
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia 
muutettiin 10.6.2016 voimaan tulleella muutoksel-
la. Lakiin tehtiin vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopi-
muksen ratifioinnin edellyttämättä muutokset. La-
kiin lisättäisiin säännökset kehitysvammaisen itse-
näisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden 
tukemiseksi, kehitysvammaiseen kohdistettavien 
rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisestä 
sekä rajoitustoimenpiteiden käytölle asetettavista 
yleisistä edellytyksistä. Laissa säädettäisiin lisäksi 
kunkin rajoitustoimenpiteen erityisistä edellytyk-
sistä. Lakiin sisällytettäisiin myös säännökset rajoi-
tustoimenpidettä koskevan päätöksen tai muun rat-
kaisun tekemisessä noudatettavasta menettelystä.

Jokaisen erityishuollon toimintayksikössä työs-
kentelevän ammattihenkilön täytyy tuntea ke-
hitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
säännökset ja tulkinnat rajoitustoimenpiteitä. Ke-
hitysvammalain 42 a §:ssä on erikseen säädetty, 
että erityishuoltoa annettaessa on huolehdittava, 
että erityishuollon toimintayksikön henkilökun-
taan kuuluvat sosiaali- tai terveydenhuollon am-
mattihenkilöt koulutetaan rajoitustoimenpiteiden 
käyttöä edellyttävien tilanteiden ennalta ehkäise-

miseen ja rajoitustoimenpiteiden asianmukaiseen 
käyttämiseen. Kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain rajoitustoimenpidesäännösten tun-
teminen on tärkeää myös kunnan vammaispal-
velujen sosiaalityöntekijöille- ja ohjaajille, joille 
kuuluu osa rajoitustoimenpiteiden päätöksente-
osta ja joiden tehtävänä on muutoinkin valvoa 
kehitysvammaisten erityishuollon toteutumista.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi yksityis-
kohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena 
kaikki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain mukaiset rajoitustoimenpiteet ja niihin liitty-
vä päätöksenteko hallituksen esityksen 96/2015, 
valiokunta-asiakirjojen sekä rajoitustoimenpiteistä 
annettujen ohjeistusten valossa. Rajoitustoimenpi-
teitä koskeva sääntely on osittain vaikeaselkoista, 
koska osa rajoitustoimenpiteistä lisättiin lakiin vas-
ta lain eduskuntakäsittelyssä. Tämän lisäksi sään-
nöksiä kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa 
myös niissä olevat lukuisat säännösviittaukset. 
Näistä syistä koulutusmateriaalissa on panostettu 
siihen, että kaikki rajoitustoimenpiteitä koskevat 
säännökset olisivat mahdollisimman havainnolli-
sesti avattu ja niiden soveltamista helpotetaan myös 
mm. erilaisten yhteenvetojen ja kaavioiden avulla.
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Aina voidaan tehdä paremmin!



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00 Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

9.10 Yleistä kehitysvammalain 10.6.2016 voimaan tulleesta muutoksesta. Mitä muuttui? 
 – Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
 – Yleistä kehitysvammalain rajoitustoimenpiteistä
 – Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden soveltamisala
 – Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteitä koskeva päätös- / ratkaisumenettely
 – Asiantuntijatiimi (lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus)

10.15 Tauko

10.30  Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden toimivaltasäännökset
 – Kiinnipitäminen (42f §)
 – Aineiden ja esineiden haltuunotto (42g §)
 – Henkilöntarkastus (42h §)
 – Lyhytaikainen erillään pitäminen (42i §)

11.30  Lounastauko

12.30  Edellinen aihe jatkuu
 – Välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta (42j §)
 – Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa (42k §)
 – Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa (42l §)
 – Sitominen (42l §)
 – Valvottu liikkuminen (42m §)
 – Poistumisen estäminen (42n §)

13.30  Tauko

14.00  Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteitä koskeva selvitys ja kirjaaminen
 Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden käytön arviointi ja vähentäminen
 Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden jälkiselvittely
 Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen
 Kehitysvammalain rajoitustoimenpidettä koskeva selvitys

14.45  Kysymyksiä ja keskustelua

15.00  Koulutuspäivä päättyy
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