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Työryhmän asettaminen, vammaistyön rajoitustoimenpide ja itse-
määräämisoikeuden asiantuntijatyöryhmä

HEL 2019-008385 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti asettaa 1.9.2019 lu-
kien asiantuntijatyöryhmän seuraamaan vammaistyön rajoitustoimenpi-
teitä ja niiden tilastointia. Lisäksi ryhmän tehtävä on päivittää itsemää-
räämisoikeus eli IMO-käsikirja ja vastata itsemääräämisoikeuteen liitty-
vän osaamisen kehittämisestä vammaistyössä. Asiantuntijaryhmä toi-
mii myös erityishuoltopiirin tehtävien osalta asiantuntijana Apotin käyt-
töönottoon liittyen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii vammaisten sosiaalityön päällikkö 
Jonna Weckström, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaisten sosiaalityö.

Työryhmän muut jäsenet ovat:

- varapuheenjohtaja ylilääkäri Laura Åberg, perhe- ja sosiaalipalvelut, 
kehitysvammapoliklinikka 

- johtava lakimies Karri Välimäki, hallinto, päätöksenteon tuki 

- johtava sosiaalityöntekijä Anu Purhonen, perhe- ja sosiaalipalvelut, 
vammaisten sosiaalityö

- vastaava psykologi Lotta Seppälä, perhe- ja sosiaalipalvelut, kehitys-
vammapoliklinikka

- johtava ohjaaja Tuomo Ratinen, perhe- ja sosiaalipalvelut,  vammais-
ten työ- ja päivätoiminta, toimintakeskus Cäpsä

- johtava ohjaaja Heidi Ruoho, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaisten 
asumispalvelut, Aurinkolahden ryhmäkoti

- ohjaaja Johanna Pirhonen, perhe- ja sosiaalipalvelut,  vammaisten 
työ- ja päivätoiminta, Pasilan toimintakeskus

- ohjaaja Sari Tuira, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaisten asumispal-
velut, Aurinkolahden ryhmäkoti 

- suunnittelija Elisabeth Pohjanheimo-Vihavainen, perhe- ja sosiaalipal-
velut, vammaistyö
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- suunnittelija Katja Hernesniemi, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammais-
työ 

Työryhmän sihteeri on toiminnansuunnittelija Merja Jäntti, hallinto, 
henkilöstö ja kehittämispalvelut.

Asiantuntijaryhmä raportoi toiminnastaan sekä rajoitustoimenpiteiden 
käytöstä vammaistyön johtajalle kaksi kertaa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Erityishuoltolaissa säädetään erityishuollon rajoitustoimenpiteiden käy-
tön yleisistä edellytyksistä. Erityishuoltolain tarkoittamia rajoitustoimen-
piteitä on kiinnipitäminen, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilön 
tarkistus, lyhytaikainen erillään pitäminen, välttämättömän terveyden-
huollon antaminen vastustuksesta riippumatta, rajoittavien välineiden ja 
asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa, valvottu liikkuminen ja 
poistumisen estäminen. Rajoitustoimenpiteiden käyttöä tulee arvioida 
ja niitä tulee pyrkiä vähentämään. Erityishuoltolain 42 b 2 mom edelly-
tyksenä rajoitustoimenpiteiden käytölle on, että käytettävissä on riittävä 
lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön tuntemushoidon ja huolenpi-
don toteuttamista ja seurantaa varten.  

Kun kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin lisättiin vuonna 
2016 rajoitustoimenpiteistä koskevat säädökset, perustettiin Helsingin 
vammaistyöhön työryhmä joka laati IMO käsikirjan ohjeistamaan itse-
määräämisoikeuden vahvistamisessa sekä että rajoittamistoimenpitei-
den osalta. Ohjeita sovelletaan omaan toimintaan sekä ostopalveluna 
järjestettyihin palveluihin.  Rajoitustoimenpiteiden seurantaa varten 
vammaistyössä on toiminut Rajoitustoimenpiteiden seuranta (RAPISE) 
työryhmä. Toiminnan yhdenmukaistamiseksi ja koordinoimiseksi työ-
ryhmä on esittänyt näiden kahden työryhmän tilalle nimettävän vam-
maistyön rajoitustoimenpide ja itsemääräämisoikeuden asiantuntija-
ryhmän.

Apotin käyttöönoton valmistelussa on huomioitava, että Helsinki muo-
dostaa oman erityishuoltopiirinsä. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi 
asiantuntijaryhmä toimii erityishuoltopiirin tehtävien osalta asiantuntija-
na Apotin käyttöönottoon liittyen.

Lisätiedot
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Työryhmään nimetyt Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vammaistyö
Työryhmärekisteri

.


