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Palvelusuunnitelma
• toimii käytännön toimintasuunnitelmana

• tavoitteet
• tarpeet
• miten toimitaan, jotta tavoitteisiin päästään
• vastuut

• selkeyttää palveluiden tilanteen
• on seurannan väline
• vastaa tarpeisiin ja huomioi koko perheen
• edistää vanhempien ja ammattilaisten välistä hyvää 

yhteistyötä.



Laki velvoittaa 1/2
• Suunnitelman laatiminen on lakisääteistä ja vastuu sen 

tekemisestä on perheen kotikunnalla. 
• Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan laadittava palvelu-, 

hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma 
yhdessä asiakkaan kanssa

• tai voidaan laatia vammaispalvelulain mukainen 
palvelusuunnitelma.

• Kehitysvammalain mukaan erityishuollon tarpeessa 
olevalle henkilölle tehdään erityishuolto-ohjelma.



Laki velvoittaa 2/2
• Asiakkaalla itsellään, eli tässä tapauksessa perheellä, on 

oikeus kieltäytyä suunnitelman laatimisesta. 
• Toisaalta perheen niin halutessa tulee laatia 

sosiaalihuollon ja muiden hallinnonalojen palveluja ja 
tukitoimia koskeva yhteinen suunnitelma.

Yhteinen suunnitelma kokoaa lapsen ja perheen muut suunnitelmat, kuten 
lapsen kuntoutussuunnitelman, oppimisen suunnitelman ja omaishoidon tukeen 
liittyvä hoito- ja palvelusuunnitelman ja kaikki perheen saamat erilaiset tuen ja 
palveluiden muodot selkeäksi toimintasuunnitelmaksi. 



Palveluiden toteutuminen
1. Tavoite – omannäköinen hyvä elämä. 
2. Palvelusuunnitelma, päätökset ja vastuunjako.
3. Eletään, palvelut pelaavat, kukin hoitaa mitä on sovittu.
4. Seuranta.
5. Korjaaminen palautteen mukaan.



Palvelut suunnitellaan 
tukemaan lapsen ja perheen 

omannäköistä, hyvää elämää.



hyvä elämä
tavoitteena



Lahjakuvat Papunet



Hahmot Lissu Kiviniemi



Kuka tekee palvelusuunnitelman?
”Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa 
rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava 
sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen 
muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja 
seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.”

Sosiaalihuoltolaki 15 §



Mitä tarvitaan hyvän 
palvelusuunnitelman 

laatimiseen?



IHMISOIKEUDET
Substanssilainsäädäntö

PERUSOIKEUDET

ASIAOSAAMINEN VUOROVAIKUTUS

TIETO
JA OSAAMINEN

OHJEET JA SUOSITUKSET

TUTKIMUSTIETO
EETTISET

PERIAATTEET
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Lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen

Palvelut tukevat lapsen ja 
perheen hyvinvointia ja 
oikeuksien toteutumista.

Palvelusuunnitelma, joka

• toimii käytännön 
toimintasuunnitelmana

• selkeyttää palveluiden 
tilanteen

• toimii seurannan 
välineenä

• vastaa tarpeisiin

• huomioi koko perheen

• edistää vanhempien ja 
ammattilaisten  välistä 
hyvää yhteistyötä.

Itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden
kunnioittaminen ja tukeminen

Molemminpuolinen 
valmistautuminen

Kunnioitus lasta ja 
vanhempia kohtaan, 

voimavarojen 
tunnistaminen

Kiireettömyys ja 
läsnäolo

Dialogisuus ja jaettu 
asiantuntijuus

Kuunteleminen ja 
kuuleminen

Lapsen kuuleminen
(tarv. puhetta tukevilla 

tai korvaavilla 
menetelmillä)

Tavoitteet,
fokusointi

Tieto palveluista, 
tuista ja palvelu‐
verkostostoista

Osaaminen hyvän 
palvelusuunnitelman laatimiseen

Jos et tiedä, 
otat selvää

Yhteyshenkilö
ja seuranta

Ennakointi ja 
palveluiden oikea‐

aikaisuus

Kulttuuritaustan ja 
kielen huomioiminen
(huom. tarv. tulkki)



Lapsen ja perheen
hyvän elämän 

määrittävät lapsi ja perhe itse.



Verkossa vapaasti käytettävissä (PDF): 
www.verneri.net/yleis/tukea‐perheiden‐palvelusuunnitteluun

Hyvän 
elämän 
palapeli

Työkirja perheen
palvelusuunnittelun tueksi

Kehitysvammaliitto, Jaatinen ja på svenska FDUV, 

kuvitus Karoliina Pertamo

tai tilaa Opikesta: 
www.opike.fi

Hyvän elämän palapeli
Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi



Hyvä elämä

Hyvä elämä
kohta

Nyt

Tärkeät asiatTärkeät ihmiset
Meidän perhe

Haluamme
muuttaa

Toimii



Mikä on minulle 
tärkeää?

Kuka minä olen?



Elän hyvää elämää



Elämä nyt

Haluan
muuttaa

Toimii



Nyt

Hyvä elämä



Mitä 
hyvä palvelusuunnitelma 

sisältää?



Vammaispalvelujen käsikirjan mukaan 
asiakassuunnitelma sisältää 
Asiakkaan ja työntekijän arviot seuraavista
• tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään
• asiakkaan vahvuudet ja voimavarat
• tuen tarve
• tarvittavat palvelut ja toimenpiteet
Omatyöntekijän tai muu asiakkaan palveluista vastaava työntekijän 
arvio asiakkaan välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden 
alkamisajankohdasta ja kestosta
Kuinka usein tavataan, arvion asiakkuuden kestosta
Tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan 
tarpeisiin vastaamiseen ja vastuiden jakautuminen niiden kesken
Suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista 
ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot.



Itsemääräämisoikeutta edistävät toimet
kun asiakkaalle myönnetään kehitysvammalain mukaisia 
palveluja

• tieto siitä, miten asiakasta on kuultu ja mielipidettä selvitetty
• toimenpiteet henkilön itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ja    

kohtuullisista mukautuksista osallistumisen ja osallisuuden 
turvaamiseksi

• henkilön käyttämät kommunikaatiomenetelmät
• keinot, joilla henkilön erityishuolto toteutetaan ensisijaisesti 

ilman rajoitustoimenpiteitä
• rajoitustoimenpiteet, joita henkilön erityishuollossa arvioidaan 

jouduttavan käyttämään



Seuranta 
Suunnitelman tarkistaminen 

säännöllisesti ja kun siihen on 
tarvetta.


