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Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen
budjetoinnin (HB) valtakunnallisen
kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda malli, joka
vahvistaa vammaisen henkilön
itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja
valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja
tukea on saatavissa joustavasti elämän eri
tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle
parhaiten sopivalla toteutustavalla.

MATKA TUETUN
PÄÄTÖKSENTEON
ÄÄRELLÄ

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen
keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa tuetun
päätöksenteon käytänteitä. Tämän avulla
varmistetaan, että Etevan asiakkaina olevat
henkilöt voisivat käytännössä hyötyä Suomessa
kehitettävästä henkilökohtaisen budjetoinnin
mallista. Tämä kirjoitus taustoittaa keskustelua
tuetun päätöksenteon ympärillä.

Silta omannäköiseen elämään -hanke
Miia Koski 15.9.2021
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Tuetun päätöksenteon käytänteitä vahvistamassa
Tuettu päätöksenteko on ollut punainen lanka Silta omannäköiseen elämään hankkeen toimissa. Onhan hankkeen yhtenä tavoitteena vahvistaa tuetun
päätöksenteon käytänteitä. Se on ollut mukana asiakastyössä, keskusteluissa ja
tilaisuuksissa. Sen kautta on myös verkostoiduttu. Hanke järjesti helmikuussa 2021
yhdessä toisen alueellisen HB-hankkeen Sopivan kanssa osion tuetusta
päätöksenteosta Vammaispalvelujen neuvottelupäiville ja yhteistyössä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n kanssa kaksi webinaaria ”Tuettu päätöksenteko –
mistä on kysymys?” ja ”Tuettu päätöksenteko lainsäädännön näkökulmasta”.
Yllättävää kyllä, Vammaispalvelujen neuvottelupäivien perjantai-iltapäivässä oli
huikea osallistujamäärä. Se kertonee omalta osaltaan aiheen tärkeydestä.
Pitkään alalla olleena voi erehtyä ajattelemaan, että on käsitteen päällä.
Keskusteluissa matkakumppaneiden, muun muassa Tukiliiton vaikuttamistoiminnan
työntekijöiden ja Kehitysvammaliiton Katja Burakoffin, kanssa olen päässyt kiinni
asian moninaisuuteen. Olen saanut myös todeta, että ajattelu tuetusta
päätöksenteosta menee koko ajan eteenpäin. Esimerkiksi keskusteluissa Tukiliiton
väen kanssa tämä tulee hyvin esiin. Ajatukset siitä, mitä tuettu päätöksenteko on,
kehittyy mitä enemmän sitä pyörittelee.
Tuettu päätöksenteko on ollut pitkään puheissa ja tehnyt tuloaan. Nyt olemme
vaiheessa, jossa se on oikeasti tulossa vammaislainsäädäntöön. Samanaikaisesti on
valtakunnallisesti ilmoilla kysymyksiä ja pohdintaa siitä, mitä se on ja mitä se ei ole tai
mitä sen pitäisi olla. Silta-hankkeessa näitä kysymyksiä peilataan henkilökohtaiseen
budjetointiin ja siihen liittyvään asiakasprosessiin.
On kysymys sitten vammaislainsäädännöstä tai henkilökohtaisesta budjetoinnista,
Tukiliiton lakimies Tanja Salisman sanat 14.4.2021 on hyvä pitää mielessä:

”Se, että tuettu päätöksenteko säädettäisiin laissa ja siitä tulisi ns.
Suomen malli ei tarkoita, että yhtäkkiä toimittaisiin täysin uusilla
tavoilla/pystyisimme tukemaan ihmisen omaa päätöksentekoa ja
toimijuutta. Kyse on nimenomaan siitä, että keskitytään moniin hyviin
tapoihin, joita jo on. Nimenomaisesti panostetaan siihen, että toimitaan
aina sillä tavalla, että huomioidaan vammaisen henkilön omaa
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näkemystä ja yritetään saada sitä esiin. Sitä todellakin voidaan tehdä
paljon ja nyt – ja tehdäänkin.”

Kirjoitus luo katsausta siihen, mistä tuetussa päätöksenteossa on kysymys, mitä sillä
halutaan vahvistaa, millä tavoin Tukiliitto kuvaa tässä hetkessä asiaa, mitä YK:n
vammaissopimus sanoo ja miten tuettua päätöksentekoa kaavaillaan Suomen
lainsäädäntöön. Viimeinen osa kokoaa yhteen, miksi tuettu päätöksenteko on niin
vahvassa roolissa Silta omannäköiseen elämään, henkilökohtaisen budjetoinnin, hankkeessa.
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OSA 1 Mistä tuetussa päätöksenteossa on kysymys ja
mitä sillä halutaan vahvistaa?
Tuettu päätöksenteko auttaa ymmärtämään vaikeita asioita
Tuettu päätöksenteko linkittyy meidän jokaisen elämään, isoihin ja pieniin päätöksiin.
Jokaiselta löytyy varmasti esimerkkejä asioista, joista on halunnut keskustella ja joita
on halunnut pallotella läheistensä kanssa ennen varsinaisen päätöksen tekemistä.
Keskustelemme asuinpaikan valitsemisesta perheemme kanssa. Joissakin tilanteissa
kaipaamme keskustelua asiantuntijan kanssa. Kuuntelemme erilaisia vaihtoehtoja
ammatinvalintaa tehdessämme tai keskustelemme lääkärin kanssa, mitä sairaus
tulee tarkoittamaan elämässä ja mahdollisista vaihtoehdoista sairauden hoitoon.
Nämä keskustelut auttavat ymmärtämään vaikeita asioita. Lopullisten päätösten
tekeminen jää kuitenkin meille itsellemme. (Disability Rights Maine 3/2019)

Ihan jokainen voi tehdä päätöksiä
Tuettu päätöksenteko lähtee kyvykkyyden näkökulmasta. Ihan jokainen voi tehdä
päätöksiä, kunhan vain saa mahdollisuuden. Toiset ihmiset vain tarvitsevat siihen
enemmän tukea kuin toiset. ”Miten ihminen voi olla mahdollisimman itsenäinen,
vaikka on toisista riippuvainen? Miten hän voi oikeasti ilmaista, mitä elämässään
haluaa? kysyy Kehitysvammaliiton Tikoteekin asiantuntija Katja Burakoff. (Burakoff
12.2.2021)
Toisen antama tuki on keino mahdollistaa valintojen ja päätösten tekemisen.
Keskeisintä on, että tukijana toimiva henkilö miettii, miten voi tukea vammaisen
henkilön omaa toimijuutta puolesta tekemisen ja päättämisen sijaan. Lähtökohtana
on, että ihmisellä säilyy oma toimijuus. Aina tavoitellaan mahdollisimman suurta
omatoimisuutta. Se on laadukkaan tuen ydin. (Tukiliitto i.a.-a)

Laadukas tuki tarkoittaa ihmisen omia valintoja ja päätöksiä sekä
toimijuutta vahvistavaa tukea. (Mölsä 2.12.2020)
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Tukijan roolissa on tärkeää arvioida, missä kohdin kannustetaan omatoimisuuteen,
ohjataan tai autetaan. Löytää tasapaino, että tukee riittävästi niin, että ihminen
pääsee asiassaan eteenpäin, mutta myös riittävän vähän siten, että toimijuus pysyy
ihmisellä, jotta voidaan sanoa päätöksen olevan henkilön oma. (Hakola 31.3.2021,
webinaaritallenne osa 3)

Tuettu päätöksenteko on vuorovaikutusta
Katja Burakoffin näkökulma tuettuun päätöksentekoon liittyy vahvasti kommunikointiin
ja vuorovaikutukseen. Tuetulla päätöksenteolla on vahva kytkös itsemääräämis- ja
perusoikeuksiin. ”Meillä jokaisella on oltava oikeus vaikuttaa ja tulla nähdyksi muille
ihmisille – tulla kuulluksi ja kohdatuksi”, sanoittaa Katja Burakoff tuetun
päätöksenteon kivijalkaa. Samalla hän esittää myös kaksi kysymystä pohdittavaksi:



Jos henkilö on kaikessa riippuvainen muiden tuesta, miten
kykeneväksi päätöksentekijäksi hänet silloin nähdään?



Miten päästäisiin puolesta päättämisen kulttuurista kohti sitä, että
ihminen tulisi aidosti nähdyksi ihmisenä ja että hän voisi taidoistaan
riippumatta vaikuttaa elämäänsä?

Kommunikoinnissa kaikkein eniten tukea tarvitsevat ihmiset jäävät usein marginaaliin.
Tuettua päätöksentekoa tarvitaan varmistamaan henkilön mielipide silloinkin, kun se
on haasteellista. Tuettu päätöksenteko on keino siihen, että ihminen tulee kuulluksi ja
huomioiduksi omana itsenään ja hänelle tärkeät asiat päästään toteuttamaan.
Katja Burakoff viittaa australialaiseen väitöstutkija Joan Watson sanoittaessaan, että
tuettu päätöksenteko on vuorovaikutusta. Se on aina kahden ihmisen välillä
tapahtuvaa dialogia, jossa neuvotellaan viestien tulkinnasta. Siinä on kaksi roolia;
tuettavan ja tukijan. Tuettavan ihmisen roolina on ilmaista oma mielipide jollakin
tavoin. Tukijan roolina on vastata, huomata viesti, tehdä tulkinta ja olla apuna
päätöksenteon toteuttamisessa. Tukija on kuin ihminen apuvälineenä toimiessaan
responsiivisena kumppanina.
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Kuva 1. Tuettu päätöksenteko on vuorovaikutusta. (Katja Burakoff, Miksi tuettua
päätöksentekoa tarvitaan - mitä sillä on tarkoitus vahvistaa, esitys Vammaispalvelujen
neuvottelupäivillä 12.2.2021)

Watson näkee erittäin ratkaisevana tuetun päätöksenteon onnistumisessa sen, miten
sensitiivisiä ja responsiivisia tukija on tuettavan viesteille. Merkityksellistä on,
näkeekö tukija tuettavan kyvykkäänä. (Burakoff 12.2.2021)
Vuorovaikutuksen merkityksen äärelle ovat päätyneet myös Tukiliiton
vaikuttamistoiminnan työntekijät. Heidän tämän hetkisen ajatuksen mukaan kaikkea
päätöksenteossa tukemista läpileikkaavat seuraavat neljä periaatetta: laadukas
vuorovaikutus, erilaisten kommunikointikeinojen käyttö, toimijuuden tukeminen sekä
luonnollisen yhteisön huomiointi. (Tukiliitto i.a.-b)
Usein työntekijät toivovat jotain kättä pidempää asiakkaana kohtaamiseen –
työkaluja, keinoja ja menetelmiä. Tukiliiton Mari Hakola toteaa, että tuetun
päätöksenteon keinot ja menetelmät ovat samoja asioita, kuin
vuorovaikutussuhteissa yleensä.

”Tuki on ennen kaikkea tuettavan ja tukijan yhteistä pohdintaa,
vuorovaikutusta ja järkeilyä”, Mari Hakola
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Vinkit, vihjeet, mallisuoritukset, kokemusten hankkiminen, muistelu, muistukkeet ja
saavutettava tieto ovat esimerkkejä keinoista. On tärkeää huomioida, että ihmiset
saattavat tarvita paljon aikaa – etenkin jos haetaan kokemuksia ja niitä käydään läpi.
Se tekee prosessista pitkän. (Hakola 31.3.2021 webinaaritallenne osa 5)

Tuen tarve ei ole pysyvä tila
Yksi merkittävimmistä asioista kevään matkalla on ollut vahvistuva ymmärrys siitä,
että tuen tarve ei ole pysyvä tila. Se voi vaihdella elämän aikana. Tieto, kokemukset
ja harjaantuminen vaikuttavat siihen, minkälaista ja kuinka paljon tukea henkilö
tarvitsee johonkin asiaan. On tärkeä tunnistaa, että aina tuen tarpeen taustalla ei ole
vamman laatu. Taustalla voi olla myös se, että oma elämänkokemus ja -piiri on
todella suppea. Onko henkilöllä ollut mahdollisuuksia saada tietoa ja kokeilla erilaisia
asioita? (Hakola 31.3.2021, webinaaritallenne osa 3)

”Erityisesti on muistettava, että uusien asioiden opettelu vaatii
vaihtoehtoja, kokeiluja, yrityksiä ja erehdyksiä sekä pitkäjänteisyyttä.”
Sanni Purhonen 12.2.2021

Kokeileminen nousi vahvasti esiin myös keskusteluissa Autismiliiton työntekijän
kanssa, kun sparrailimme hänen kanssaan tuettua päätöksentekoa suhteessa
voimakkaan tuen tarpeen omaaviin asiakkaisiin. Hän kannusti edistämään valintojen
tekemistä kokeilun kautta – strukturointia ja ennakointia unohtamatta. Kokeiluja tulee
tehdä mahdollisimman moneen kertaan ja suhtautua niihin sinnikkäästi. Useamman
kerran tapahtuvien kokeilujen kautta päästään kiinni asiakkaan reaktioihin ja sitä
kautta hänen omiin valintoihinsa.
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Kuva 2. Mihin ihminen voi tarvita tukea?

Tuettu päätöksenteko on paljon muutakin kuin tukea päätöksentekoon kuten
näemme kuvasta 2. Se on mahdollisuus avata maailmaa auki. Ihmisen on vaikea
miettiä, mielikuvitella ja unelmoida sellaisesta, jota ei tiedä. Tuettu päätöksenteko voi
olla kokemuksien hankkimista, erilaisten mahdollisuuksien maailman avaamista,
isojen asiakokonaisuuksien pieneksi pilkkomista ja yhteisöön liittymisen tukemista.
(Hakola 31.3.2021, webinaaritallenne osa 3)
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OSA 2 Tuetun päätöksenteon malli
Päätöksenteossa tukemista vai tuettua päätöksentekoa?
Matkan alkumetreillä törmäsin sanapariin päätöksenteossa tukeminen ja tuettu
päätöksenteko. Huomasin tulleeni etapille, jossa täytyi pysähtyä tarkastelemaan,
missä kohdin puhutaan mistäkin. Sanapari tarkoittaa, että tuettu päätöksenteko
liikkuu ikään kuin kahdella tasolla - vapaamuotoisena arjessa ja järjestelmätasolla
ihmisoikeussopimukseen pohjautuvana palveluna, josta tulisi säätää laissa. Oli
kysymys päätöksenteossa tukemisesta tai tuetusta päätöksenteosta, toteutustavat
ovat pitkälti samoja (Mölsä 2.12.2020). Tärkeää oli myös oivaltaa, että kaikessa
päätöksenteon tukemisessa ei ole mukana päätöksentekoa.
Valtaosa päätöksenteon tukemisesta toteutuu arkisissa vuorovaikutustilanteissa.
”Usein tukeminen tapahtuu luontaisissa vuorovaikutussuhteissamme ja luontaisessa
arjessamme siten, että sitä ei välttämättä edes tiedosta tai pistä merkille, että tässä
minä nyt tuen tai sain tukea kaverilta”, sanoo Mari Hakola Tukiliitosta.
Lähi-ihminen voi esimerkiksi auttaa etsimään tietoa, ymmärtämään vaikeita asioita ja
pohtimaan eri ratkaisujen etuja ja haittoja. Kaiken ytimessä on, että mielipiteen
ilmaiseminen toteutuu päivittäin. Tähän sopii myös Kynnys ry:n Sanni Purhosen
loistava toteamus 12.2.2021:

”Jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, omaa kotia ja omaa tilaa
tulee kunnioittaa. Ei pidä lähteä liikkeelle sellaisesta oletuksesta, että se
on jokin poikkeus, että saa tehdä päätöksiä, kun on vammainen, vaan
siihen pitää löytää oikeat keinot, sillä se on ihmisoikeus.”

YK:n vammaissopimus edellyttää, että tuetusta päätöksenteosta säädetään
lainsäädännössä. Kun näin tapahtuu, puhutaan siitä järjestelmätasolla. Silloin on
kysymys päätöksistä, joilla on oikeusvaikutuksia. Tähän ajatellaan liittyvän tukijan
velvollisuus dokumentoida prosessia, ja miten vammaisen henkilön omaan tahtoon
on päädytty. Se tekee asiasta asteen virallisempaa.
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Tuetun päätöksentekojärjestelmän keskeiset perusteet -työpaperissa puhutaan
oikeustoimikelpoisuudesta seuraavasti:

”Tuettu päätöksenteko tarkoittaa, ettei toisen henkilön oikeuksia voi
siirtää toiselle: vammaiset henkilöt nauttivat kaikista oikeuksistaan
täydellisesti. Tuettu päätöksenteko lähtee liikkeelle kaikkien
kansalaisten täydestä ja yhdenvertaisesta oikeustoimikelpoisuudesta;
jopa niiden henkilöiden, joilla on vakavia ja syviä vammoja. Lakiin
perustuvaa rekisteröityä tuettua päätöksentekoa tulee soveltaa vain
silloin, kun se on laillisesti tarpeellista – arkipäivän elämä ei vaadi niin
mittavia toimia.”

Silta omannäköiseen elämään -hankkeessa pohdinnat tuetusta päätöksenteosta
linkittyvät pitkälti järjestelmätasoon. Henkilökohtaisen budjetoinnin mukaisessa
palvelusuunnittelussa rakennetaan oman tuen ratkaisuja. Ne ovat omannäköiseen
elämään liittyviä isoja päätöksiä ja niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia pitkälle
henkilön tulevaisuuteen:



Missä ja kenen kanssa henkilö haluaa asua?



Millaista työtä hän haluaa tehdä?



Millaisia asioita kuuluu hänen päiväänsä?



Millaisia toiveita liittyy vapaa-aikaan?



Millaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia on ja miten ne vakiintuvat
osaksi arkea?



Miten löytyy tarpeeseen soveltuvia tukitoimia?

Luontainen tuki ja tuetun päätöksenteon malli – Tukiliiton
hahmotelma
Olen saanut kevään matkalla seurata kuinka Tukiliiton vaikuttamistoiminnan
työntekijöiden ajatukset tuetun päätöksenteon mallintamisesta kehittyvät. Näistä
keskusteluista ja heidän esityksistään on saanut paljon täytettä reppuun.
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Tukiliiton pohdinnat tuetusta päätöksenteossa kiteytyvät tässä hetkessä kuvaan 3.
Vihreän sävyillä kuvataan henkilön luontaista tukea ja sinisellä järjestelmäpuolella
olevaa tuetun päätöksenteon mallia. Molemmille puolille kuuluu myös
vapaamuotoisempaa päätöksenteon tukea.

B

A

Kuva 3. Tuettu päätöksenteko Kari Vuorenpää 31.3.2021

Tuettu päätöksenteko lähtee kysymyksestä, miten kukin meistä muodostaa omia
mielipiteitään, tekee valintoja ja mahdollisia päätöksiä. Tässä sosiaaliset suhteet ovat
merkityksellisiä, sillä ihminen kasvaa suhteessa toisiin ihmisiin. Saattaminen
sosiaalisten suhteiden tarjoaman tuen äärelle voi olla avain moneen. Lähtökohtaisesti
ihmiset saavat eniten tukea luontaisen tuen puolen sosiaalista suhteista
Tuettava (A) ja tukija (B) ovat kuvassa samalla janalla. Parivaljakko voi liikkua janalla
eri palkkien kohdalla. Tukija tekee tiedostetummin ohjausta, mitä sinisemmälle
puolelle kuvan mukaan liikutaan.
YK:n vammaissopimus velvoittaa varmistamaan, että vammaisella henkilöllä on
tarjolla tukea. Tästä nousee kuvaan tuettu päätöksenteko oikeutena. Jos vihreällä
kuvattu tuki ei ole riittävää tai se puuttuu, tulee kehittää ns. tuetun päätöksenteon
malli palvelemaan myös heitä, kenellä ei luontainen tuki ei ole riittävä. Tuetun
päätöksenteon palvelu on viimesijainen. ”Järeä palvelu” ei voi olla ainut osa tuetun
päätöksenteon kokonaisuutta.
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Tuetun päätöksenteon mallissa on tekijöitä, jotka erottavat päätöksenteon tuen
vapaamuotoisemmasta toiminnasta. Mallin tarjoama tuki perustuu päätökseen tai
kirjaukseen. Sinisen puolen vapaamuotoisempi tuki pohjautuu kirjaukseen ja palvelu
päätökseen. Toimintaa pitää dokumentoida. Takeet (safe guards) varmentavat, että
tukija on aidolla asialla ja tuki on puolueetonta ja asianmukaista. Tuetun
päätöksenteon palveluun on laitettu kysymysmerkillä tukijan koulutusvaatimus. Sillä
halutaan varmistaa, että tukija tiedostaa kaiken tuettuun päätöksentekoon liittyvän
taustan.
Kuvassa alimmaisena on kolmio, jonka kärki on tuetun päätöksenteon palvelun
puolella. Kolmion leveämpi osa on luontaisen tuen puolella. Ajatus on, että myös
tuetun päätöksenteon palvelua käyttävät ihmiset saavat suurimman osan tuestaan
luontaiselta puolelta. Tuetun päätöksenteon palvelu on viimesijainen. Se ei tuo
ratkaisua kaikkiin asioihin. Tuetun päätöksenteon palvelun yksi tehtävä voi
esimerkiksi olla saattaa tuettavaa vihreämmälle puolelle. (Vuorenpää 31.3.2021)
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OSA 3 Tuettu päätöksenteko lainsäädännön ja
edunvalvonnan näkökulmista
YK:n vammaissopimus ohjaa lainsäädännön kehittymistä
Tuetun päätöksenteon malli (Kuvassa 3 matalin sininen palkki) on lainsäädännön
puolta tuetun päätöksenteon kokonaisuudessa. ”Kaikesta erilaisesta päätöksenteon
tukemisen kokonaisuudesta palvelujärjestelmään kytköksissä oleva tai siihen kuuluva
osuus on aika pieni. Se on ikään kuin keihäänkärki. Lainsäädännön puolelta ei ole
tarkoitus kattaa sitä monenlaista luontaista tukea, jota ihmiset arjessaan toisilleen
antavat ja saavat.”, kertoo Tanja Salisma. Kun liikutaan palvelujärjestelmän
tunnustaman päätöksenteon tukemisen puolella, niin siellä on tiettyjä edellytyksiä
(esim. takeita), jotka nousevat YK:n vammaissopimuksesta. (Salisma 14.4.2021
webinaaritallenne osa 1)
YK:n vammaissopimus edellyttää, että Suomessa säädetään lainsäädännössä
tuetusta päätöksenteosta. Keskeisin normi tuetun päätöksenteon näkökulmasta on
YK:n vammaissopimuksen 12 artikla; yhdenvertaisuus lain edessä. Vammaiset
henkilöt ovat oikeustoimikelpoisia yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa kaikilla
elämän alueilla ja heidän tulee saada sellaista tukea, jota he tarvitsevat käyttääkseen
tätä oikeutta. Tämä tarkoittaa oikeutta tehdä valintoja ja päätöksiä, joilla on myös
oikeusvaikutuksia – vammasta huolimatta.

”Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa vammaisuusteen merkitsee
siirtymistä puolesta päättämisen mallista tuetun päätöksenteon malliin”,
YK:n ihmisoikeuksia valvovien komiteoiden yleiskommentti 1 vahvistaa
artiklaa 12.

YK:n vammaissopimuksen artikla 19 on toinen tuettuun päätöksentekoon kytkeytyvä
artikla. Sen mukaisesti vammaisella henkilöllä on yhdenvertaiset oikeudet elää
yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet.
YK:n ihmisoikeuksia valvovien komiteoiden yleiskommentti 5 mukaan oikeudellisen
kelpoisuuden toteutumiseksi on välttämätöntä, että vammaisella henkilöllä on
mahdollisuus muodostaa ja ilmaista toiveitaan ja mieltymisiään. Yleiskommentissa
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nousee esiin myös henkilöiden, joilla on kommunikaatiossaan vaativia erityistarpeita,
oikeus saada sopivaa tukea, jotta voivat muodostaa ja välittää ohjeitaan,
päätöksiään, valintojaan ja/tai mieltymyksiään sekä saada ne tunnustetuksi ja
kunnioitetuksi. (Kokko 14.4.2021, webinaaritallenne osa 2)

Miten tuettu päätöksenteko näkyy lainsäädäntövalmistelussa
Suomessa?
”YK:n vammaissopimus edellyttää, että Suomessa säädetään
lainsäädännössä tuetusta päätöksenteosta,” Tukiliiton lakimies Tanja
Salisma 14.4.2021

Suomessa on ollut pitkään suunnitelmia siitä, miten tuettua päätöksentekoa tuotaisiin
lainsäädäntöön sote-palveluissa. Näistä keskeisimmät ovat vammaispalvelulaki ja
asiakas- ja potilaslainsäädäntö. Vammaispalvelulakiin kaavaillaan tuettua
päätöksentekoa palveluna eli lain mukaan myönnettävänä palveluna
myöntämisedellytykset täyttävälle henkilölle.
Vammaislainsäädännön valmistelu oli jo pitkällä ja sai Salisman mukaan myönteistä
palautetta. Hallituksen esitys (HE159/2018) kuitenkin raukesi keväällä 2019 soteuudistuksen kaatumisen yhteydessä. Valmistelu on jatkunut tällä eduskuntakaudella
rauenneen esityksen pohjalta ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia. Tarkoitus on
saattaa uusi laki voimaan 1.1.2023. Kolmatta versiota vammaislainsäädännön
uudistamisesta kutsutaan Valas III.
Uudistusta on tehty samaan aikaan henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen kanssa
keväällä 2021 mm. kuulemistilaisuuksien kautta. Sitä kautta tuettu päätöksenteko on
jatkanut hahmottumistaan lainsäädännössä. Nykyhetkessä näyttäisi siltä, että tuettu
päätöksenteko/päätöksenteossa tukeminen tulisi osaksi lain § 6 mainittuja avun ja
tuen tarpeisiin vastaavia palveluja.
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Kuulemistilaisuudessa 8.6.2021 lakiluonnokseen kirjattuna tuettua päätöksentekoa
voitaisiin toteuttaa

1. tiedon saamiseen
2. päätös- ja toimintavaihtoehtojen ja niiden seurausten selvittämiseen
3. oman tahdon muodostamiseen ja ilmaisemiseen
4. päätösten toteuttamiseen sekä
5. tunteiden käsittelemiseen ja ilmaisemiseen.

Vammaisen henkilön yksilöllinen tarve sen sijaan määrittäisi tuetun päätöksenteon
sisällön, välttämättömän määrän, keston ja toteutustavan. Jos tuettua
päätöksentekoa toteutetaan erillisenä palveluna, sen tulee olla tavoitteellista ja
määräaikaista. Lakiluonnoksessa tuettu päätöksenteko/päätöksenteon tuki
määritellään toisen ihmisen antamana tukena päätöksentekotilanteessa. Tällä on
tarkoituksena vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja
mahdollisuuksia tehdä valintoja omassa elämässään. Ensisijaisesti päätöksenteon
tuki annetaan osana muita palveluja ja toissijaisesti erillisenä palveluna.
Mielenkiintoisia ovat olleet hahmotelmat myös nk. IMO-lain valmistelussa. Suomessa
valmisteltiin tuettua päätöksentekoa itsemääräämislainsäädäntöön vuonna 2018
(IMO-laki), joka on viimeisimpänä kulkenut nimellä asiakas- ja potilaslaki. Se ei
kuitenkaan edennyt eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnoksessa hahmoteltiin tuettua
päätöksentekoa siten, että täysi-ikäisellä henkilöllä on mahdollisuus nimetä itselleen
tukihenkilö osallistumaan oman päätöksentekonsa tukemiseen ja tahtonsa
selvittämiseen. Lakiluonnoksessa myös esitettiin, että sote-ammattihenkilön olisi
huolehdittava yksittäisessä tilanteessa, että asiakkaan asianmukainen ja tahtoa
kunnioittava päätöksenteon tukeminen toteutuu. (Salisma 14.4.2021
webinaaritallenne osa 3; Kuulemistilaisuus 8.6.2021)

Tuettu päätöksenteko suhteessa edunvalvontaan
Kysymys tuetun päätöksenteon suhteesta edunvalvontaan nousi esiin tammikuussa,
kun kerroin hankkeestamme Vammaisfoorumin jäsenjärjestöistä koostuvalle
epäviralliselle henkilökohtaisen budjetin työryhmälle. Siellä esitettiin kommentti
”Tuettu päätöksenteko liittyy vahvasti edunvalvontaan, onko se kytkös hallussa?”.
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Kommentti jatkui siten, että ”Päätöksenteon tuki tulee olla riippumaton avun
toteuttajasta, siksi tukijan ja selonottajan on oltava ulkopuolinen, siksi se vaikuttaa
samalta kuviolta kuin edunvalvontavaltuutuksen kaltainen prosessi. Ja ettei kukaan
yksityinen saa vapaasti keksiä toisen tahtoa ilman valvontaa”.
Toisaalta hankesuunnittelija, Etevassa sosiaalityöntekijänä toiminut, Katariina Kontu
kuvasi hankkeen nykytilan kuvauksessa edunvalvonnan haasteita. Etevan
henkilökunta on ajoittain raportoinut edunvalvontaan liittyvistä haasteista.
Asiakastyössä on havaittu, että esimerkiksi viranomaisedunvalvojia on haastavaa
tavoittaa ja he eivät välttämättä ota riittävästi kantaa asioihin, joiden merkitystä
asiakas ei välttämättä ymmärrä. Lisäksi on havaittu eturistiriitoja omaisedunvalvojan
ja asiakkaan oman mielipiteen välillä.
Nämä luovat herkullisen maaperän selvittää tarkemmin tuetun päätöksenteon ja
edunvalvonnan kytköstä. Tukiliiton lakimies Saara Kokko avasi alustavia huomioitaan
asian ympäriltä. YK:n vammaissopimus voitiin ratifioida Suomessa, vaikka
holhoustoimilaki ja sen mukainen edunvalvontajärjestelmä olivat voimassa. Se kertoo
osaltaan, että edunvalvonta ja tuettu päätöksenteko voivat malleina elää rinnakkain.
Edunvalvontaa tulee toteuttaa henkilön edun mukaisesti ja lievimmän riittävän
suojakeinon mukaisesti. Tilanteessa, jossa henkilön oikeustoimikelpoisuutta ei ole
rajoitettu, edunvalvonnan lähtökohtana on ns. tukeva edunvalvonta. Silloin
päämiehellä ja edunvalvojalla on rinnakkainen toimivalta. Henkilön
toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa oikeuden päätöksellä, jos edunvalvojan
määrääminen ei riitä turvaamaan henkilön etua. Toimintakelpoisuuden rajauksella
henkilö voi tehdä tiettyjä oikeustoimia yhdessä edunvalvojan kanssa tai sillä voidaan
määrittää tiettyjen toimien kuuluvan ainoastaan edunvalvojalle.
Oli edunvalvonnan muoto mikä tahansa, sen tulee aina tapahtua henkilön
itsemääräämisoikeutta kunnioittavalla tavalla. Käytännössä henkilöä tulee aina
kuulla, kun tehdään päätöksiä hänen asioistaan. Puhutaan ns.
yhteistoimintavelvollisuudesta. Tähän pohjautuen voisi Kokon mukaan nykyisenlainen
edunvalvontajärjestelmä suurin piirtein säilyä, vaikka tuetun päätöksenteon malli
tulisi.
Hahmotteilla olevassa tuetun päätöksenteon mallissa ja edunvalvonnassa on
kuitenkin päällekkäisyyttä. Kummassakin on kysymys henkilön päätöksistä ja
valinnoista sekä tuesta niiden tekemiseen. Kiinnostava nosto Kokon puheenvuorosta
on pohdinta holhoustoimilaista yleislakina ja vammaislainsäädännöstä säädettävästä
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tuetun päätöksenteon palvelusta erityislakina. Tulisiko tukea päätöksenteossaan
tarvitsevalle ihmiselle määrätä ensisijaisesti edunvalvoja? Vai tulisiko periaatteena
olla asiakkaalle edullisimman lain soveltaminen?
Toisaalta reunaehtoina voidaan tunnistaa, ettei yleisellä edunvalvojalla ole
samanlaisia mahdollisuuksia toteuttaa yksilöllistä päätöksenteon tukea. Edunvalvonta
tulee kyseeseen ainoastaan tilanteissa, joissa henkilön asiat eivät muutoin tule
asianmukaisesti hoidetuiksi. Lisäksi holhousviranomaisen suunnalta on kuultavissa,
että edunvalvonnan ei ainakaan toivota lisääntyvän. Lähtökohtaisesti tulee suosia
muita sopivia tapoja. (Kokko 14.4.2021, webinaaritallenne osa 5)
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OSA 4 Miksi tuettu päätöksenteko on ollut niin
keskeisessä roolissa hankkeessa?
Mietteitä sote-uudistuksen äärellä
Henkilökohtaisen budjetoinnin matkaa on tehty samanaikaisesti sote-uudistuksen
valmistelun kanssa. Hankkeen puolivälissä ratkesi, että uudistus tulee. Olemme
oikeasti tilanteessa, joka etenee Suomen suurimpaan liikkeenluovutukseen. Sosiaalija terveysalan työntekijät siirtyvät hyvinvointialueiden palkkalistoille ja Etevan
toiminta-alueelle rakentuu kuusi hyvinvointialuetta.
Mietin kesäkuussa kaiken tämän vaikutusta hankkeeseen. Nopeasti totesin, että
tässä ollaan sellaisten asioiden äärellä, jotka eivät katoa uudistuksenkaan keskellä.
Kysymys on ihmisistä, jotka tarvitsevat toisen ihmisen tukea. Ihmisyydestä –
tavoitteesta elää omannäköistä elämää. Se ei katoa.
Olen hypännyt muutaman kerran vammaispalvelujen boksin ulkopuolelle soteuudistukseen liittyvien hankkeiden tilaisuuksiin mm. sellaisiin kuin Osallistavat
sosiaalityön menetelmät ja Sote-uudistus - Segmentointi asiakas- ja
palveluohjauksessa. Oli tilaisuuden nimi mikä tahansa, ja keskustelemassa ketkä
tahansa, löytyi puheissa kovasti yhtäläisyyksiä: Asiakas. Asiakas keskiössä.
Asiakkaat mukaan. Yhdessä asiakkaiden kanssa. Miten asiakas itse määrittelisi?
Muutostenkin keskellä palataan siihen, miksi tätä työtä teemme. Teemme asiakkaina
olevia ihmisiä varten – yhdessä heidän kanssaan. Professori Anneli Pohjola puhui
13.9.2021 viisaasti sosiaalihuollon asemasta ja kehittämisen tarpeista uudistuksesta.
Meillä sosiaalihuollossa on vastuu haavoittuvassa asemassa olevista ja paljon
palveluja tarvitsevista ihmisistä. Heillä on usein pitkäaikaisia tarpeita. Tällöin
korostuvat asiakkaana olevan ihmisen edun ja asianajon tarpeet.

Asiakkaan palvelupolussa on monenlaisia tiedon ja tuen tarpeita
Henkilökohtaisessa budjetoinnissa (HB) on kysymys yhdestä vaihtoehtoisesta
palvelujen järjestämisen tavasta. Tavoitteena on, että se tulisi vammaispalveluissa
yhdeksi palvelujen järjestämisen tavaksi kuntien (hyvinvointialueiden) oman
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palvelutuotannon, eri toimijoilta hankittavien ostopalvelujen ja henkilökohtaisessa
avussa järjestämistapana olevan ns. työnantajamallin lisäksi.
Asiakkaan polulla on useita askelmia siihen, että hän päätyy valitsemaan
henkilökohtaisen budjetoinnin palvelujen järjestämisen tavaksi. Voi myös olla niin,
että tarpeenmukaiset palvelut päädytään järjestämään perinteisellä tavalla tai
perinteisen tavan ja HB:n yhdistelmällä. Se, että asiakas valitsee itselleen jonkin
palvelujen järjestämisen tavan, voidaan nähdä polkuna, johon liittyy monenlaisia
tiedon ja tuen tarpeita.
Asiakkaan tarpeen mukaisten palvelujen järjestämistä tarkastellessa on hyvä
ymmärtää matka siihen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Petteri Kukkaniemi
hahmotteli asiakkaan polkua vammaispalveluissa 8 vaiheen kautta. Ensimmäisessä
vaiheessa henkilö pohtii, vastaako tuki hänen tarpeisiinsa ja onko sen turvin
mahdollista elää hyvää elämään. Vastaus on kyllä tai ei. Seuraavaksi toteutuu tuen
arviointi. Siinä korostuu henkilön oma arviointi. Kolmannessa vaiheessa kysytään
omaa ehdotusta: ”Miten järjestäisit tuen, jos saisit itse päättää?”. Tämän jälkeen
peilataan ehdotuksen tarpeellisuutta ja kohtuullisuutta suhteessa tunnistettuihin tuen
tarpeisiin. Luodaan ikään kuin raamit.
Viidennessä stepissä päästään tuen suunnitteluun ja kokeilemiseen käytännössä.
Miten se toimii? Tuen suunnittelun jälkeen on päätösten aika. Vasta tämän jälkeen
tulee ns. järjestelyvaihe. Miten tuki järjestetään? Järjestetäänkö se perinteisellä
tavalla vai tuoko HB jotain erityistä lisäarvoa tuen yksilölliseen järjestämiseen?
Lopputulos on omannäköisen elämän eläminen. Prosessissa on hyvä nähdä sen
jatkuvuus. Aina voi palata ensimmäisen kohdan kysymyksiin: Vastaako tuki
tarpeeseeni? Onko sen turvin mahdollista elää hyvää elämää?

Miksi päätöksenteon tuki on nostettu niin vahvaan rooliin
hankkeessa?
Edellä kuvatussa asiakkaan prosessissa on monta vaihetta, jossa asiakkaamme
tarvitsevat toisen henkilön tukea. Tuen tarpeita voi olla pohdinnassa, mikä toimii ja
mikä ei toimi tässä hetkessä. Tuen tarpeen itsearviointi, oman ehdotuksen ja
suunnitelman tekeminen, palvelujen järjestäminen, ratkaisuvaihtoehtojen arviointi
sekä HB:ssa budjetin käyttö ja hallinta ovat tilanteita, joissa korostuu päätöksenteon
tuki.
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Tuetussa päätöksenteossa on kysymys toisen henkilön antamasta tuesta, joka auttaa
asiakasta tekemään itse valintoja ja omaa elämää koskevia päätöksiä.
Päätöksenteon tuki voi olla esimerkiksi asioiden pilkkomista pienemmäksi, apua
tiedon hakemiseen, kuvatukea, selkokielistä viestintää, kokemusten kasvattamista ja
vaihtoehtojen luomista.
Aikaisemmissa kirjoituksissa kerroin, että tuettu päätöksenteko lähtee kyvykkyyden
näkökulmasta. Ihan jokainen voi tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä, jos vain
saa siihen tarvitsemaansa tukea (kuva 4). On henkilöitä, jotka tekevät päätökset
täysin itsenäisesti. Toiset tekevät päätöksiä toisen tukemana (”tukihenkilö”) ja
kolmansien päätöksenteon tukemisessa korostuu tukijoiden rooli (”tukirinki”).

Kuva 4. Tuettu päätöksenteko luo siltaa omannäköiseen elämään

Hankkeessa ajattelemme, että tuettu päätöksenteko on asiakkaillemme silta
omannäköiseen elämään. Osa asiakkaista tarvitsee vahvaa tukea, jotta he voisivat
suunnitella ja käyttää henkilökohtaista budjetointia. Tuettu päätöksenteko
mahdollistaa, että paljon tukea tarvitseva henkilö voi halutessaan valita
henkilökohtaisen budjetoinnin palvelujen järjestämisen tavaksi.

Lopuksi
Katja Burakoff kiteyttää 10.2.2021 olleen puheenvuoron päätössanoissa upeasti
myös Silta omannäköiseen elämään -hankkeen päämäärän:
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”Meillä kaikilla on yhteinen unelma, että pääsisimme Suomessa siihen,
että ihmisen vamma tai kyky kommunikoida ei rajoita sitä, millaisia
asioita hän voi elämäänsä saada. Tarvitaan tuetun päätöksenteon
toimintatapa, joka ottaa huomioon myös eniten tukea tarvitsevien
ihmisten tarpeet.”
Tuettu päätöksenteko vahvistaa ihmislähtöisyyttä palveluissa.
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