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Lounais-Suomi 
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
 

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA -KOULUTUSPÄIVÄ UUDESTA 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Lou-

nais-Suomen aluehallintovirasto järjestävät ohjaus- ja koulutuskierroksen kehitysvammalain 

muutoksesta. Tilaisuuden tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammahuollon toimijoiden osaa-

mista asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemisessa muuttuvan lainsäädännön myötä.  

Aika Tiistai 23.8.2016 klo 8:30 – 15:30 

Paikka Valtion Virastotalo / auditorio 2 krs. (osoite: Itsenäisyydenaukio 2, Turku) 

Kohderyhmä          Tilaisuus on tarkoitettu kehitysvammahuollon palveluja tuottavien ja järjestävien julkisten ja 

yksityisten toimijoiden esimiehille, omavalvonnan ja laadunhallinnan vastuuhenkilöille sekä 

asumispalveluyksiköiden ja työ- ja päivätoimintayksiköiden esimiehille ja työntekijöille sekä 

muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille ja luottamushenkilöille. 

Ilmoittautuminen          Ilmoittautumiset pyydetään 16.8.2016 mennessä osoitteeseen: 

https://www.webropolsurveys.com/S/531969EA97879005.par  Osallistujia pyydetään                               

          ilmoittautumisen yhteydessä tekemään etukäteen päivän teemaan liittyviä kysymyksiä.  

 

          Ravintola Aitiopaikka palvelee Valtion Virastotalon toisessa kerroksessa. Ilmoittautumisen  

          yhteydessä osallistujia pyydetään samalla ilmoittamaan käyttääkö päivän aikana ravintolan            

          palveluja (omakustanteinen lounas). 

Muuta huomioitavaa    Tilaisuuteen suositellaan saapumista ensisijaisesti julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Autolla      

                                       saapuvia pyydetään varaamaan aikaa pysäköintiä varten. Valtion Virastotalon välittömässä    

                                       läheisyydessä on pysäköintipaikkoja erittäin rajoitetusti. Liitteenä kartta lähialueen vaihtoeh-   

                                       toisista omakustanteisista parkkitiloista.     

                                        

Lisätietoja                     Ylitarkastaja Terhi Tanner, puh. 0295 018 000 (vaihde)  

 

Tervetuloa! 

 

 

Jakelu           Perusturvalautakunnat ja vastaavat toimielimet Lounais-Suomen aluehallintoviraston      

                                      toimialueella 

                                      Yksityiset palvelujen tuottajat Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 

                                      KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri  

                                      Kårkullan kuntayhtymä 

                                      Satakunnan Sairaanhoitopiiri 

 

Tiedoksi Luennoitsijat 

https://www.webropolsurveys.com/S/531969EA97879005.par


   

 

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA -KOULUTUSPÄIVÄ  
UUDESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ  

 
 
Aika 23.8.2016 klo 8:30 – 15:30 

Paikka Valtion Virastotalo, auditorio 2 krs. (osoite: Itsenäisyydenaukio 2, Turku) 

 

Ohjelma 

Klo 
 
8.30 - 9.00           Aamukahvi  

 
9.00           Tilaisuuden avaus 

Johtaja Pirkko Pakkala, Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
  
9.15    Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta riippumaton erityishuolto ja 

rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa - laki kehitysvammaisten erityis-
huollosta annetun lain muuttamisesta 
Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

 
11.30      Lounas (omakustanteinen) 
 
12.30  Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta riippumaton erityishuolto ja 

rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa - laki kehitysvammaisten erityis-
huollosta annetun lain muuttamisesta (jatkuu) 

   Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
13.00              Keskustelua ja kysymyksiä  
 
13.30  Iltapäiväkahvi 
 
14.00  Rajoitustoimenpiteiden käyttö asumispalveluyksiköissä - kyselyn tulokset  
 Ylitarkastaja Lilli Autti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
 
14.45 Lainsäädäntömuutos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkökulmasta   

Erityisasiantuntija Sanna Ahola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
15.15 – 15.30 Tilaisuuden päätös 
   
 
 

Hyvää kotimatkaa! 
 


