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Tuettu päätöksenteko YK:n
vammaissopimuksessa (12 art.)
 YK:n vammaissopimuksen 12 artikla
(Yhdenvertaisuus lain edessä):
 Vammaiset henkilöt ovat oikeudellisesti kelpoisia
yhdenvertaisesti muiden kanssa kaikilla
elämänaloilla (12.2 art.).
 Vammaisten henkilöiden tulee saada tuki, jota he
tarvitsevat oikeudellista kelpoisuuttaan
käyttäessään (12.3 art.).
 Sopimuspuolten varmistettava, että kaikki
oikeudellisen kelpoisuuden käyttöön liittyvät
toimet antavat asianmukaiset ja tehokkaat takeet,
joilla estetään väärinkäytökset ihmisoikeuksia
koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti.
(12.4 art.).

Tuettu päätöksenteko YK:n
vammaissopimuksessa (12 art.)


CRPD-komitean yleiskommentti nro 1 (koskee 12 artiklaa)
 Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa vammaisuuteen merkitsee siirtymistä
puolesta päättämiseen perustuvasta mallista tuetun päätöksenteon malliin.
 Oikeudellisen kelpoisuuden käyttämiseen tarkoitetussa tuessa on kunnioitettava
vammaisten henkilöiden oikeuksia, tahtoa ja mieltymyksiä, ja tuki ei saa
koskaan tarkoittaa puolesta päättämistä.
 ”Tuki” ymmärretään laajasti, voi tarkoittaa mm. seuraavia: luotetun henkilön
valitseminen auttamaan päätöksenteossa, vertaistukea, kommunikointiapua,
tulkin käyttö, tavanomaisesta poikkeavien kommunikointitapojen kehittäminen
jne.
 Tukea oikeudellisen kelpoisuuden käyttämiseen olisi annettava
yhteisöperustaisen lähestymistavan mukaisesti. yhteisöt ovat voimavara ja
kumppaneita sen opettelemisessa, millaista tukea oikeudellisen kelpoisuuden
käyttämisessä tarvitaan, ja eri tukivaihtoehtojen tekemisessä tunnetuiksi.
Sopimuspuolten on tunnustettava vammaisten henkilöiden sosiaalisten
verkostojen ja luontaisesti esiintyvän yhteisön tuen (kuten ystävien, perheiden
ja koulujen tuen) keskeinen asema tuetussa päätöksenteossa.
 Mahdollisuus saada päätöksenteon tukea myös erillisenä palveluna /
tukitoimena.

Tuettu päätöksenteko YK:n
vammaissopimuksessa (19 art.)


19 artikla (Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä):
 Sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen
oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset
valinnanmahdollisuudet.
 Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita
asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole
velvoitettuja käyttämään tiettyä asuinjärjestelyä (19 a) artikla).



CRPD-komitean yleiskommentti nro 5:
 Jotta siirtymä tuettuun päätöksentekoon toteutuu täysimääräisesti, ja 12
artiklan turvaamat oikeudet pannaan täytäntöön, on välttämätöntä, että
vammaiset henkilöt saavat mahdollisuuden muodostaa ja ilmaista toiveitaan ja
mieltymyksiään voidakseen käyttää oikeudellista kelpoisuuttaan
yhdenvertaisesti muiden kanssa. Jotta tähän päämäärään päästään, heidän tulee
olla osa yhteisöä.
 Henkilöille, joilla on kommunikaatiossaan vaativia erityistarpeita (ml. henkilöt,
jotka kommunikoivat kasvojen ilmeiden, kehon asentojen ja ääntelyn
välityksellä), tulee tarjota sopivaa tukea, jonka avulla he voivat muodostaa ja
välittää ohjeitaan, päätöksiään, valintojaan ja/tai mieltymyksiään sekä saada ne
tunnustetuiksi ja kunnioitetuiksi.

Tuettu päätöksenteko YK:n
vammaissopimuksessa (periaatteet)
 Oikeus tuettuun päätöksentekoon
kytkeytyy vammaissopimuksen
yleisiin periaatteisiin (3 art.): mm.
osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden
toteutuminen edellyttää, että
päätöksentekoon on saatavilla riittävää
tukea.

Tuettu päätöksenteko
ja kansallinen lainsäädäntö







YK:n vammaissopimus voimassaolevaa oikeutta (12 artiklan
säännökset suoraan sovellettavissa, ja perustuslain 22 § myös
edellyttää soveltamaan ko. säännöstä).
Vammaispalvelulaissa tuettuun päätöksentekoon rinnastuvia
elementtejä voidaan nähdä säännöksissä henk.koht. avusta (8 c ja 8 d
§).
Lisäksi päätöksenteon tukea on jo nyt mahdollista myöntää ”muuna
lain tarkoituksen toteuttamiseen tarvittavana palveluna” (8 § 1
mom.).
Kehitysvammalaissa säännös ”muusta vastaavasta erityishuollon
toteuttamiseksi tarpeellisesta toiminnasta”, joka voi olla myös
päätöksenteon tukea (2 § 10 kohta).
Vammaisen asiakkaan oman päätöksenteon tukeminen osana muita
palveluita voidaan huomioida myös ko. palveluiden myönnetyissä
määrissä (kuten myöntämällä tätä tarkoitusta varten lisätunteja
henkilökohtaista apua) tai palveluiden resursoinnissa

Tulevaisuudennäkymiä
lainsäädännöstä


Uudessa vammaispalvelulaissa tarkoituksena säätää tuetun
päätöksenteon palvelusta (osana valmennuksen ja tuen
palvelua), johon vammaisilla henkilöillä on subjektiivinen
oikeus tarpeiden mukaan.
 Meneillään olevan Valas III -valmistelun pohjana edellisen
hallituksen sote-uudistuksen myötä kaatunut ehdotus HE
159/2018 vp



Lisäksi säännökset itsemääräämisoikeudesta ja sen
käyttämisestä sekä tuetusta päätöksenteosta suunniteltu
sisällytettävän kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja
asiakasryhmiä koskevaan asiakas- ja potilaslainsäädäntöön
(IMO-laki/lainsäädäntö).
 Edellisellä hallituskaudella tehty lakiluonnos sai
lausuntokierroksella syksyllä 2018 niin paljon kritiikkiä, ettei sitä
viety eduskunnan käsiteltäväksi, joten se ei välttämättä toimi
ainakaan kaikilta osin jatkovalmistelutyön pohjana (?)

IMO-lakiluonnos 6.7.2018: tuetun
päätöksenteon mallin hahmottelua







Luonnokseen sisältyy 4 luku asiakkaan ja potilaan päätöksenteon
tukemisesta (sote-palvelujen kontekstissa).
Täysi-ikäisellä asiakkaalla/potilaalla on mahdollisuus nimetä yksi tai
useampi tukihenkilö osallistumaan oman päätöksentekonsa
tukemiseen ja tahtonsa selvittämiseen, jos hän ei itse alentuneen
itsemääräämiskyvyn vuoksi pysty itsenäisesti osallistumaan sosiaali/terveydenhuoltonsa suunnitteluun ja toteuttamiseen tai
ymmärtämään ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten
vaikutuksia. Tukihenkilö ei päätä puolesta.
Pyrittävä siihen, että asiakas/potilas keskustelee ennen tukihenkilön
nimeämistä nimettävän henkilön kanssa tämän tehtävistä ja omista
toiveistaan. Tukihenkilön on annettava suostumuksensa tehtävään.
Asiakas/potilas voi nimetä tukihenkilön kirjallisesti tai suullisesti. Soteammattihenkilö tekee kirjaukset tukihenkilön nimeämisestä sosiaalija terveydenhuoltoa koskeviin suunnitelmiin (asiakas-, toteuttamis-,
hoito- ja/tai kuntoutussuunnitelmat). Tukihenkilölle annetaan
kirjalliset ohjeet tukihenkilönä toimimisesta.

IMO-lakiluonnos 6.7.2018: tuetun
päätöksenteon mallin hahmottelua






Jos tukihenkilöä ei ole nimetty, laillinen edustaja, lähiomainen tai
muu läheinen voi osallistua henkilön päätöksenteon tukemiseen ja
tahdon selvittämiseen.
Sote-ammattihenkilöstön on huolehdittava yksittäisessä tilanteessa
asianmukaisesta päätöksenteon tukemisesta, vaikka nimettyä
tukihenkilöä tai laillista edustajaa / lähiomaista / läheistä ei ole taikka
jos em. henkilöillä ei ole edellytyksiä toimia asiakkaan tai potilaan
tahtoa kunnioittaen ja hänen etunsa mukaisesti (eturistiriita ja/tai
vastakkaiset näkemykset).
Tukihenkilön tehtävä lakkaa, jos nimeävä henkilö vaihtaa tukihenkilöä
tai ilmoittaa, ettei enää halua käyttää tukihenkilöä. Jos tehtävä
lakkautetaan, koska tukihenkilöllä ei katsota olevan edellytyksiä
toimia asiakkaan tai potilaan tahtoa kunnioittaen ja hänen etunsa
mukaisesti, ja asiakas/potilas ja tukihenkilö vastustavat tätä, hoitavan
lääkärin tai vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä tukihenkilön
tehtävän lakkaamisesta kirjallinen valituskelpoinen päätös.

IMO-lakiluonnoksen 3 luku asiakkaan ja
potilaan itsemääräämisoikeudesta
16 § Asiakkaan itsemääräämisoikeus
Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja
mielipide sekä muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on
annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen
sekä muihin hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviin toimenpiteisiin.
Jos täysi-ikäinen sosiaalihuollon asiakas ei alentuneen itsemääräämiskyvyn vuoksi pysty
itsenäisesti osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa, tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden
toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, taikka ymmärtämään ehdotettuja
ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaalla oikeus saada tukea
päätöksenteossa siten kuin jäljempänä 4 luvussa säädetään. Jos asiakas ei tuettunakaan kykene
ottamaan kantaa 1 momentissa tarkoitettuihin asioihin, on noudatettava hänen tekemäänsä
pätevää hoitotahtoa siten kuin jäljempänä 5 luvussa säädetään.
Jos henkilöllä ei ole pätevää hoitotahtoa, tai sen tiedot ovat riittämättömät, on pyrittävä
selvittämään, mikä vaihtoehto vastaisi asiakkaan tahtoa. Sen selvittämiseksi mikä vaihtoehto
parhaiten vastaisi henkilön tahtoa, on ennen tärkeän päätöksen tekemistä kuultava asiakkaan
laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä. Jos asiakas on hoitotahdossaan tai
muulla tavoin valtuuttanut yhden tai useamman henkilön kuultavaksi, on toimittava
valtuutuksen mukaisesti.
Jos 3 momentin mukaisesti kuultavat henkilöt ovat eri mieltä asiakkaan tahdosta tai asiakkaan
tahdosta ei muusta syystä ole mahdollista saada riittävästi tietoa, on pyrittävä muiden tietojen
perusteella toimimaan asiakkaan edun mukaisesti.

IMO-lakiluonnos 3 luku (jatkuu)
17 § Potilaan itsemääräämisoikeus
Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy
tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan
hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti
hyväksyttävällä tavalla.
Jos täysi-ikäinen potilas ei alentuneen itsemääräämiskyvyn vuoksi pysty itsenäisesti
päättämään terveyden- tai sairaanhoidostaan, on hänellä oikeus saada tukea
päätöksenteossa siten kuin jäljempänä 4 luvussa säädetään.
Jos potilas ei tuettunakaan kykene päättämään terveyden- tai sairaanhoidostaan, on
noudatettava hänen tekemäänsä pätevää hoitotahtoa siten kuin 5 luvussa
säädetään.
Jos henkilöllä ei ole pätevää hoitotahtoa, tai sen tiedot ovat riittämättömät, on
potilasta hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen tahtonsa mukaisena. Sen
selvittämiseksi millainen hoito parhaiten vastaisi henkilön tahtoa, on ennen tärkeän
hoitopäätöksen tekemistä kuultava potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista
tai muuta läheistä. Jos potilas on hoitotahdossaan tai muulla tavoin valtuuttanut
yhden tai useamman henkilön kuultavaksi, on toimittava valtuutuksen mukaisesti.
Jos 4 momentin mukaisesti kuultavat henkilöt ovat eri mieltä potilaan tahdosta tai
potilaan tahdosta ei muusta syystä ole mahdollista saada riittävästi tietoa,
potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa
mukaisena.

IMO-lakiluonnos 3 luku (jatkuu)
18 § Alaikäisen asiakkaan asema
Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen
ikänsä ja kehitysvaiheensa edellyttämällä tavalla.
Jos lasta koskevassa yksittäisessä sosiaalihuollon asiassa on perusteltu syy olettaa, että huoltaja
ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua, tulee sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun
toimielimen tehdä holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 72 §:ssä tarkoitettu hakemus tai 91
§:ssä tarkoitettu ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi lapselle, jos se on tarpeen lapsen edun
turvaamiseksi. Lapsen toivomukset ja mielipide asiassa on selvitettävä 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla.

19 § Alaikäisen potilaan asema
Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen
ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos lapsi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella
kykenee päättämään terveyden- tai sairaanhoidostaan, häntä on hoidettava
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.
Jos lapsi ei kykene päättämään terveyden- tai sairaanhoidostaan, häntä on hoidettava
yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.
Alaikäisen potilaan huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan
henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.

--> Lapsille ei siis ehdotettu oikeutta tuettuun päätöksentekoon, mitä voi pitää
ongelmallisena (eivät myöskään hoitotahtosäännökset olisi koskeneet heitä?)

Tuettu päätöksenteko Valas III:ssa


Lakia valmistellaan edellisellä hallituskaudella rauenneen esityksen
(HE 159/2018 vp) pohjalta. Tänä keväänä asiasta järjestetään
kiinnostuneille kuulemistilaisuuksia, syksyllä tulossa lausuntokierros,
HE eduskuntaan 2022?, voimaan 1.1.2023 sote-uudistuksen kanssa??
7 § Valmennus ja tuki (1 mom.)
Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa
valmennusta ja tukea:
1) tiedollisten tai toiminnallisten tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
tarvittavien taitojen harjoittelemisessa;
2) elämän muutostilanteissa;
3) kommunikoinnissa;
4) tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa;
5) omaa elämää koskevassa päätöksenteossa. - + 7.1 §:n perustelut: säännöksen 1-4 kohtiin voisi sisältyä tuettua
päätöksentekoa (eli oikeus tarpeen mukaan saada myös osana niitä)

Tuettu päätöksenteko: HE
159/2018 7 § (jatkuu)






Vammaisella henkilöllä olisi vahva määrärahoista
riippumaton oikeus saada välttämättä
tarvitsemaansa valmennusta ja tukea, ml. tuettua
päätöksentekoa.
Valmennuksen ja tuen, ml. tuetun päätöksenteon,
tavoitteet ja sisältö sekä välttämätön määrä, kesto ja
toteutustapa on määriteltävä vammaisen henkilön
yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Valmennusta ja tukea annetaan henkilökohtaisena
tai ryhmässä toteutettavana palveluna taikka
yhdistettynä muihin palveluihin.

Tuettu päätöksenteko: HE
159/2018 7 §:n perustelut






”Vammaisen henkilön tarvetta tukeen päätöksenteossa olisi arvioitava
sen mukaan, miten ja millaista tukea osana muita palveluja,
esimerkiksi osana asumisen tukea, järjestetään. Ensisijaista olisi aina
yleisen lainsäädännön nojalla annettava tuki. Tuesta päätöksentekoon
säädettäisiin jatkossa myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilaslaissa.” (HE 159/2018 vp, s. 118)
”1 mom. 5 kohdan mukaan valmennusta ja tukea olisi oikeus saada
omaa elämää koskevaan päätöksentekoon myös erillisenä palveluna.
Tukea voisi saada muun muassa tiedon etsimisessä sekä asioiden
merkityksen selvittämisessä ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen ja
niiden vaikutusten arvioinnissa ja päätösten tekemisessä. Palvelua
voitaisiin antaa esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseilla.” (HE
159/2018 vp, s. 121)
”Valmennuksen ja tuen sisällöstä, määrästä, kestosta sekä
toteuttamistavasta tehtäisiin hallintopäätös, vaikka palvelu [esim.
tuetun päätöksenteon palvelu] toteutettaisiin muun palvelun osana.”
(HE 159/2018 vp, s. 122)

Tuetun päätöksenteon kehittäminen
eteenpäin Valas III:ssa


Perusteluissa olisi nähdäksemme aiheellista kuvata tarkemmin
palvelua ja esim. määritellä tarkemmin tukijana toimimisen
edellytyksiä: tukijan pitäisi mm. tuntea tuettavan vammaisen
henkilön kommunikaatio ja olla päätöksenteon kohteena
olevassa asiassa puolueeton
 Päätöksenteon itsenäisyyden turvaamiseksi voisi olla perusteltua, että
tukija voisi olla perheenjäsen vain perustellusta syystä



Aiheellista edellyttää päätöksenteon tukijalta jonkunlaista
(lyhyttä) ennakkovalmennusta?
 Tällä voitaisiin osaltaan varmistaa sitä, että tuettavan oikeus
käyttää omaa oikeudellista kelpoisuuttaan toteutuu ja että palvelu on
linjassa YK:n vammaissopimuksen kanssa
 Esim. vammaisjärjestöt voisivat olla luontevia tahoja kouluttamaan
tukijoita (vrt. Omaishoitajaliiton Ovet-valmennus)?




Tuetun päätöksenteon dokumentointia olisi syytä käsitellä (vähintään)
pykälän perusteluissa
Suhde henkilökohtaiseen budjetointiin selvennettävä

Suhde muuhun lainsäädäntöön:
näkökulmana edunvalvonta




Edunvalvontajärjestelmä:
YK:n vammaissopimus voitu ratifioida nykyisen holhoustoimilain voimassa ollessa.
Edunvalvonnan periaatteita ovat päämiehen itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen ja lievin riittävä suojakeino.
Edunvalvojalla ja päämiehellä on rinnakkainen toimivalta tilanteissa, joissa
päämiehen toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, ja asia kuuluu edunvalvojalle
määrättyyn tehtävään. (tukeva edunvalvonta HolhTL 3.2 §)








Jos edunvalvoja ja hänen päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri mieltä, päämiehen
kanta on ratkaiseva, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen (HL 15.1 §).
Samansisältöinen säännös löytyy HLL 18a.1 §:stä. Myös OK 12:1a:n mukaan päämiehen
kanta on riita-asioita koskevissa erimielisyystilanteissa ratkaiseva, jos päämies kykenee
ymmärtämään asian merkityksen.
Päämiehen ymmärryskyvyn arviointi jää sille viranomaiselle, jolle käsiteltävänä oleva asia
kuuluu.

Edunvalvonnan tulee tapahtua päämiehen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, eli
päämiestä tulee kuulla tehtäessä päätöksiä hänen asioistaan. Tämä
yhteistoimintavelvollisuus koskee kaikkia edunvalvontamuotoja.
Edunvalvojan tehtävä määritellään lievimmän riittävän suojakeinon periaatteen
mukaiseksi niin, että se toteuttaa optimaalisimmalla tavalla päämiehen etua.
Edunvalvontajärjestelmä voinee säilyä pääosin nykyisenkaltaisena, vaikka tuetun
päätöksenteon malliin liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt yleistyisivätkin sen rinnalla.

Suhde muuhun lainsäädäntöön:
näkökulmana edunvalvonta







Hahmottuvassa tuetun päätöksenteon mallissa ja
edunvalvontajärjestelmässä on kuitenkin päällekkäisyyksiä.
Uusi VPL (jossa mahd. tuetun päätöksenteon palvelu) on erityislaki, ja
HolhTL yleislaki: voitaisiinko katsoa niin, että edunvalvonta tulisi
myöntää ensisijaisesti tuettuun päätöksentekoon (erityispalvelu)
nähden silloin, kun henkilö ei kykene tekemään päätöksiään täysin
itsenäisesti? (vrt. HE 159/2018 vp: ”Ensisijaista olisi aina yleisen
lainsäädännön nojalla annettava tuki.”)
Ainakin silloin, jos vaihtoehtona olisi yleinen edunvalvonta tai VPL:n
tarkoittama tuetun päätöksenteon palvelu, palvelu pitäisi myöntää
VPL:n nojalla, koska yleinen edunvalvoja ei käytännössä varmastikaan
pysty samalla tavalla yksilöllisesti tukemaan päätöksentekoa kuten
henkilön itse nimeämä tukihenkilö. (asiakkaan edun ensisijaisuus)
Kuitenkin HolhTL:n soveltamisen lähtökohta on, että edunvalvontaan
turvaudutaan vain silloin, jos henkilön asiat eivät tule muutoin
asianmukaisesti hoidetuiksi. Edunvalvontaa ei toisin sanoen tarvita,
jos asiat voidaan hoitaa muulla tavalla, ja tämä on myös
holhousviranomaisen linja. → Tuetun päätöksenteon malliin sisältyvä
tuki (tarvittaessa erillisenä vammaispalveluna) tällainen ”muu tapa”?

Suhde muuhun lainsäädäntöön:
erityisiä kysymyksiä





Tukijan vastuu (”huonojen”) päätösten seurauksista?
(vrt. asiakkaan edun turvaaminen sosiaalihuollossa)
Lapsen edun näkökulma: lapsen edun
huomioiminen edellyttänee sitä, että vaikka lapsella
on huoltaja/t, joilla on oikeus päättää monista
lapseen liittyvistä asioista, niin jos lapsi ei halua
omaan päätöksentekoonsa tukea huoltajaltaan, hän
voisi saada päätöksenteon tukea joltakin muulta
henkilöltä (edellyttäen että lapsi on itsemääräävä)?
Tuettu päätöksenteko sote-palvelujen kontekstin
ulkopuolella: miten mahdollistaisi esimerkiksi
pätevien yksityisoikeudellisten oikeustoimien
tekemisen?

Yhteenveto
 On perusteltua lähteä liikkeelle tuetun
päätöksenteon mallin kehittämisestä
nimenomaan sote-palvelujen
kontekstissa, jossa tarpeelliset säännökset
tulisivat vammaispalvelulakiin sekä
asiakas- ja potilaslakiin (tai lakeihin).
 Tähän kontekstiin ja tarkoitukseen luotu
malli periaatteineen ja menettelyineen
antaisi mallin asian kehittämiseen myös
muissa oikeudellisissa konteksteissa.

Kiitos!
lakineuvonta@tukiliitto.fi
www.tuettupaatoksenteko.fi
www.tuenjavalmennuksenkeskus.fi

