
 
 

Rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa 
 
Taulukossa kuvattuja rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä tahdosta riippumattomassa ja 
vapaaehtoisessa erityishuollossa järjestettäessä tehostettua palveluasumista tai laitospalveluja julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä. Pidempikestoista poistumisen estämistä 
voidaan käyttää vain tahdosta riippumattomassa erityishuollossa. Osaa rajoitustoimenpiteistä (mainittu erikseen taulukossa) voidaan käyttää järjestettäessä erityishuollossa päivä- tai 
työtoimintaa julkisessa tai yksityisessä sosiaalihuollon toimintayksikössä, jossa on riittävä määrä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä. 
 

Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireellisessä tilanteessa Kirjallisen päätöksen tekeminen Muutoksenhaku 

 
42 f §  
Kiinnipitäminen (lyhytaikainen) 
 
(voidaan käyttää myös työ- ja 
päivätoiminnassa) 
 
 
 
 
 

 
Toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilö 

  
Ei kirjallista päätöstä 

 
Ei muutoksenhakua 

 
42 g § 
Aineiden ja esineiden 
haltuunotto 
 
(voidaan käyttää myös työ- ja 
päivätoiminnassa) 

 
Toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilö 

  
Toimintayksikön vastaavan 
johtajan on tehtävä haltuunotosta 
kirjallinen päätös, jollei aineita tai 
esineitä palauteta erityishuollossa 
olevalle henkilölle yhden 
vuorokauden kuluessa 
haltuunotosta. 

 
Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla 
muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään aineiden ja 
esineiden haltuunottoa 
koskevaan (42 g § 2 
mom.) kirjalliseen 
päätökseen 

 
42 h § 
Henkilöntarkastus 
 
(voidaan käyttää myös työ- ja 
päivätoiminnassa) 

 
Toimintayksikön vastaava johtaja 

 
Toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilö, 
jonka on viipymättä ilmoitettava 
asiasta toimintayksikön vastaavalle 
johtajalle. 

 
Ei kirjallista päätöstä 

 
Ei muutoksenhakua 
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireellisessä tilanteessa Kirjallisen päätöksen tekeminen Muutoksenhaku 

 
42 i § 
Lyhytaikainen erillään 
pitäminen (enintään 
kaksi tuntia) 

 
Toimintayksikön vastaava johtaja 

 
Toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilö, 
jonka on viipymättä ilmoitettava 
asiasta toimintayksikön vastaavalle 
johtajalle. 

 
Ei kirjallista päätöstä 

 
Ei muutoksenhakua 

 
42 j § 
Välttämättömän 
terveydenhuollon antaminen 
vastustuksesta riippumatta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos on ilmeistä, että tarve 
välttämättömän terveydenhuollon 
antamiseen vastustuksesta 
riippumatta on toistuvaa: 

 
 
 
 
 
 

 
Ratkaisun välttämättömän 
terveydenhuollon antamisesta 
erityishuollossa olevan henkilön 
vastustuksesta riippumatta ja 3 
momentissa tarkoitetuista 
lyhytaikaisista 
rajoitustoimenpiteistä tekee 
virkasuhteessa oleva lääkäri (+ 
pyydettävä ja otettava huomioon 
42 b § 2 mom. mukaisten 
asiantuntijoiden arviot) 

 
Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun 
välttämättömän terveydenhuollon 
antamisesta vastustuksesta 
riippumatta ja 3 momentissa 
tarkoitetuista lyhytaikaisista 
rajoitustoimenpiteistä voi tehdä 
henkilöä hoitava lääkäri tai 
toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva terveydenhuollon 
ammattihenkilö, jonka on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
henkilöä hoitavalle lääkärille 

 
Ei kirjallista päätöstä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
virkasuhteessa oleva lääkäri voi 
tehdä välttämättömän 
terveydenhuollon antamista 
koskevan rajoitustoimenpiteen 
toistuvasta käytöstä kirjallisen 
päätöksen enintään 30 päiväksi 
kerrallaan (+ pyydettävä ja otettava 
huomioon 42 b § 2 mom. mukaisten 
asiantuntijoiden arviot) 
 

 
Ei muutoksenhakua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla muutosta 
siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään 
rajoitustoimenpiteen 
toistuvaa käyttöä 
koskevaan kirjalliseen 
päätökseen (42 j § 5 mom.) 
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireellisessä tilanteessa Kirjallisen päätöksen tekeminen Muutoksenhaku 

 
42 k § 
Rajoittavien välineiden tai 
asusteiden käyttö päivittäisissä 
toiminnoissa 
 
(voidaan käyttää myös työ- ja 
päivätoiminnassa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rajoittavan välineen tai asusteen 
käytöstä päivittäisissä 
toiminnoissa tekee ratkaisun 
toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö 
toimintayksikön vastaavan 
johtajan ohjeiden mukaisesti. (+ 
ohjeita annettaessa pyydettävä ja 
otettava huomioon 42 b § 2 mom. 
mukaisten asiantuntijoiden arviot) 

  
Ei kirjallista päätöstä 

 
Ei muutoksenhakua 

 
Jos rajoittavan välineen tai 
asusteen käyttö päivittäisissä 
toiminnoissa on säännönmukaista 
ja pitkäkestoista: 
 
(Rajoittavan välineen tai asusteen 
toistuvaa käyttöä koskeva 
kirjallinen päätös voidaan tehdä 
myös työ- ja 
päivätoimintayksikössä. Jos 
tehostetun palveluasumisen 
yksikössä tai laitoksessa on tehty 
kirjallinen päätös rajoittavan 
välineen tai asusteen toistuvasta 
käytöstä, työ- tai 
päivätoimintayksikössä voidaan 
täytäntöönpanna kyseistä päätöstä.) 

   
rajoittavan välineen tai asusteen 
toistuvasta käytöstä tekee 
kirjallisen 
päätöksen enintään kuuden 
kuukauden ajaksi toimintayksikön 
vastaava johtaja (+ pyydettävä ja 
otettava huomioon 42 b §:n 2 
momentissa tarkoitettujen 
asiantuntijoiden arviot) 
 

 
Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla 
muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään 
rajoitustoimenpiteen 
toistuvaa käyttöä 
koskevaan kirjalliseen 
päätökseen  
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireellisessä tilanteessa Kirjallisen päätöksen tekeminen Muutoksenhaku 

42 l §  
Rajoittavien välineiden tai 
asusteiden käyttö vakavissa 
vaaratilanteissa 
 
 
Muu kuin sitomiseen käytettävä 
rajoittava väline tai asuste: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos muun kuin sitomiseen 
käytettävän rajoittavan välineen tai 
asusteen toistuvan käytön tarve on 
ilmeinen: 
 
(Rajoittavan välineen tai asusteen 
toistuvaa käyttöä koskevaan 
päätökseen on kirjattava, kuinka 
pitkän ajan rajoittavaa välinettä tai 
asustetta voidaan kerrallaan 
enintään käyttää) 

 Kiireellisessä tilanteessa ratkaisun muun 
kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan 
välineen tai asusteen käytöstä voi tehdä 
henkilöä hoitava lääkäri tai 
toimintayksikön vastaavan johtajan 
ohjeiden mukaisesti toimintayksikön 
henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö. 
Rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä 
kiireellisessä tilanteessa on välittömästi 
ilmoitettava toimintayksikön vastaavalle 
johtajalle, jonka jälkeen asiasta on 
päätettävä vastaavan johtajan kirjallisella 
päätöksellä. 

Muun kuin sitomiseen käytettävän 
rajoittavan välineen tai asusteen 
käytöstä tekee kirjallisen päätöksen 
toimintayksikön vastaava johtaja. 
(+ pyydettävä ja otettava huomioon 
42 b § 2 mom. mukaisten 
asiantuntijoiden arviot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…voi toimintayksikön vastaava 
johtaja tehdä rajoittavan välineen 
tai asusteen toistuvasta käytöstä 
kirjallisen päätöksen enintään 
seitsemän päivän ajaksi. 

 
Tämän jälkeen rajoittavan välineen 
tai asusteen toistuvasta käytöstä 
tekee kirjallisen päätöksen enintään 
30 päivän ajaksi virkasuhteessa 
oleva toimintayksikön vastaava 
johtaja tai, jos toimintayksikön 
vastaava johtaja ei ole 
virkasuhteessa, virkasuhteessa oleva 
lääkäri tai virkasuhteessa oleva 
sosiaalityöntekijä. (+ pyydettävä ja 
otettava huomioon 42 b § 2 mom. 
mukaisten asiantuntijoiden arviot) 

 
 
Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla muutosta 
siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään rajoittavan 
välineen tai asusteen käyttöä 
koskevaan kirjalliseen 
päätökseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla 
muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään rajoittavan 
välineen tai asusteen 
toistuvaa käyttöä 
koskevaan kirjalliseen 
päätökseen. 
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireellisessä tilanteessa Kirjallisen päätöksen tekeminen Muutoksenhaku 

42 l § 
Rajoittavien välineiden tai 
asusteiden käyttö vakavissa 
vaaratilanteissa 
 
Sitominen (lepositeiden käyttö): 
 
(Sidottuna voidaan pitää vain 
välttämättömän ajan, kuitenkin 
yhtäjaksoisesti tai toistuvasti 
yhteensä enintään kahdeksan 
tunnin ajan, jona aikana henkilöä 
hoitavan lääkärin on arvioitava 
sitomisen edellytykset uudelleen 
vähintään kahden tunnin välein.) 

  Henkilön sitomisesta tekee 
kirjallisen päätöksen virkasuhteessa 
oleva lääkäri suorittamansa 
tutkimuksen ja psykiatrisen arvion 
perusteella. (+ pyydettävä ja 
otettava huomioon 42 b § 2 mom. 
mukaisten asiantuntijoiden arviot 
sitomisesta) 

 
Kiireellisessä tilanteessa kirjallisen 
päätöksen sitomisesta voi tehdä 
virkasuhteessa oleva lääkäri tai 
toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva lääkäri suorittamansa 
tutkimuksen perusteella. Jos 
henkilöä joudutaan tällöin pitämään 
sidottuna yli kahden tunnin ajan, 
tekee kirjallisen päätöksen 
sitomisesta viimeistään kahta tuntia 
pidemmältä ajalta virkasuhteessa 
oleva lääkäri, joka voi päättää 
asiasta kiireellisessä tilanteessa 
toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluvan lääkärin esityksen 
perusteella puhelin- tai muun 
etäyhteyden välityksellä. 

Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla 
muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään sitomista 
koskevaan kirjalliseen 
päätökseen. 
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireellisessä tilanteessa Kirjallisen päätöksen tekeminen Muutoksenhaku 

42 m §  
Valvottu liikkuminen 
 

 
Enintään seitsemän päivän ajaksi: 

 
 
 
 
 
 
 
Tätä pidemmästä, yhteensä 
enintään kuusi kuukautta kestävästä 
valvotusta liikkumisesta: 
 
 
 
(Jos tehostetun palveluasumisen 
yksikössä tai laitoksessa on tehty 
kirjallinen päätös valvotusta 
liikkumisesta, työ- tai 
päivätoimintayksikössä voidaan 
täytäntöönpanna kyseistä päätöstä.) 

   
 
 
 
 
kirjallisen päätöksen tekee 
toimintayksikön vastaava johtaja. 
(+ pyydettävä ja otettava huomioon 
42 b § 2 mom. mukaisten 
asiantuntijoiden arviot) 

 
 
 
kirjallisen päätöksen tekee 
virkasuhteessa oleva 
toimintayksikön vastaava johtaja 
tai, jos toimintayksikön vastaava 
johtaja ei ole virkasuhteessa, 
virkasuhteessa oleva 
sosiaalityöntekijä. (+ pyydettävä ja 
otettava huomioon 42 b § 2 mom. 
mukaisten asiantuntijoiden arviot) 

 
 
 
 
 
 
Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla 
muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään valvottua 
liikkumista koskevaan 
kirjalliseen päätökseen. 
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Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija kiireellisessä tilanteessa Kirjallisen päätöksen tekeminen Muutoksenhaku 

42 n § Poistumisen estäminen 
(1 ja 2 momentti)  
 
Lyhytkestoinen (enintään muutamia 
tunteja): 

  
Kiireellisessä tilanteessa 
poistumisen estämistä koskevan 
lyhytkestoisen ratkaisun tekee 
toimintayksikön henkilökuntaan 
kuuluva sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö, 
jonka on viipymättä ilmoitettava 
asiasta toimintayksikön vastaavalle 
johtajalle. 

 
Ei päätöstä 
(Perustelujen mukaan 
toimintayksikön vastaavan johtajan 
on arvioitava, onko 
liikkumisvapautta tämän jälkeen 
rajoitettava esim. päättämällä 
valvotusta liikkumisesta) 

 
Ei muutoksenhakua 

 
42 n § Poistumisen estäminen  
(3 momentti): 
Tahdosta riippumattomaan 
erityishuoltoon määrätyn henkilön poistuminen 
voidaan estää muutoin 
kuin lyhytkestoisesti: 

 
Enintään seitsemän päivää kestävästä 
poistumisen estämisestä: 

 
 
 
 
 
Tätä pidemmästä, yhteensä enintään 30 
päivää kestävästä poistumisen estämisestä: 
 
 
(Jos tehostetun palveluasumisen yksikössä tai 
laitoksessa on tehty kirjallinen päätös 
poistumisen estämisestä, työ- tai 
päivätoimintayksikössä voidaan 
täytäntöönpanna kyseistä päätöstä.) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
kirjallisen päätöksen tekee 
toimintayksikön vastaava johtaja. 
(+ pyydettävä ja otettava huomioon 
42 b § 2 mom. mukaisten 
asiantuntijoiden arviot) 

 
kirjallisen päätöksen tekee 
virkasuhteessa oleva 
toimintayksikön vastaava johtaja 
tai, jos toimintayksikön vastaava 
johtaja ei ole virkasuhteessa, 
virkasuhteessa oleva 
sosiaalityöntekijä. (+ pyydettävä ja 
otettava huomioon 42 b § 2 mom. 
mukaisten asiantuntijoiden arviot) 

 
 
 
 
 
 
 
Hallinto-oikeudelta saa 
hakea valittamalla 
muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään 42 n §:n 3 
momentissa tarkoitettuun 
poistumisen estämistä 
koskevaan kirjalliseen 
päätökseen. 
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