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Itsemääräämisoikeus

• ”Ihmisarvon kunnioittamisen edellytyksenä on, 
että ihminen nähdään valintoihin ja päätöksiin 
kykenevänä toimijana

• Hänellä on oltava vapaus päättää omasta 
elämästään, ja muiden on myös kunnioitettava 
hänen itsemääräämisoikeuttaan” (Pirjatanniemi 2013)



• Itsemääräämisoikeus voidaan määritellä jokaisen 
toimintakykyisen yksilön yhdenvertaiseksi 
oikeudeksi päättää itseään koskevista asioista

– Itsemääräävänä henkilöä voidaan pitää, kun hän 
ymmärtää asian kannalta erilaiset vaihtoehdot ja osaa 
arvioida niiden seurauksia sekä pystyy päättelemään 
asiassa tarvittavan ratkaisun (Karvonen-Kälkäjä / HE 137/1999)

• Tavallisesti henkilöllä on täysimääräinen, 
absoluuttinen itsemääräämisoikeus, eikä 
esimerkiksi ikä vaikuta yksilön oikeuteen tehdä 
itseään tai omaisuuttaan koskevia päätöksiä

Mäki-Petäjä-Leinonen 2013



Keskeisiä perusoikeuksia

• Oikeus itsemääräämiseen
– PL 7.1§: Yksilön oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen
– PL 14.3 §: Julkisen vallan velvollisuus edistää yksilön 

mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskevaan 
päätöksentekoon

• Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun
– PL 6 §:Ketään ei ilman hyväksyttävää perustetta eri 

asemaan….iän…vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella

– Sairaan tai vammaisen näkökulmasta:
• Suhteessa muuhun väestöön
• Suhteessa muihin sairaus- ja vammaryhmiin
• Saman sairausryhmän sisällä

Mäki-Petäjä-Leinonen



Meneekö kertaheitolla
”koko itsemääräämisoikeus”?

• Oikeudellisen toimintakyvyn heikentyminen ei 
automaattisesti poista itsemääräämisoikeutta

• Itsemääräämisoikeutta arvioitaessa 
perusolettamuksena tulisi aina olla se, että 
henkilö on oikeudellisesti toimintakykyinen, 
kykenevä tekemään valintoja ja osallistumaan 
omia asioitaan koskevien päätösten tekemiseen

Mäki-Petäjä-Leinonen



Niin kauan kuin sairastunut ihminen kykenee
itse päättämään omista asioistaan,

hänen tekemälleen ratkaisulle on annettava
etusija laillisen edustajan tai muun läheisen mielipiteen asemasta

Mäki-Petäjä-Leinonen



Onko muistisairaalla ihmisellä 
itsemääräämisoikeutta?

• Paitsi kyseisellä hetkellä, myös aiemmin 
terveenä ollessaan ilmaisemat toiveet ja niiden 
kunnioittaminen

• Huom! Toimintakyky voi vaihdella monta 
kertaa päivässä!



Lakihanke IMO:n vahvistamisesta ja 
rajoitustoimista

• Tavoitteena vahvistaa moniammatillista 
yhteistyötä, palvelujen saatavuutta ja kehittämistä 
siten, että tarve turvautua itsemääräämisoikeuden 
rajoituksiin vähenee

• ”Kenenkään henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta 
riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä 
perustetta”

Mäki-Petäjä-Leinonen



Rajoittamistoimenpiteitä
1. Kiinnipitäminen

2. Rajoittavien välineiden käyttö 
asiakas- ja potilaskuljetusten 
aikana

3. Rajoittavien välineiden käyttö 
päivittäisen lepäämisen tai 
ruokailun yhteydessä sekä muissa 
vastaavissa tilanteissa

4. Rajoittavien välineiden tai 
asusteiden käyttö

5. Rajoittavien välineiden ja 
asusteiden käytön jatkaminen

6. Lyhytaikainen erillään pitäminen 
asiakkaan tai potilaan 
rauhoittamiseksi

7. Erillään pitäminen ulkopuolelta 
lukittavassa tilassa

8. Erillään pitämisen jatkaminen

9. Poistumisen estäminen

10.Teknisen välineen tai niiden 
yhdistelmän käyttö

11.Omaisuuden haltuunotto

12.Henkilöntarkastus

13.Hygieniaan liittyvän toimenpiteen 
suorittaminen vastustuksesta 
huolimatta

14.Välttämättömän terveyden- ja 
sairaanhoidon toteuttaminen 
vastustuksesta huolimatta

15.Lääkityksen antaminen 
vastustuksesta huolimatta

16.Henkilön siirtäminen terveyden- tai 
sosiaalihuollon toimintayksikköön



Hoitohenkilöstö ei edes miellä joitain 
rajoitteita, kuten sängynlaitoja, 

todellisiksi rajoitteiksi



Ethical issues linked to
restrictions of freedom of

people with dementia

• Julkaistiin 2/2013

• Suositusten painopisteet:

– Vapaus valita asuinpaikka

– Vapaus elää mahdollisimman vähän vapautta 
rajoittavassa ympäristössä

– Vapaus elää henkilökohtaisten asenteiden, arvojen ja 
elämäntapojen mukaan

– Vapaus toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä

Mäki-Petäjä-Leinonen



Vapaus valita asuinpaikka ja 
hoitomuoto

• Lähtökohtana muistisairaan autonomia
– Tarvitaan riittävä määrä resursseja, rakenteita ja käytäntöjä

• Muistisairaan tahdonvastaisen hoidon tulee olla 
mahdollista vain laissa säädetyin edellytyksin
– Vain jos vaaraksi itselleen tai ympäristölleen

– Tarvitaan vaihtoehtoja, ottaen huomioon henk.koht. preferenssit

– Päätöksestä tulee olla valitusoikeus

• Tarvitaan toimintaohjeet suojaamaan sellaisen 
muistisairaan oikeuksia, jonka tosiasiallista 
vapautta on rajoitettu
– Esimerkiksi vapaus poistua hoivapaikasta tai päivähoitopaikasta

Mäki-Petäjä-Leinonen



Vapaus elää mahdollisimman vähän 
vapautta rajoittavassa ympäristössä

• Muistisairaan vapautta ei tule rajoittaa (esim. fyys./kem. sitominen)

– Mahdollista vain ääritilanteissa

– Tulee välttää huolellisella suunnittelulla ja arvioinnilla

• Vapauden rajoittamista ilman muistisairaan  suostumusta on 
pidettävä kaltoinkohteluna, ellei sen oikeutukseen ole 
juridisia, kestäviä perusteita
– Suostumuksen antamiseen kykenemättömän muistisairaan vapauden 

rajoittamisen ei tule olla sallittua ilman laillisen edustajan konsultointia

• Vapauden rajoitusta ei tule ajatella mahdollisuutena
– Se on epäonnistumista hyvän hoidon ja hoivan antamisessa

• Mahdollista vain lääkärin määräyksestä, asiallisesti 
dokumentoituna ja valvotuissa olosuhteissa

• Hoivayksiköiden tulisi laatia suunnitelmat vapauden 
rajoitusten nollatoleranssista

Mäki-Petäjä-Leinonen



Vapaus elää henk.koht. asenteiden, 
arvojen ja elämäntapojen mukaan

• Eläminen yhteisössä vs. sosiaalinen eristyminen

– Tulee olla muistisairaan itsensä päätettävissä

– Teknologinen tuki yksilöllisiin ratkaisuihin

• Eläminen laitoksessa

– Yksilöllisyyden ja kulttuuristen erojen kunnioittaminen

• Oikeutta tupakoida, käydä wc:ssä tai pitää kahvitaukoja ei tule 
rajoittaa tiettyihin kellonaikoihin, jollei siihen ole laillisia perusteita

• Oikeus ulkoilla päivittäin sekä oikeus pukeutua omiin vaatteisiinsa

• Seksuaalisuus ja ihmissuhteet

– Hoivayksiköillä tulisi olla selkeä, avoin ja hyväksyvä linja

– Muistisairaan ei tule ajatella automaattisesti olevan altis 
seksuaaliselle tai taloudelliselle hyväksikäytölle

• Tätä mahdollisuutta ei tule toisaalta poissulkea

Mäki-Petäjä-Leinonen



Itsemääräämisoikeus vs. 
oikeus suojaamiseen?



Suojaamisen periaate

• Heikkojen erityisryhmään kuuluvien henkilöiden 
oikeus saada suojaa ulkopuolisten, tai heidän 
itsensä, aiheuttamia oikeudenloukkauksia 
vastaan

– Kysymys on vahvasti paternalistisesti värittyneestä 
periaatteesta, jossa suojaamisen tarpeessa olevalle ei 
yleensä tehdä kysymystä siitä, haluaako tämä suojaa 
vai ei

– Suojaamisen periaatteen toteutumiseksi voidaan 
joutua tinkimään itsemääräämisoikeuden 
toteuttamisesta

– Vasta kun on olemassa selvää näyttöä henkilön 
kyvyttömyydestä huolehtia asioista omien etujensa 
mukaisesti, nousee suojaamisen periaate määrääväksi



Erityisen hauraassa 
asemassa

• Psyykkiseen ja/tai kognitiiviseen toimintakykyyn 
vaikuttava sairaus

• Iäkäs ihminen

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä asuva?



Hoidetaanko sairautta?
Vai tuetaanko hyvää elämää?

Hyvää hoitoa
vai hyvää elämää?
Mikä on muistisairaan ihmisen etu?
Onko potilaana ihmisarvoista elämää?
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Läheisen rooli päätöksenteon 
tukena

• ”Kyllä äidille ehdottomasti olisi parasta…”
vai
”Äiti olisi varmasti halunnut…”?

• Potilaslaki lähtee potilaan oletetun tahdon 
noudattamisesta



Parempia  vaihtoehtoja



Tulevaisuuteen varautuminen
eli ennakointi

• Ohjaus- ja neuvontavelvollisuus!

– Edunvalvontavaltuutus

– Hoitotahto,
elämänlaatutestamentti



Ammattihenkilöstön 
osaaminen

• Ammattitaitoinen työntekijä osaa toimia oikein 
ilman rajoittamistoimenpiteitä

– ”Vapauden rajoitusta ei tule ajatella mahdollisuutena.
Se on epäonnistumista hyvässä hoidossa ja hoivassa.”

• Perus- ja täydennyskoulutus, perehdyttäminen, 
työnohjaus

– Ei vain ammatillinen tieto ja taito, vaan myös asenteet





Heidi Härmä

asiantuntija,
työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä

p. 09 – 6226 200

heidi.harma@muistiliitto.fi


