitavan lääkärin tulee aina hyväksyä rajoitusta 

koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet. 

 

f. Vastuu itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevasta suunnitelmasta 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevan suunnitelman päivityksestä, muutosten tie-

dottamisesta ja tilanteiden kirjaamisesta vastaavat yksiköiden palveluesimiehet tai palve-

luohjaajat. 

 

 



 

g. Rajoittamissuunnitelman hyväksyminen ja tapahtuminen kirjaaminen 
 
Tämän kokonaissuunnitelman lisäksi jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen 

suunnitelma rajoittamistoimenpiteistä, jonka vastuulääkäri hyväksyy. Tämä suunnitelma lii-

tetään asukkaan henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan, jolloin sen myös asukas ja lä-

hiomaiset hyväksyvät. Tilanteet, joissa itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan, 

kirjataan aina potilastietojärjestelmään.   

Lähiomaiselle tai nimetylle asioiden hoitajalle / yhdyshenkilölle annetaan aina tieto, ei 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan sisältyvistä, tapahtuneista rajoittamistoimenpiteistä. 

Toimenpiteitä, joita käytetään sovitusti päivittäin (esim. sängyn laitojen nostaminen) ei kir-

jata tietojärjestelmiin päivittäin, koska käytäntö on kirjattu palvelusuunnitelmaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUUNNITELMA RAJOITTAMISTOIMENPITEISTÄ 
 
Asiakkaan nimi ja sotu  
___________________________________________________________________ 
 
Asiakkaan diagnoosi ja hoidon syy 
___________________________________________________________________ 
 
Sovitut rajoittamistoimenpiteet  
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
Perustelu rajoittamistoimenpiteiden välttämättömyydelle 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LIITE 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TUKEMI-
NEN 

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN 
 KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA 



Sisällys 
1. Itsemääräämisoikeus ............................................................................................................... 21 

1.1 Lainsäädännöllinen perusta .................................................................................................. 21 
1.2 Itsemääräämisen tukeminen ................................................................................................. 22 

2. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja edellytykset .......................... 22 
2.1 Rajoitustoimenpiteiden yleiset  ja erityiset edellytykset ......................................................... 23 
2.2 Rajoitustoimenpiteet .............................................................................................................. 24 

2.2.1 Fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen ............................................................................... 24 

2.2.2 Erillään pitäminen ........................................................................................................................... 25 

2.2.3 Terveydenhuollon toteuttaminen .................................................................................................. 25 

2.2.4 Rajoittavien välineiden ja asusteiden käyttäminen........................................................................ 26 

2.2.5 Liikkumiseen liittyvät rajoitustoimenpiteet.................................................................................... 28 

2.3 Rajoitustoimenpiteiden jälkiselvittely ..................................................................................... 29 
 
 



1. Itsemääräämisoikeus 
 

b) 1.1 Lainsäädännöllinen perusta 
 
Itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta määrätä itsestään ja toimistaan. Suomen perustuslain mu-
kaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa perustetta asettaa eri asemaan muun 
muassa terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain 
mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turval-
lisuuteen. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltai-
sesti ilman laissa säädettyä perustetta. Perustuslaissa todetaan myös, että jokaisella on oikeus yk-
sityiselämän suojaan. 
 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta oikeuksista (22.9.2000/812) määrittelee, että asiakkaalla 
on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Lain mukaan 
asiakasta on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksi-
tyisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomuk-
set, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hä-
nen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Selvitys on an-
nettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Asiakkaan asemaa ja 
oikeuksia määrittelevän lain mukaan, mikäli sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttä-
mää kieltä tai asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdol-
lisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta. 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistuksessa (1948) sanotaan, että kaikki ihmiset 
syntyvät ihmisoikeuksiltaan vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Jokaisella yksilöllä 
on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Julistuksen mukaan ketään ei 
saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. 
 
Suomi on ratifioinut monen muun oikeuksien julistuksen ohella sopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista. Yleissopimus vahvistaa YK:n jo voimassaolevia ihmisoikeussopimuksia. Sopimuksella 
vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuuluminen myös vammaisille. Sopimuk-
sen 14. artiklassa kerrotaan erityisesti, että vammaisilla on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus 
henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen. He eivät saa joutua laittoman ja mielivaltaisen va-
paudenriiston kohteeksi. Mahdollinen vapauden riisto tapahtuu lain mukaisesti eikä vammaisuus 
missään tapauksessa oikeutta vapaudenriistoon. 
 
YK:n vammaisten henkilöiden sopimuksen kanssa yhtä aikaa (10.6.2016) tuli voimaan laki kehitys-
vammaisten erityishuollosta uudistettuna. Kehitysvammalain uusien säännösten tarkoituksena on 
tukea ja edistää erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista. 
Jokaisella erityishuollossa olevalla kehitysvammaisella henkilöllä on mahdollisuus täysimääräiseen 
osallistumiseen yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta keskeistä on myös hen-
kilön oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa toteuttamiseen ja sisältöön sekä muihin itseä kos-
keviin asioihin. Edelleen tarkoituksena on mahdollisimman normaalin elämän turvaaminen kehitys-
vammaisille tarkoitetussa asumispalveluyksikössä. Lain taustalla on ajatus, että mitä normaalimpaa 
elämää kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetussa asumispalveluyksikössä voidaan elää, sitä vä-
hemmän on tarvetta turvautua rajoitustoimenpiteiden käyttöön.  
 
Kehitysvammalain painopiste on siten ennakollisissa keinoissa, joiden avulla on tarkoitus ennakoida 
ja ehkäistä haastavia tilanteita sekä vähentää rajoitustoimenopiteiden käyttöä. Ennakolliset toimet, 
kuten yksilöllinen suunnittelu, tilaratkaisut, henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus, ovat aina 
ensisijaisia rajoitustoimenpiteiden käyttöön. 
 



1.2 Itsemääräämisen tukeminen  
 
Asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämistä tulee kunnioittaa: 

 asiakkaalle puhuttaessa  
 asumisjärjestelyissä ja –tavoissa  
 perustoiminnoissa sekä esimerkiksi heräämis - ja nukkumaanmeno ajoissa 
 asiakkaalle tärkeiden tapojen ja tottumusten suhteen, esimerkiksi pukeutumisessa, sauno-

misessa, huonejärjestyksen toteuttamisessa 
 asiakkaalle tärkeiden vakaumusten suhteen 

 
Asiakkaan osallisuutta oman elämänsä suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee tukea kaikissa tilan-
teissa. Asiakas osallistuu palvelutarpeensa arviointiin. Asiakasta rohkaistaan ja aktivoidaan hänen 
voimavarojensa käyttöön, niiden harjaannuttamiseen ja osallistumaan arjen askareisiin. Asiakasta 
kuullaan kaikissa arkisissa hetkissä, ohjauksen, hoidon ja huolenpidon tilanteissa. Asiakkaan toivei-
siin reagoidaan hänen hyvinvointiaan turvaten. Asiakasta aktivoidaan osallistumaan hänelle tärkei-
siin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 
 
Asiakkaan tahtoa tulee kunnioittaa, mutta mikäli hän ei pysty tahtoaan ilmaisemaan, hoitotahto sel-
vitetään hänen lähimpien omaisten ja muutoin läheisten henkilöiden kanssa. Lääketieteelliset hoito-
päätökset tekee lääkäri. Asiakkaan tahtoa selvitettäessä on huomioitava puhetta tukevat ja korvaa-
vat kommunikointikeinot. 
 
Asiakasta loukkaavaa kohtelua ei sallita missään tilanteessa. Jokaisella on ilmoitusvelvollisuus esi-
miehelle, jos kuulee loukkaavaa puhetta tai näkee kovakouraista tai muutoin loukkaava käytöstä tai 
lainvastaisia rajoitustoimenpiteitä. Lainvastaisina rajoitustoimenpiteinä pidetään myös erityishuolto-
lain sallimia rajoitustoimenpiteitä, mikäli niitä käytetään vastoin tarkoitusta ja lakia, niiden toteuttami-
sessa ei huomioida tarkoituksenmukaisuutta tai toteuttamisessa, kirjaamisessa ja jälkiselvittelyssä 
ei toimita lain mukaisesti. 
 
Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava itsemääräämisoikeutta tukevat toimenpiteet 
jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Suunnitelmaan kirjataan: 
 

 toimenpiteet henkilön itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja edistämiseksi sekä itsemää-
räämisoikeuden vahvistamiseksi 

 kohtuulliset mukautukset henkilön täysimääräisen osallistumisen ja osallisuuden turvaa-
miseksi 

 henkilön käyttämät kommunikaatiomenetelmät 
 keinot, joilla henkilön erityishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman rajoitustoimenpiteitä 
 rajoitustoimenpiteet, joita henkilön erityishuollossa arvioidaan jouduttavan käyttämään 

 
Uudet työntekijät ja sijaiset on perehdytettävä asiakkaan itsemääräämisen tukemiseen. Vastuu pe-
rehdyttämisestä on kaikilla työntekijöillä. 
 

2. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja edellytykset 
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista arvioidaan aina tarkasti ja vältetään perusteettomia 
rajoitteita. Asiakkaan elämää rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain ja ainoastaan turvallisuussyistä 
ja niiden tulee perustua aina lakiin. Turvallisuussyyt ja haastava käyttäytyminen tulee erottaa selke-
ästi vaikeista tai hankalista tilanteista ja käyttäytymisestä. Kehitysvammalaissa on määritelty tarkoin 
rajoitustoimenpiteiden edellytykset, joita tulee noudattaa. Rajoitustoimenpiteiden käytössä tulee 



käyttää suurta harkintaa sekä niitä tulee aktiivisesti ennaltaehkäistä asiakasta tukevilla toimintakäy-
tännöillä. Rajoitustoimenpiteet ovat aina viimesijaisia ja niiden käytöstä tulee luopua heti, kun se on 
mahdollista. Rajoitustoimenpiteiden käytön hyödyllisyyttä tulee muutoinkin arvioida. 
 
Hoito- ja palvelusuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden 
välein, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Rajoitustoimenpiteitä tulee arvioida mahdollisimman lyhyellä 
aikavälillä. 
Asiakkaan itsemääräämisen tukemiseksi on yksikössä oltava riittävä määrä sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattihenkilöitä. Henkilökunta ja sijaiset tulee perehdyttää ja ohjeistaa menetelmiin ja kei-
noihin, joiden avulla tuetaan ja edistetään kehitysvammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja 
itsemääräämisoikeuden toteutumista. Henkilöstö on velvollinen edistämään rajoitustoimenpiteille 
vaihtoehtoisten ja kuntouttavien toimintatapojen käyttöön ottamista. 
c)  
d) 2.1 Rajoitustoimenpiteiden yleiset ja erityiset edellytykset 
 
Erityishuollossa voidaan käyttää rajoitustoimenpiteitä ainoastaan silloin, kun laissa säädetyt rajoitus-
toimenpiteiden käyttöä koskevat yleiset edellytykset ja kutakin rajoitustoimenpidettä koskevat erityi-
set edellytykset täyttyvät.  
 
Erityishuollossa voidaan käyttää rajoitustoimenpiteitä ainoastaan silloin, kun seuraavat kolme ehtoa 
täyttyvät: 
 

1. Erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koske-
via ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia 

2. Rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä tai turvallisuu-
tensa taikka muiden terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän 
omaisuusvahingon ehkäisemiseksi 

3. Muut lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä 
 

 Rajoitustoimenpiteen on oltava henkilön hoidon ja huolenpidon kannalta perusteltu, tar-
koitukseen sopiva ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärän nähden. 

 Jos henkilöön kohdistuu useampia rajoitustoimenpiteitä samanaikaisesti tai peräkkäin, 
niiden yhteisvaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomioita. 

 Rajoitustoimenpide on toteutettava henkilön ihmisarvoa kunnioittaen, mahdollisimman 
turvallisesti ja hänen perustarpeistaan huolehtien 

 Rajoitustoimenpiteen käyttö on lopetettava heti, kun se ei ole enää välttämätöntä tai jos 
vaarantaa henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

 
 
Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vapaaehtoisessa erityishuollossa tehostetussa palveluasumi-
sessa. Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa, että henkilöstöä on läsnä ympärivuorokauden. Toi-
mintayksiköllä on oltava käytettävissään riittävä lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantun-
temus vaativan hoidon ja huolenpidon toteuttamista varten. 
 
Palveluasumisen yksiköissä, joissa ei ole ympärivuorokautista hoitoa ja ohjausta, rajoitustoimenpi-
teitä ei saa käyttää kehitysvammalain perusteella. 
 
Päivä- ja työtoiminnassa rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää rajoitetusti. Osa käytettävistä rajoitus-
toimenpiteistä edellyttää, että niistä on olemassa voimassa oleva päätös tehostetun palveluasumis-
yksikön toimesta. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa voidaan käyttää laissa säädettyjen yleisten ja erityisten edellytys-
ten täyttyessä seuraavia rajoitustoimenpiteitä: 

 kiinnipitäminen 42 f § 



 aineiden ja esineiden haltuunotto 42 g § 
 henkilöntarkastus 42 h § 
 lyhytaikainen erillään pitäminen 42 i § 
 välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta 42 j § 
 rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa 42 k § 
 rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa 42 l § 
 valvottu liikkuminen 42 m § 
 poistumisen estäminen 42 n § 

 
Päivä- ja työtoiminnassa voidaan käyttää laissa säädettyjen yleisten ja erityisten edellytysten täytty-
essä seuraavia rajoitustoimenpiteitä: 

 kiinnipitäminen 42 f § 
 aineiden ja esineiden haltuunotto 42 g § 
 henkilöntarkastus 42 h § 
 rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa 42 k § 

 
Rajoittavan välineen tai asusteiden käyttöä päivittäisissä toiminnoissa ja valvottua 
liikkumista voidaan toteuttaa tehostetun palveluasumisen päätöksen mukaisesti.   
 

e) 2.2 Rajoitustoimenpiteet 
 
1.1.1 2.2.1 Fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen 
 
Kiinnipitäminen 42 f § 

 henkilöstä voidaan pitää kiinni lyhytaikaisesti rauhoittamistarkoituksessa 
 kiinnipitäminen voi sisältää henkilön siirtämisen toimintayksikön tiloissa 
 kiinnipitäminen on toteutettava hyväksyttävää hoidollista menetelmää käyttäen 

 
Ratkaisun tekee toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattihenkilö. Kiinnipidosta ei tehdä kirjallista päätöstä, mutta se kirjataan asiakastietojärjes-
telmään. 

 
Aineiden ja esineiden haltuunotto 42 g § 
 

 Henkilöltä voidaan ottaa toimintayksikön haltuun aineet ja esineet, jotka ominaisuuksiensa 
puolesta soveltuvat vaarantamaan vakavasti terveyttä tai turvallisuutta taikka merkittävästi 
vahingoittamaan omaisuutta ja joita todennäköisesti käytettäisiin tähän tarkoitukseen.  

 Em. esineet voivat olla esimerkiksi terävät esineet, aseet 
 Ratkaisun tekee toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon am-

mattihenkilö – ratkaisusta ei voi valittaa hallinto-oikeuteen  
 Haltuun otettu omaisuus on palautettava henkilölle viimeistään toimintayksikössä annetun 

erityishuollon päätyttyä, jollei sen luovuttamisesta tai hävittämisestä muussa laissa toisin 
säädetä. 

 Huom. kännykän, tabletin, tietokoneen poisottaminen on yhteydenpidon rajoittamista, jota ei 
voi tämän lain nojalla tehdä. 
 
Palveluesimies tekee haltuunotosta kirjallisen valituskelpoisen päätöksen, jollei aineita tai 
esineitä palauteta erityishuollossa olevalle henkilölle 1 vrk:n kuluessa haltuunotosta.  

 
Henkilöntarkastus (42 h §) 
 



 Henkilölle voidaan tehdä henkilöntarkastus, jos on perusteltua syytä epäillä, että henkilöllä 
on vaatteissaan tai muutoin yllään tai mukanaan olevissa tavaroissa vaarallisia aineita tai 
esineitä.  

 Edellytyksenä on lisäksi, että erityishuollossa oleva tai muu henkilö todennäköisesti käyttäisi 
aineita tai esineitä vaarantamaan vakavasti terveyttä tai turvallisuutta taikka merkittävästi va-
hingoittamaan omaisuutta. 

 Henkilöntarkastus on tehtävä toisen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ol-
lessa, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 

 Tarkastuksen tekijän ja tarkastuksessa läsnä olevan on oltava pääsääntöisesti tarkastuksen 
kohteena olevan kanssa samaa sukupuolta. 

 Poikkeuksena, jos tarkastuksen tekijä ja läsnä oleva ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
tai muutoin toimenpiteen suorittaminen on välttämätöntä toisen henkilön terveyden ja turval-
lisuuden varmistamiseksi. 

 
Henkilöntarkastusta koskevan ratkaisun tekee toimintayksikön vastaava johtaja, Oulunkaa-
ren kuntayhtymässä erityisryhmien asumispalveluvastaava. Ratkaisusta ei voi valittaa hal-
linto-oikeuteen.  
 
Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun voi tehdä toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosi-
aali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka on viipymättä ilmoitettava asiasta toimintayk-
sikön vastaavalle johtajalle (erityisryhmien asumispalveluvastaavalle). Viipymättä tarkoittaa 
tilanteen jälkeistä ilmoitusta virka-aikana tai välittömästi seuraavan virka-ajan alkaessa.  

 

1.1.2 2.2.2 Erillään pitäminen 
 

Lyhytaikainen erillään pitäminen (42 i §) 
 

Henkilö voidaan viedä lyhytaikaisesti, enintään kahdeksi tunniksi, erilleen muista henkilöistä rauhoit-
tamistarkoituksessa (huoneen oven voi tarvittaessa lukita). Sosiaali- tai terveydenhuollon ammatti-
henkilön on valvottava henkilöä koko erillään pitämisen ajan samassa tilassa tai sen välittömässä 
läheisyydessä. Henkilökunnalla ja erillään pidettävällä henkilöllä on oltava mahdollisuus saada yh-
teys toisiinsa.  
 
Jos alaikäisen erillään pitäminen on ehdottoman välttämätöntä, hänen hyvinvoinnista ja turvallisuu-
desta on pidettävä huolta. Tämä tarkoittaa, että sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön on 
oltava fyysisesti samassa tilassa koko erillään pitämisen ajan. 
 
Ratkaisun tekee Oulunkaaren kuntayhtymässä erityisryhmien asumispalveluvastaava. Ratkaisusta 
ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.  
 
Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun voi tehdä toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka on viipymättä ilmoitettava asiasta erityisryhmien asumispal-
veluvastaavaa. Viipymättä tarkoittaa tilanteen jälkeistä ilmoitusta virka-aikana tai välittömästi seu-
raavan virka-ajan alkaessa. 
 

1.1.3 2.2.3 Terveydenhuollon toteuttaminen 
 

Välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta (42 j §) 
 

Erityishuollossa olevaa henkilöä on hoidettava terveydenhuoltoa annettaessa ensisijaisesti yhteis-
ymmärryksessä hänen kanssaan potilaslain 6-9 §:ssä säädetyllä tavalla. Hoidostaan päättämään 



kykenemättömälle henkilölle voidaan antaa lääketieteellisesti välttämättömän terveydenhuolto vas-
tustuksesta riippumatta, jos hoitamatta jättäminen uhkaisi vaarantaa vakavasti henkilön terveyden. 
Hoito- ja tutkimustoimenpidettä suoritettaessa henkilöstä voidaan pitää lyhytaikaisesti kiinni tai hä-
nen liikkumistaan voidaan rajoittaa rajoittavan välineen avulla lyhytaikaisesti, kuitenkin enintään tun-
nin ajan. Rajoittavien välineiden on täytettävä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 
(629/2010) mukaiset vaatimukset. 

 
Henkilön tilaa on seurattava ja arvioitava jatkuvasti hänen terveytensä ja turvallisuutensa edellyttä-
mällä tavalla. Rajoitustoimenpiteen voi toteuttaa henkilöä hoitava lääkäri tai lääkärin ohjeiden mu-
kaan toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilö. Ratkaisun rajoitus-
toimenpiteestä tekee virkasuhteessa oleva lääkäri, jonka on pyydettävä ja otettava huomioon toi-
mintayksikön käyttämien asiantuntijoiden (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arviot rajoitustoi-
menpiteestä. Ratkaisusta ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.  
 
Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun rajoitustoimenpiteestä voi tehdä henkilöä hoitava lääkäri tai toi-
mintayksikön henkilökuntaan kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka on välittömästi ilmoi-
tettava asiasta henkilöä hoitavalle lääkärille. Välitön ilmoitus tarkoittaa yhteydenottoa hoitavaan lää-
käriin tilanteen jälkeen välittömästi.  
 
Välttämättömän terveydenhuollon toistuva antaminen vastustuksesta riippumatta (42 j §)  
 
Jos on ilmeistä, että tarve välttämättömän terveydenhuollon antamiseen vastustuksesta riippumatta 
on toistuvaa, virkasuhteessa oleva lääkäri voi tehdä rajoitustoimenpiteen toistuvasta käytöstä kirjal-
lisen valituskelpoisen päätöksen enintään 30 päiväksi kerrallaan. Rajoitustoimenpidettä voidaan kui-
tenkin käyttää vain, jos rajoitustoimenpiteen käytön edellytykset täyttyvät. Kirjallista päätöstä tehtä-
essä on pyydettävä ja otettava huomioon asiantuntijoiden arviot rajoitustoimenpiteestä. Asiantunti-
joiden on säännöllisesti seurattava ja arvioitava rajoitustoimenpiteen toistuvaa käyttöä. 

1.1.4 2.2.4 Rajoittavien välineiden ja asusteiden käyttäminen 
 

Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa (42 k §) 
 
Rajoittavien välineiden tai asusteiden päivittäisissä toiminnoissa käyttämisen tarkoituksena on mah-
dollistaa henkilön yö- ja päiväaikainen lepääminen, ruokailu, ulkoilu, peseytyminen ja muut niitä vas-
taavat toiminnot turvallisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. 
 
Jos henkilön terveys tai turvallisuus muutoin todennäköisesti vaarantuisi, henkilöllä voidaan käyttää:  

1) sängystä putoamista estävää välinettä, joka ei rajoita henkilön raajojen tai kehon liikkeitä, 
henkilön yö- ja päiväaikaisen lepäämisen ajan ja lyhytaikaisesti muiden päivittäisten toimintojen ajan 
(esimerkiksi sängyn laita). 

2) tuolista putoamista estävää välinettä lyhytaikaisesti henkilön ruokailun ja muiden vastaavien 
päivittäisten toimintojen ajan (esimerkiksi pyörätuolin turvavyö). 

3) itsensä vahingoittamista estävää tai turvallisuutta lisäävää välinettä tai asustetta, joka ei 
rajoita henkilön raajojen tai kehon liikkeitä tai vähäistä enempää henkilön toimintaa, välttämättömän 
ajan (esimerkiksi kypärä). 
 
Rajoittavien välineiden ja asusteiden on täytettävä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun 
lain mukaiset vaatimukset. Esimerkiksi pyörätuolin turvavyönä on käytettävä siihen tarkoitukseen 
hyväksyttyä turvavyötä. Turvavyö ei voi olla kotitekoinen vyö, köysi tms. 
 
Rajoittavaa välinettä tai asustetta voidaan käyttää vain välttämättömän ajan ja ainoastaan tarkoituk-
sensa mukaisella tavalla. Ennen rajoittavan välineen käyttöön oton harkitsemista ja senkin jälkeen, 
on harkittava muita mahdollisia vaihtoehtoja. Rajoittavaa välinettä tai asustetta käytettäessä henki-



lön tilaa on seurattava ja arvioitava hänen terveytensä ja turvallisuutensa edellyttämällä tavalla. Ra-
joittavan välineen tai asusteen käyttö on lopetettava välittömästi, jos se vaarantaa henkilön tervey-
den tai turvallisuuden.  
Ratkaisun tekee toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihen-
kilö Oulunkaaren kuntayhtymässä erityisryhmien asumispalveluvastaava ohjeiden mukaisesti. Asu-
mispalveluvastaavan on ohjeita antaessaan pyydettävä ja otettava huomioon asiantuntijoiden arviot 
rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä. Ratkaisusta ei voi valittaa hallinto-oikeuteen. 

 
Rajoittavien välineiden tai asusteiden toistuva käyttö päivittäisissä toiminnoissa (42 k §) 
 
Jos rajoittavan välineen tai asusteen käyttö on säännönmukaista ja pitkäkestoista. Erityisryhmien 
asumispalveluvastaava tekee toistuvasta käytöstä kirjallisen valituskelpoisen päätöksen enintään 
kuuden kuukauden ajaksi. 
 
Rajoitustoimenpidettä voidaan kussakin tilanteessa tällöinkin käyttää vain, jos rajoitustoimenpiteen 
käytön edellytykset täyttyvät. Ennen rajoittavan välineen käyttöön oton harkitsemista ja senkin jäl-
keen, on harkittava muita mahdollisia vaihtoehtoja, esimerkiksi sängyn madallusta, jotta laitoja ei 
tarvita. Erityisryhmien asumispalveluvastaavan on päätöstä tehdessään pyydettävä ja otettava huo-
mioon asiantuntijoiden arviot rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä. Asiantuntijoiden on sään-
nöllisesti seurattava ja arvioitava rajoittavan välineen tai asusteen toistuvaa käyttöä. 
 
Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa (42 l §)  
 
Henkilöllä voidaan käyttää liikkumista tai henkilön toimintaa merkittävämmin rajoittavaa välinettä tai 
asustetta vain, jos henkilö muutoin todennäköisesti vaarantaisi vakavasti oman terveytensä tai tur-
vallisuutensa tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden. Rajoittava väline tai asuste voi olla 
esimerkiksi magneettivyö, hygieniahaalari, ortoosit tai hanskat, joilla estetään raapiminen tai pure-
minen. Rajoittavaa välinettä tai asustetta voidaan käyttää vain välttämättömän ajan ja ainoastaan 
tarkoituksensa mukaisella tavalla. Rajoittavien välineiden ja asusteiden on täytettävä terveydenhuol-
lon laitteista ja tarvikkeista annetun lain mukaiset vaatimukset. Rajoitustoimenpiteen aikana henkilön 
tilaa on seurattava ja arvioitava hänen terveytensä ja turvallisuutensa edellyttämällä tavalla. 

 
Rajoittavan välineen tai asusteen käyttö on lopetettava välittömästi, jos se vaarantaa henkilön ter-
veyden tai turvallisuuden. Muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen käy-
töstä tekee kirjallisen valituskelpoisen päätöksen Oulunkaaren kuntayhtymän palveluesimies (toi-
mintayksikön vastaava johtaja). Päätöstä tehtäessä on pyydettävä ja otettava huomioon asiantunti-
joiden arviot rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä. Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun muun 
kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä voi tehdä henkilöä hoitava 
lääkäri tai erityisryhmien asumispalveluvastaavan ohjeiden mukaisesti toimintayksikön henkilökun-
taan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.  Rajoituksesta on ilmoitettava välittö-
mästi erityisryhmien asumispalveluvastaavalle, jonka jälkeen asiasta on päätettävä kirjallisella pää-
töksellä. 
 
Rajoittavien välineiden tai asusteiden toistuva käyttö vakavissa vaaratilanteissa (42 l §) 
 
Jos muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen toistuvan käytön tarve on 
ilmeinen, voi erityisryhmien asumispalveluvastaava tehdä toistuvasta käytöstä kirjallisen valituskel-
poisen päätöksen enintään 7 pv:n ajaksi. Tämän jälkeen toistuvasta käytöstä tekee kirjallisen vali-
tuskelpoisen päätöksen enintään 30 pv:n ajaksi erityisryhmien asumispalveluvastaava.  
 
Ostopalvelujen suhteen, mikäli toimintayksikön vastaava johtaja ei ole virkasuhteessa, päätöksen 
tekee virkasuhteessa oleva lääkäri tai virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Rajoitustoimenpidettä 
voidaan tällöinkin käyttää kussakin tilanteessa vain, jos rajoitustoimenpiteen käytön edellytykset 
täyttyvät.  
 



Vakavissa vaaratilanteissa käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen toistuvaa käyttöä koske-
vaan päätökseen on kirjattava, kuinka pitkän ajan rajoittavaa välinettä tai asustetta voidaan kerral-
laan enintään käyttää, mikseivät muut keinot ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä. Päätöstä tehtä-
essä on pyydettävä ja otettava huomioon asiantuntijoiden arviot rajoittavan välineen tai asusteen 
käytöstä. Asiantuntijoiden on säännöllisesti seurattava ja arvioitava rajoittavan välineen tai asusteen 
toistuvaa käyttöä. 

 
Sitominen lepositein (42 l §) 
 
Oulunkaaren kuntayhtymän ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä ei käytetä lepositeitä.  
 

1.1.5 2.2.5 Liikkumiseen liittyvät rajoitustoimenpiteet 
 

Valvottu liikkuminen (42 m §)  
 
Henkilön liikkumista toimintayksikössä, poistumista toimintayksiköstä ja liikkumista toimintayksikön 
tai sen yhteydessä olevan piha-alueen ulkopuolella voidaan valvoa, jos henkilö muutoin todennäköi-
sesti vaarantaisi oman terveytensä tai turvallisuutensa tai muiden henkilöiden terveyden tai turvalli-
suuden. Henkilön liikkumista voidaan valvoa henkilön ylle kiinnitettävän teknisen valvontalaitteen 
avulla tai muun teknisen laitteen avulla (esim. sähkölukot), suunnitellusti saattajan avulla tai muulla 
vastaavalla tavalla, jos muut keinot eivät ole riittäviä. Henkilön huoneen oven lukitseminen voi olla 
valvottuun liikkumiseen sisältyvä rajoittamistoimenpide, kun lukitsemisella pyritään valvomaan asi-
akkaan poistumista huoneesta tai sen ulkopuolella liikkumista. Valvottaessa henkilön liikkumista on 
erityisesti huolehdittava siitä, ettei muiden henkilöiden liikkumisvapautta rajoiteta.  
 
Valvottu liikkuminen ei tarkoita asumisyksikön tavanomaista ulkoilua ja liikkumista, jolloin henkilö-
kuntaa on mukana. 
 
Liikkumisen valvominen toimintayksikössä yöaikaan (42 m §) 
 
Jos muut liikkumisen valvonnan keinot ole riittäviä liikkumisen valvomiseksi yöaikaan, henkilön oman 
huoneen ovi voidaan lukita yöksi korkeintaan kahdeksan tunnin ajaksi. Henkilöllä on oltava mahdol-
lisuus tarvittaessa poistua huoneesta saatettuna. Toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvan sosiaali- 
tai terveydenhuollon ammattihenkilön on valvottava lukitussa huoneessa olevaa henkilöä koko lukit-
semisen ajan olemalla hänen välittömässä läheisyydessään. Henkilökunnalla ja erillään pidettävällä 
henkilöllä on oltava mahdollisuus saada yhteys toisiinsa. 
 
Valvotusta liikkumisesta enintään 7 pv:n ajaksi tekee kirjallisen valituskelpoisen päätöksen Oulun-
kaaren kuntayhtymän erityisryhmien asumispalveluvastaava. Tätä pidemmästä, yhteensä enintään 
kuusi kuukautta kestävästä valvotusta liikkumisesta tekee kirjallisen valituskelpoisen päätöksen vir-
kasuhteessa oleva erityisryhmien asumispalveluvastaava. Päätöstä tehtäessä on pyydettävä ja otet-
tava huomioon asiantuntijoiden arviot henkilön valvotusta liikkumisesta. Asiantuntijoiden on sään-
nöllisesti seurattava ja arvioitava rajoitustoimenpiteen käyttöä. 
 
Poistumisen estäminen (42 n §) 
 
Henkilöä voidaan estää poistumasta toimintayksiköstä tai toimintayksikön yhteydessä olevalta piha-
alueelta, jos henkilö saattaisi poistumisellaan itsensä tai toisen henkilön alttiiksi välittömästi uhkaa-
valle ja vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle. Henkilö voidaan noutaa takai-
sin toimintayksikköön tai sen yhteydessä olevalle piha-alueelle, jos henkilö tavoitetaan sen välittö-
mästä läheisyydestä. Poistumisen estämiseksi ja henkilön noutamiseksi saadaan käyttää voimakei-
noja, jos ne ovat välttämättömiä, kun otetaan huomioon vastustuksen laatu ja voimakkuus, tilanteen 
uhkaavuus sekä muut olosuhteet. Mikäli asiakas on poistunut pihan välittömästä läheisyydestä, teh-
dään poliisille virka-apupyyntö. 



 
Kiireellisessä tilanteessa poistumisen estämistä koskevan lyhytkestoisen ratkaisun tekee toimintayk-
sikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka on viipymättä il-
moitettava asiasta erityisryhmien asumispaveluvastaavalle. Ratkaisusta ei voi valittaa hallinto-oikeu-
teen. Poistumisen estämisen yhteydessä on erityisesti huolehdittava siitä, ettei muiden henkilöiden 
liikkumisvapautta rajoiteta. Pitkäaikainen päätös poistumisen estämisestä on mahdollista vain vas-
tentahtoisessa erityishuollossa. 

 

f) 2.3 Rajoitustoimenpiteiden jälkiselvittely 
 
 

Rajoitustoimenpiteen kirjaaminen (42 0 §)  
 
Rajoitustoimenpiteet on aina kirjattava asiakastietojärjestelmään: 
 
1) rajoitustoimenpiteen käyttö ja sen perusteet  
2) henkilön näkemys rajoitustoimenpiteen käytöstä ja sen perusteista  
3) rajoitustoimenpiteen vaikutukset henkilöön  
4) rajoitustoimenpiteen alkamis- ja päättymisajankohta  
5) rajoitustoimenpidettä koskevan ratkaisun tai päätöksen tehnyt ja toimenpiteen suorittanut henkilö 
 
Jokainen rajoitustoimenpide ja sen vaikutukset kirjataan erikseen. Mikäli rajoittavien välineiden tai 
asusteiden toistuva käyttö päivittäisissä toiminnoissa (42 k §) nojalla on tehty rajoitustoimenpide ja 
se toistuu useamman kerran päivässä, kirjaukset toteutetaan päivätasolla, esimerkiksi sängyn laidan 
nosto, turvavyö pyörätuolissa.  
 
Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa (42 l §), esimerkiksi hygie-
niahaalarin käytöstä, kiinnipitämisestä, erillään pitämisestä tulee tehdä aina merkinnät 1-5. Samoin 
tulee tehdä yllättävistä rajoitustoimenpiteistä. 
 
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä rajoitustoimenpiteet kirjataan edellä olevan ohjeen mukai-
sesti asiakastietojärjestelmään. 
 
 
Rajoitustoimenpiteen jälkiselvittely (42 o §) 
 
Jos asiakkaaseen on kohdistettu rajoitustoimenpide, rajoitustoimenpiteen käyttöä on arvioitava hen-
kilön kanssa viipymättä sen käytön päättymisen jälkeen. Jälkiselvittelyssä on arvioitava rajoitustoi-
menpiteen perusteita ja keinoja, joiden avulla voidaan jatkossa välttää rajoitustoimenpiteiden käyttö. 
 
Rajoitustoimenpidettä koskeva selvitys ja rajoitustoimenpidepäätöksen tiedoksianto (42 p §)  

 
Asiakkaalle on viipymättä annettava selvitys rajoitustoimenpiteen sisällöstä ja perusteista sekä käy-
tettävissä olevista oikeusturvakeinoista.  Jos henkilöön on kohdistettu rajoitustoimenpide hänen ol-
lessaan tilassa, jossa hän ei ole kyennyt ymmärtämään toimenpiteen merkitystä, hänelle on annet-
tava selvitys heti, kun hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.  
 
Henkilön lailliselle edustajalle taikka hänen palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistu-
valle omaiselleen tai muulle läheiselleen selvitys on annettava vähintään kuukausittain. Selvitys on 
annettava ymmärrettävässä muodossa ja saavutettavalla tavalla ottaen huomioon vastaanottajan 
käyttämät kommunikaatiomenetelmät. 
 
Selvitys käytettyjen rajoitustoimenpiteiden sisällöstä ja perusteista on annettava kuukausittain eri-
tyisryhmien asumispalveluvastaavalle.  



 
Käytetyt rajoittamistoimenpiteet saadaan asiakastietojärjestelmästä haku –toiminnon kautta. 
 
Rajoitustoimenpidettä koskeva kirjallinen valituskelpoinen päätös on annettava hallintolain mukai-
sesti tiedoksi niille, joilla on oikeus hakea siihen muutosta, asiakkaalle itselleen ja hänen lailliselle 
edustajalle.  
 
Rajoitustoimenpiteiden käytön arviointi ja vähentäminen (42 e §)  
 
Jos rajoitustoimenpidettä on käytetty, toimintayksikössä on viipymättä arvioitava rajoitustoimenpi-
teen käyttöön johtaneita syitä ja keinoja, joiden avulla voidaan jatkossa vähentää rajoitustoimenpi-
teiden käyttöä. Toimintayksikössä on arvioitava, täyttyvätkö vapaaehtoisessa erityishuollossa olevan 
henkilön kohdalla tahdosta riippumattoman erityishuollon edellytykset  ja saatettava kysymys tarvit-
taessa sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen arvioitavaksi, jos on käytetty toistuvasti tai pitkäai-
kaisesti seuraavia rajoitustoimenpiteitä: välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuk-
sesta riippumatta, rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa, valvottu 
liikkuminen tai lyhytkestoinen poistumisen estäminen. 
 
Rajoitustoimenpiteiden käytön valvonta (75 a §) 
 
Aluehallintoviraston on erityisesti valvottava rajoitustoimenpiteiden käyttöä. – Aluehallintovirasto 
voi valvontaa toteuttaessaan varata erityishuollossa olevalle henkilölle tilaisuuden luottamukselli-
seen keskusteluun aluehallintoviraston edustajan kanssa. Jos toimintayksikössä on käytetty sito-
mista, toimintayksikön on tehtävä siitä kahden viikon kuluessa ilmoitus aluehallintovirastolle. Ilmoi-
tuksessa on mainittava henkilön tunnistetiedot, tiedot toimenpiteestä ja sen syystä sekä toimenpi-
teestä päättäneen lääkärin nimi. – Aluehallintoviraston tulee hävittää henkilöä koskevat tunnistetie-
dot kahden vuoden kuluttua tietojen saamisesta. 
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireelli-
sessä tilanteessa 

Kirjallisen päätök-
sen tekijä 

Muutoksenhaku 

42 f §  
Kiinnipitäminen 

Yksikön henkilökun-
taan kuuluva sosi-
aali- ja terveyden-
huollon ammattihen-
kilö 

 Ei kirjallista pää-
töstä 

Ei muutoksenha-
kua 

42 g §  
Aineiden ja esineiden hal-
tuunotto 
Voidaan käyttää päivä- ja 
työtoiminnassa 

Yksikön henkilökun-
taan kuuluva sosi-
aali- ja terveyden-
huollon ammattihen-
kilö 

 Palvelupäällikön 
(toimintayksikön 
johtajan) on tehtävä 
kirjallinen päätös, 
jollei aineita/ esi-
neitä palauteta vuo-
rokauden kuluessa 

Hallinto-oikeus kir-
jallisesta päätök-
sestä (yli vrk kes-
tävä haltuunotto) 

42 h § 
Henkilöntarkastus 
 
Voidaan käyttää päivä- ja 
työtoiminnassa 

Eiryisryhmien asu-
mispalveluvastaava 
(toimintayksikön joh-
taja) 

Yksikön henkilökun-
taan kuuluva sosi-
aali- ja terveyden-
huollon ammatti-
henkilö, jonka on 
viipymättä ilmoitet-
tava asiasta erityis-
ryhmien asumispal-
veluvastaavalle 

Ei kirjallista pää-
töstä 

Ei muutoksenha-
kua 

42 i § 
Lyhytaikainen erillään pitä-
minen (max 2 h) 

Erityisryhmien asu-
mispalveluvas-
staava (toimintayksi-
kön johtaja) 

Yksikön henkilökun-
taan kuuluva sosi-
aali- ja terveyden-
huollon ammatti-
henkilö, jonka on 
viipymättä ilmoitet-
tava asiasta palve-
lupäällikölle 

Ei kirjallista pää-
töstä 

Ei muutoksenha-
kua 

42 j § 
Välttämättömän terveyden-
huollon antaminen vastus-
tuksesta huolimatta 
 
 
 
 
 
Jos on ilmeistä, että välttä-
mättömän terveydenhuol-
lon antaminen vastustuk-
sesta huolimatta on toistu-
vaa 

Ratkaisun välttämät-
tömän terveyden-
huollon antamisesta 
tekee virkasuh-
teessa oleva lääkäri 
(pyydettävä ja otet-
tava huomioon 42 b 
§ mom. mukaisten 
asiantuntijoiden ar-
viot) 

Kiireellisessä tilan-
teessa ratkaisun voi 
tehdä henkilö hoi-
tava lääkäri tai yksi-
kön henkilökuntaan 
kuuluva terveyden-
huollon ammatti-
henkilö, jonka on 
välittömästi ilmoitet-
tava asiasta henki-
löä hoitavalle lääkä-
rille 

Ei kirjallista pää-
töstä 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virkasuhteessa 
oleva lääkäri voi 
tehdä toistuvasta 
rajoitustoimenpiteen 
käytöstä kirjallisen 
päätöksen enintään 
30 päiväksi kerral-
laan 

Ei muutoksenha-
kua 
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireelli-
sessä tilanteessa 

Kirjallisen päätöksen 
tekijä 

Muutoksenhaku 

42 k §  
Rajoittavien välinei-
den tai asusteiden 
käyttö päivittäisissä  
toiminnoissa  
(voidaan käyttää 
myös työ- ja päivätoi-
minnassa)  
 
Esim. sängynlaita, 
turvavyöt 

Rajoittavan välineen tai 
asusteen käytöstä päi-
vittäisissä toiminnoissa 
tekee ratkaisun toimin-
tayksikön henkilökun-
taan kuuluva sosiaali- 
tai terveydenhuollon 
ammattihenkilö  eri-
tyisryhmien asumispal-
veluvastaavan (toimin-
tayksikön johtajan) oh-
jeiden mukaisesti. (+ 
ohjeita annettaessa 
pyydettävä ja otettava 
huomioon 42 b § 2 
mom. mukaisten asian-
tuntijoiden arviot)  
 

 Ei kirjallista päätöstä  
 

Ei muutoksenhakua  
 

Jos rajoittavan väli-
neen tai asusteen 
käyttö päivittäisissä 
toiminnoissa on sään-
nönmukaist,  pitkäkes-
toista:  
Rajoittavan välineen 
tai asusteen toistu-
vaa käyttöä koskeva 
kirjallinen päätös voi-
daan tehdä myös työ- 
ja päivätoimintayksi-
kössä. Jos päätös on 
tehty tehostetun pal-
veluasumisen yksi-
kössä, työ- tai päivä-
toimintayksikössä 
voidaan täytäntöön-
panna kyseistä pää-
töstä. 

  Rajoittavan välineen tai 
asusteen toistuvasta käy-
töstä tekee kirjallisen  
päätöksen enintään kuu-
den kuukauden ajaksi eri-
tyisryhmien asumispalvelu-
vastaava (toimintayksikön 
johtaja) (+ pyydettävä ja  
otettava huomioon 42 b 
§:n 2 momentissa tarkoi-
tettujen asiantuntijoiden 
arviot)  

Hallinto-oikeudelta saa ha-
kea valittamalla muutosta si-
ten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään rajoitustoi-
menpiteen toistuvaa käyttöä 
koskevaan kirjalliseen pää-
tökseen  
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42 l §  
Rajoittavien välinei-
den tai asusteiden 
käyttö vakavissa vaa-
ratilanteissa  
Rajoittava väline tai 
asuste, Esim. hygienia-
haalari. Jos kyseisen ra-
joittavan välineen tai 
asusteen toistuvan käy-
tön tarve on ilmeinen:  
(Rajoittavan välineen 
tai asusteen toistu-
vaa käyttöä koske-
vaan päätökseen on 
kirjattava, kuinka pit-
kän ajan rajoittavaa 
välinettä tai asustetta 
voidaan kerrallaan 
enintään käyttää)  
 
Kyseessä ei ole sito-
miseen käytettävä ra-
joittava väline 

  
Kiireellisessä tilan-
teessa ratkaisun ra-
joittavan välineen tai 
asusteen käytöstä voi 
tehdä henkilöä hoi-
tava lääkäri tai erityis-
ryhmien asumispal-
veluvastaaval (toi-
mintayksikön johta-
jan) ohjeiden mukai-
sesti toimintayksikön 
henkilökuntaan kuu-
luva sosiaali- tai ter-
veydenhuollon am-
mattihenkilö. Rajoit-
tavan välineen tai 
asusteen käytöstä kii-
reellisessä tilanteessa 
on välittömästi ilmoi-
tettava erityisryh-
mien asumispavelu-
vastaavalle (toimin-
tayksikön johtajalle), 
ja joka tekee kirjalli-
sen päätöksen.  

 
Muun kuin sitomiseen käy-
tettävän rajoittavan väli-
neen tai asusteen käytöstä 
tekee kirjallisen päätöksen 
erityisryhmien asumispal-
veluvastaava (toimintayk-
sikön johtaja). (+ pyydet-
tävä ja otettava huomioon 
42 b § 2 mom. mukaisten 
asiantuntijoiden arviot)  
 
Toistuvasta käytöstä voi 
erityisryhmien asumis-
palveluvastaava tehdä 
kirjallisen päätöksen 
enintään seitsemän päi-
vän ajaksi.  
 
Tämän jälkeen rajoittavan 
välineen tai asusteen tois-
tuvasta käytöstä tekee kir-
jallisen päätöksen enintään 
30 päivän ajaksi erityisryh-
mien asumispalveluvas-
taava  (virkasuhteessa 
oleva toimintayksikön joh-
taja tai, jos toimintayksikön 
vastaava johtaja ei ole vir-
kasuhteessa, virkasuh-
teessa oleva lääkäri tai vir-
kasuhteessa oleva sosiaali-
työntekijä). (+ pyydettävä 
ja otettava huomioon 42 b 
§ 2 mom. mukaisten asian-
tuntijoiden arviot)  
 

 
Hallinto-oikeudelta saa ha-
kea  
valittamalla muutosta siten 
kuin  
hallintolainkäyttölaissa sää-
detään  
rajoittavan välineen tai asus-
teen  
käyttöä koskevaan kirjalli-
seen 
päätökseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallinto-oikeudelta saa ha-
kea  
valittamalla muutosta siten 
kuin  
hallintolainkäyttölaissa sää-
detään 
rajoittavan välineen tai asus-
teen 
toistuvaa käyttöä koskevaan  
kirjalliseen päätökseen.  
 

42 m §  
Valvottu liikkuminen  
Enintään seitsemän 
päivän ajaksi.  
 
 
Pidemmästä, yhteensä 
enintään kuusi kuu-
kautta kestävästä val-
votusta liikkumisesta. 
(Jos tehostetun palve-
luasumisen yksikössä 
tai laitoksessa on tehty 
kirjallinen päätös valvo-
tusta liikkumisesta, työ- 
tai päivätoimintayksi-
kössä voidaan täytän-
töönpanna kyseistä 
päätöstä.)  

  Erityisryhmien asumispal-
veluvastaavan  kirjallinen 
päätös (+ pyydettävä ja 
otettava huomioon 42 b § 
2 mom. mukaisten asian-
tuntijoiden arviot)  
 
Kirjallisen päätöksen te-
kee erityisryhmien asu-
mispalveluvastaava (vir-
kasuhteessa oleva toi-
mintayksikön vastaava 
johtaja tai, (+ pyydettävä 
ja otettava huomioon 42 
b § 2 mom. mukaisten 
asiantuntijoiden arviot)  

Hallinto-oikeudelta saa ha-
kea  
valittamalla muutosta siten 
kuin  
hallintolainkäyttölaissa sää-
detään valvottua liikkumista 
koskevaan kirjalliseen pää-
tökseen.  
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42 n § Poistumisen es-
täminen  
(1 ja 2 momentti)  
Lyhytkestoinen (enin-
tään muutamia tun-
teja):  
 
Jos tehostetun palvelu-
asumisen yksikössä tai 
laitoksessa on tehty kir-
jallinen päätös poistu-
misen estämisestä, työ- 
tai päivätoimintayksi-
kössä voidaan täytän-
töönpanna kyseistä 
päätöstä.)  
 

 Kiireellisessä tilan-
teessa poistumisen 
estämistä koskevan 
lyhytkestoisen ratkai-
sun tekee toimintayk-
sikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- tai 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö, 
jonka on viipymättä 
ilmoitettava asiasta 
erityisryhmien asu-
mispalveluvastaa-
valle. 

Ei päätöstä. Erityisryhmien 
asumispalveluvastaava ar-
vioi, onko liikkumisva-
pautta tämän jälkeen rajoi-
tettava esim. päättämällä 
valvotusta liikkumisesta  
 

Ei muutoksenhakua  
 


	1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
	2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
	3 RISKINHALLINTA
	4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
	5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
	Palvelutarpeen arviointi
	Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma
	Asiakkaan kohtelu
	Asiakkaan osallisuus
	Asiakkaan oikeusturva
	6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
	Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
	 Ravitsemus
	Hygieniakäytännöt
	Terveyden- ja sairaanhoito
	Lääkehoito
	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
	7 ASIAKASTURVALLISUUS
	Henkilöstö
	Toimitilat
	Teknologiset ratkaisut
	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
	9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
	10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5)
	11 LÄHTEET
	TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE
	Asiakkaan asema ja rajoittamisen periaatteet perhepalveluissa
	a. Liikkumisvapauden rajoittaminen
	b.  Eriyttäminen ja sitominen rajoittamisena
	c. Virka-avun paikalle hälyttäminen
	d. Omaisuuden haltuunotto
	e. Hätävarjelu ja pakkotila
	f. Vastuu itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevasta suunnitelmasta
	g. Rajoittamissuunnitelman hyväksyminen ja tapahtuminen kirjaaminen

	1.  Itsemääräämisoikeus
	b) 1.1 Lainsäädännöllinen perusta

	2. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja edellytykset
	c)
	d) 2.1 Rajoitustoimenpiteiden yleiset ja erityiset edellytykset
	e) 2.2 Rajoitustoimenpiteet
	1.1.1 2.2.1 Fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen
	1.1.2 2.2.2 Erillään pitäminen
	1.1.3 2.2.3 Terveydenhuollon toteuttaminen
	1.1.4 2.2.4 Rajoittavien välineiden ja asusteiden käyttäminen
	1.1.5 2.2.5 Liikkumiseen liittyvät rajoitustoimenpiteet

	f) 2.3 Rajoitustoimenpiteiden jälkiselvittely


