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Tavoite  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa kuvaus Helsingin vammaispalveluiden palvelu-
suunnitelmien sisällöistä ja niiden laadintaprosesseista. Tämän kautta tutkimus tuottaa 
ideoita vammaispalveluiden sosiaalityön kehittämiseen, jotta palvelusuunnitelmat täyttäisi-
vät nykyistä paremmin tehtävänsä kunnan sosiaalityöntekijöiden työvälineenä. 
  
Aineisto ja menetelmät  
 
Tutkimusaineistona toimi 30 vammaispalvelun palvelusuunnitelmaa sekä kysely, johon 
vastasi 11 sosiaalityöntekijää. Suunnitelmien ja kyselyn sisällönanalysointimenetelmänä 
käytin luokittelua ja teemoittelua.   
 
Tulokset ja johtopäätökset  
 
Palvelusuunnitelmien kirjaukset jakautuivat neljään luokkaan: 1) Asiakkaan avun ja palve-
lun tarpeen arviointi, 2) Palvelukokonaisuuden hahmottaminen, 3) Asiakkaan osallisuus ja 
itsemääräämisoikeus, 4) Palvelusuunnitelmaprosessin kuvaus ja vaiheistus. Suunnitelman 
laatimisprosessi liittyi tavallisesti uuteen asiakkuuteen ja henkilökohtaisen avun tarpeen 
arviointiin.  
 
Vahvimmin palvelusuunnitelma näyttäytyy sosiaalityöntekijän työvälineenä, jonka avulla 
voidaan kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne ja avun tarve. Palvelusuunnitelma koetaan 
hyvin merkitykselliseksi tilanteissa, joissa asiakas on uusi, hänen arvellaan tarvitsevan 
henkilökohtaista apua tai palveluasumista tai asiakkaalla on paljon eri palveluja. Suunni-
telmia laaditaan henkilöille, joilla on aiempi asiakkuus, mikäli heidän tilanteessaan tapah-
tuu muutos. Suunnitelma laaditaan myös asiakkaan sitä pyytäessä. Sosiaalityöntekijät ovat 
sitoutuneita palvelusuunnitelmaan, mutta sen laadukkaaseen tekemiseen ei koeta olevan 
aikaa.  
 
Tutkimuksessa esitetään ehdotus palvelusuunnitelmaprosessin hyvästä käytännöstä Hel-
singin vammaispalveluissa. Tutkimuksessa esitetään useita toimenpiteitä palvelusuunnitte-
luprosessin ja dokumentoinnin kehittämiseksi Helsingissä.  

Avainsanat: vammaispalvelut, palvelusuunnitelma, asiakassuunnitelma, dokumentointi, 
kirjaaminen 
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1 Johdanto 

Tutkimukseni sijoittuu Helsingin vammaispalveluihin ja sen kohteena ovat palvelusuun-

nitelmat. Vammaispalveluiden asiakkaalle tulee laatia palvelusuunnitelma osana palve-

lutarpeen arviointia, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta (Vammaispalvelulaki 3 a §). Käy-

tännössä Helsingissä vuonna 2012 palvelusuunnitelma laadittiin 645 asiakkaalle (Kuu-

sikko-työryhmä 2013, 7). Luku kertoo siitä, ettei palvelusuunnitelmia ole voitu laatia 

kaikille asiakkaille. Tämän vuoksi oli tärkeää selvittää, millaiseksi sosiaalityöntekijät 

kokevat palvelusuunnitelmaprosessin ja miten suunnitelman laadintaa voitaisiin kehit-

tää aidosti laadukasta ja mielekästä työtä tukevaksi. 

 

Palvelusuunnitelmat ovat osa vammaissosiaalityön käytäntöjä. Palvelusuunnitelmien 

laatimiseen käytetään valtavasti työaikaa, mutta niiden varsinaista hyödyllisyyttä tai 

tarkoituksenmukaisuutta ei ole aiemmin analysoitu. Sosiaalityöntekijät haluavat käyttää 

aikansa tehokkaasti ja laadukkaasti asiakastyöhön. Mikäli palvelusuunnitelma ei ole 

tukemassa laadukasta asiakastyötä, sen voidaan nähdä vievän aikaa siltä. Siksi on 

tärkeää kehittää palvelusuunnitelmaprosessista sosiaalityöntekijöiden perustyötä tuke-

va elementti. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa kuvaus Helsingin vammaispalveluiden pal-

velusuunnitelmien sisällöistä ja niiden laadintaprosesseista. Tutkimusta lukiessa on 

huomioitava, että olen tarkastellut ainoastaan vammaispalvelun palvelusuunnitelmia 

(30 suunnitelmaa), en vammaissosiaalityötä, joka on monimuotoisempi kokonaisuus 

kuin mitä asiakastietojärjestelmään kirjatut suunnitelmat siitä kertovat. Palvelusuunni-

telmat, kuten kaikki asiakkaasta kirjatut muistiinpanot ja päätökset, ovat kuitenkin jälkiä 

tehdystä työstä ja ne kuuluvat erottamattomasti sosiaalityöhön (Kääriäinen 2003, 3).  

 

Tavoitteena on ollut tuottaa ideoita vammaispalveluiden sosiaalityön kehittämistyöhön, 

jotta palvelusuunnitelmat täyttäisivät nykyistä paremmin tehtävänsä kunnan sosiaali-

työntekijöiden työvälineenä. Suunnitelmien analysoinnin kautta voidaan luoda uusia, 

parempia toimintamalleja, joita voidaan tulevaisuudessa edelleen testata ja arvioida 

Helsingissä. Tutkimusta voidaan hyödyntää Helsingin kaupungin vammaispalveluiden 

sosiaalityön kehittämisessä. Sen tuloksia ja johtopäätöksiä hyödynnetään myös valta-

kunnallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palvelusuunnittelun kehittämistyön 

tausta-aineistona.  
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2 Tutkimuksen toimintaympäristö 

Suoritin käytäntötutkimusjaksoni Helsingin kaupungin vammaispalveluissa, vammais-

ten sosiaalityössä. Sain työhöni tukea etenkin pohjoisen alueen (Malmin toimipiste) 

johtavalta sosiaalityöntekijältä Pirjo Nummelinilta. Helsingissä vammaistyö käsittää 

kaikenikäisten vammaisten henkilöiden sosiaalityön, alle 65-vuotiaiden omaishoidon 

tuen, kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajia, asumis- ja perhehoitopalvelut, päivä- ja 

työtoimintapalvelut, kehitysvammaisten laitospalvelut sekä vammaispalvelulain mukai-

sen kuljetuspalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen kokonaisuuden (Hel-

singin kaupunki, Vammaispalvelun sosiaalityö 2012). Tässä tutkimuksessa aineistosta 

on kuitenkin rajattu pois kehitysvammaiset henkilöt, joille tehdään palvelusuunnitelman 

lisäksi erityishuolto-ohjelma. 

 

Suoritin sosiaalityön käytäntö 3 ja 4 jaksojen harjoittelun Malmin vammaispalveluissa 

syksyllä 2012. Harjoitteluni aikana tutustuin vammaisten sosiaalityön lisäksi kuljetus-

palveluihin, omaishoitoon ja kehitysvammahuoltoon, koska näiden tehtävien työntekijät 

työskentelivät samalla palvelualueella ja samassa talossa. Osana vammaisten sosiaali-

työtä olen osallistunut kotikäynneille, palveluasumispäätöksiä käsittelevän työryhmän 

työhön, kaupungin sosiaalityöntekijöiden kokouksiin, johtavien sosiaalityöntekijöiden 

kokouksiin sekä palvelusuunnitelmakoulutukseen. Olen harjoitteluni kautta tutustunut 

tutkimukseni toimintaympäristöön. Sosiaalityöntekijöille järjestettiin vuonna 2012 koulu-

tusta palvelusuunnitelmasta, minkä johdosta aiheesta keskusteltiin paljon syksyn aika-

na. Tutkimukseni aihe on noussut keskusteluista työntekijöiden kanssa. 

 

Helsingin vammaispalveluiden sosiaalityössä työskentelee yhteensä 18 sosiaalityönte-

kijää: viisi eteläisellä alueella, viisi itäisellä alueella, neljä läntisellä alueella ja neljä poh-

joisella alueella. Heistä neljä toimii johtavina sosiaalityöntekijöinä. Olen tutustunut lähes 

kaikkiin sosiaalityöntekijöihin viime syksyn aikana vammaispalvelujen sosiaalityönteki-

jöiden kuukausittaisissa kokouksissa. Tarkoituksenani on ollut mahdollistaa kaikkien 

kaupungin vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden osallistuminen tutkimuksen 

suunnitteluun ja tiedon tuotantoon. 

3 Käytäntöjen tutkiminen 

Käytäntö voidaan määritellä jonain pysyvänä ja toistuvana tapana tehdä jokin asia. Se 

syntyy ja on olemassa jotain tarkoitusta varten. Käytäntö voi olla tapa toteuttaa jokin 

tietty palvelukokonaisuus, kuten vammaispalvelujen järjestäminen. Toisin sanoen käy-
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täntö voi olla tapa jäsentää, järjestää ja ylläpitää palveluketju ja palvelupolut. Käytäntö 

voi olla myös jokin yksittäinen toiminnan ja vuorovaikutuksen tapa, kuten palvelusuun-

nitelman laatiminen. Erilaiset teknologiat ja välineet nivoutuvat käytäntöihimme; tässä 

tapauksessa palvelusuunnitelman laatimisessa käytetty lomake ja asiakastietojärjes-

telmän TARV-näyttö. (Pohjola & Koivisto 2013, 90.) Tässä tutkimuksessa pyrin kuvaa-

maan palvelusuunnitelman laatimisen käytännön Helsingin vammaispalveluissa. 

 

Saurama ja Julkunen (2009, 294) korostavat käytäntötutkimuksen ongelmanasettelun 

keskittymistä sosiaalialan käytäntöihin, niin sanottua käytäntölähtöisyyttä. Näihin on-

gelmiin etsitään tutkimuksen keinoin ratkaisuja. Tutkimus on muutosorientoitunutta ja 

tavoitteena on ottaa tuotettu tieto käyttöön. Havaintojen systematisoinnin ja analysoin-

nin kautta luodaan uusia, parempia toimintamalleja, joita edelleen testataan ja arvioi-

daan (Saurama ja Julkunen 2009, 307). Käytäntötutkimuksen tavoitteena on tehdä 

sosiaalityö näkyväksi ja arvioida sosiaalityön käsityksiä. Keskeinen tiedontarve liittyy 

käytäntöjen kehittämiseen interaktiivisesti ja tasavertaisessa suhteessa muiden toimi-

joiden kanssa. Saadulla tiedolla tulisi olla käytännön merkitystä ja se tulisi tuottaa käy-

tännöstä poimien (empiirisesti). (Julkunen 2011.) 

 

Käytäntötutkimuksessa kuvataan maailmaa, toimintoja ja tekoja, tekijöitä, olosuhteita 

sekä toimintojen seurauksia. Opimme ilmiöiden perusolemuksesta yrittämällä muuttaa 

käytäntöjä. (Julkunen 2011.) Jotta yhteisö- ja organisaatiotasolla voitaisiin tuottaa tie-

toa, on yksilön tieto jaettava, muotoiltava uudelleen ja laajennettava vuorovaikutukses-

sa toisten kanssa (Koskimies 2012, 10). Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt tekemään 

juuri tämän: laajentamaan jaetun tiedon yleiseksi kuvaukseksi palvelusuunnitelmista ja 

niiden laatimisprosessista.  

4 Tutkimuksen kohteena palvelusuunnitelma 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloi-

tettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö 

taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ot-

tanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saami-

seksi (Vammaispalvelulaki 3 a §). Helsingissä tämä yhteydenotto on kirjattava asiakas-

tietojärjestelmään, jotta seuranta palvelutarpeeseen vastaamisesta voidaan toteuttaa. 

Päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä viimeistään kolmen kuukauden kulu-

essa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tuki-
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tointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitem-

pää käsittelyaikaa. (Vammaispalvelulaki 3 a §.)  

 

Asiakkaiden kannalta ensisijaista on, että he saavat asiansa kuulluksi ja tarvitsemansa 

palvelut. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on 

ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma (Vammaispalvelulaki 3 a §). 

Velvollisuus palvelusuunnitelman laatimiseen tuli vasta vuonna 2009 vammaispalvelu-

lain uudistamisen yhteydessä. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen 

henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tar-

peen mukaan. (Vammaispalvelulaki 3 a §.) Palvelusuunnitelmasta on riittävän yksityis-

kohtaisesti käytävä ilmi asiakkaan yksilöllinen tilanne siltä osin kuin se vaikuttaa palve-

lujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päättämiseen. Asiakkaan yksilöllisen 

tilanteen selvittäminen vaatii huomion kiinnittämistä myös hänen sosiaaliseen ase-

maansa (mm. työssäkäynti, opiskelu, asumismuoto, perhesuhteet). (Vammaispalvelu-

jen käsikirja 2012b.) 

 

Kuusikkotyö-ryhmän raportin (2013, 7-8) mukaan Helsingissä laadittiin vuonna 2012 

palvelusuunnitelma 645:lle asiakkaalle. Yhteensä Helsingissä myönteisen päätöksen 

saaneita asiakkaita oli 12 455, joista vammaispalvelulain mukainen myönteinen kulje-

tuspalvelupäätös oli 11 577:lla asiakkaalla. Esimerkiksi Espoossa, jossa vammaispal-

velun asiakkaita on noin kolmannes Helsingin asiakasmäärästä, laadittiin samana ai-

kana yli 1 000 palvelusuunnitelmaa. Raportin mukaan palvelusuunnitelmia tehdään 

Helsingissä pääsääntöisesti henkilökohtaisen avun saajille sekä asiakkaille, joilla on 

runsaasti palveluita ja niille asiakkaille, jotka haluavat palvelusuunnitelman. Raportin 

mukaan palvelusuunnitelmaa ei tehdä välttämättä esimerkiksi pienen, kertaluontoisen 

asunnon muutostyön takia eikä vain kuljetuspalvelua saaneille asiakkaille. Kuljetuspal-

velupäätös toimii samalla palvelusuunnitelmana. (Kuusikko-työryhmä 2013, 3, 7-8.) 

4.1 Mitä suunnitelmalla tarkoitetaan? 

Suunnitelman määritelmä ei ole kielenkäytössämme vakiintunut. Suunnitelma voi olla 

kirjallinen, paperille tai tietojärjestelmään kirjattu tuote, jolloin se on uudelleen luettavis-

sa ja välitettävissä muille. Suunnitelma saattaa olla tarkkaan harkittu ja teoreettisesti 

hahmoteltu ja yksityiskohtainen tai intuitiivinen, väljä ja yleiset suuntaviivat antava. Ta-

vallisesti sosiaalihuollon suunnitelma on kirjattu asiakirja, johon on merkitty asiakkaan 

ja työntekijän sopima tavoitetila sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. (Poikela 2000, 

29–30.) Suchman (1987) korostaa suunnitelman olevan toiminnan resurssi, ei sitä 
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kontrolloiva rakenne: suunnitelma on hypoteesi kyseisestä tilanteesta ja toimintakei-

noista (Poikelan 2000, 30–31 mukaan). Poikelan (2000, 31) mukaan suunnitelma on 

asiakastapaamisissa julkituotua toimintaa, jossa rakennetaan aikomuksia ja päätetään 

teoista, joilla asiakasta pyritään palvelemaan.  

 

Poikelan (2010, 66) mukaan 2000-luvun asiakassuunnitelmat ovat tilaaja-tuottajamallin 

mukaisia palveluiden kokoamista ja yhteensovittamista kuvaavia palvelusopimuksia. 

Aholan ja Konttisen (2009, 12) mukaan palvelusuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa, 

jossa käydään kokonaisvaltaisesti läpi vammaisen henkilön tarvitsemat palvelut ja tuki-

toimet, jotka ovat tarpeen jokapäiväisestä elämästä selviytymiseksi.  

 

Kääriäinen (2003, 4) korostaa, että hyvä dokumentointi turvaa sekä asiakkaan oikeuk-

sia että sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia. Erityisen tärkeäksi dokumentointi on muo-

dostunut työntekijöiden vaihtuvuuden ja työvoimapulan lisääntymisen myötä. Ilman 

systemaattista ja asianmukaista dokumentointia on mahdotonta seurata asiakkaan 

suunnitelmien toteutumista. (Kääriäinen 2003, 4). Kääriäisen (2003, 5) mukaan asiakir-

jojen kirjoittaminen onkin osa sosiaalityön tiedonmuodostuksen ja tiedonhallinnan pro-

sessia. 

4.2 Palvelusuunnitelma asiakirjana 

Lainsäädäntö asettaa palvelusuunnitelmien kuten muidenkin asiakirjojen laatijoille vel-

vollisuuksia ja määrittelee asiakkaalle oikeuksia. Asiakirjojen tulee olla virheettömiä ja 

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. (Kääriäinen 2005, 162.) 

Palvelusuunnitelma on viranomaisen asiakirja, jota säännellään julkisuuslailla ja henki-

lötietolailla. Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asia-

kirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimi-

tettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuu-

luvassa asiassa (Julkisuuslaki 5 §). Sosiaalihuollon viranomainen voi käsitellä toimin-

nassaan saamiaan tietoja henkilön sosiaalihuollon tarpeesta tai hänen saamistaan so-

siaalihuollon palveluista, tukitoimista, hänelle myönnetyistä muista sosiaalihuollon 

etuuksista taikka muita henkilön huollon kannalta välttämättömiä tietoja (Henkilötietola-

ki 12 §). Suunnitelmaan tulee kirjata siis vain tarpeelliset ja välttämättömät tiedot. 

 

Kuten Kääriäinen (2003, 23) toteaa, dokumentoinnilla on sosiaalityössä useita tehtäviä 

ja käyttötarkoituksia. Asiakirjat kuten palvelusuunnitelmat toimivat asiakkaan tilanteen 

ja tarpeiden yksilöllistämisen välineenä. Niillä voidaan kuvata palveluprosesseja ja tur-
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vata asiakastyön jatkuvuutta esimerkiksi työntekijävaihdosten yhteydessä. Asiakirjojen 

on tarkoitus helpottaa työprosesseja. Niillä on myös hallinnollisia ja suunnittelua tukevia 

käyttötarkoituksia. (Kääriäinen 2003, 23.) Esimerkiksi vammaispalvelun palvelusuunni-

telmien tarkoituksena on toimia tiedonkeruuvälineenä, jolla tuotetaan tietoa kunnan 

palvelutarpeesta – nykyhetkellä ja tulevaisuutta ennakoiden. Tässä tutkimuksessa ei 

ole kuitenkaan tarkasteltu palvelusuunnitelmien roolia hallinnon tiedonkeruussa. 

4.3 Suunnitelmien kieli ja diskurssit 

Kuten Juhila (2009, 50) toteaa sosiaalityön käytännöt muodostuvat paljolti puheesta ja 

teksteistä. Vammaisten sosiaalityössä tätä puhetta ja tekstiä muodostavat myös mui-

den alojen ammattilaiset, etenkin lääkärit ja toimintaterapeutit. Foucault'n mukaan eri 

tieteenalojen diskurssit – esimerkiksi lääketieteen, sosiaalityön ja psykologian – ovat 

sidoksissa eri instituutioiden käytännöissä (Juhilan 2009, 58 mukaan). Tieteellinen tieto 

heijastuu takaisin institutionaalisiin käytäntöihin muokaten sitä. Käytännöissä toistuvat 

vakiintuneet määrittely- ja toimintatavat, vaikka ne ovatkin aina myös ainutlaatuisia 

asiakkaan ja työntekijän kohtaamistilanteita (Juhila 2009, 51).  

 

Ihmistieteissä ja ihmisammateissa kuten sosiaalityössä sovelletaan tieteellistä tietoa 

normaaliudesta, poikkeavuuden syistä ja poikkeavuuden käsittelyn menetelmistä (Juhi-

la 2009, 59). Esimerkiksi vammaisten sosiaalityössä poikkeavuutta ja palveluiden vält-

tämättömyyttä lähestytään käsitteiden vammainen ja vaikeavammainen kautta. Käsit-

teet tulevat vammaispalvelulaista, mutta niiden määrittely muotoutuu pääasiassa lääke-

tieteen ja toimintakyvyn arvioinnin tiedosta. Tämän tiedon kautta määritellään, minkä-

lainen toimintakyvyn vajavuus ja avun tarve on riittävän poikkeavaa ja oikeanlaisesta 

syystä johtuvaa oikeuttaakseen ihmisen palveluihin (esim. joidenkin vammaispalvelui-

den kohdalla tarve ei voi olla ikääntymisestä johtuvaa). Ihmisiä subjektivoidaan asetta-

malla heitä normaalin ja epänormaalin tai tavanomaisen ja epätavanomaisen jatkumol-

le – sosiaalityö ja sen palvelut on tarkoitettu jatkumon epätavanomainen-päähän ase-

tettaville ihmisille (Juhila 2009, 60). 

 

Millaisen roolin asiakkaan ääni saa tässä asiantuntijapuheessa? Asiakkaan ääni tarvit-

see usein vahvistuksekseen niin sanotun pätevän tiedon. Aina ei riitä, että asiakas ker-

too vaikeuksistaan ja että hän tarvitsee apua ruoan laitossa, ulkoilussa ja siivoamises-

sa – tämän täytyy tulla ilmi joko lääkärin tai toimintaterapeutin lausunnossa. Asiantunti-

jan tulee todentaa, että asiakas puhuu totta tai että hänen yksilöllinen, subjektiivinen 

kokemuksensa on totta myös objektiivisesti tarkasteltuna. Merkityksellistä käytäntöjen 
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tarkastelussa onkin juuri se, millainen tieto määrittyy arvokkaaksi ja millainen ei (Juhila 

2009, 61).  

4.4 Palvelusuunnitelman laatimisprosessi ja konteksti 

Kuusikko-työryhmän raportin (2013, 7) mukaan palvelusuunnitelmien laatimisesta on 

muokkautunut kunnissa kiinteä ja toiminnallinen osa asiakastyötä ja päätöksentekoa, ja 

niiden laatiminen on toimintatapa ja työväline asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. 

Toissa vuoden raportti toteaa kuitenkin, että kuntien resurssit eivät mahdollista kaikissa 

kunnissa palvelusuunnitelmien laatimista kaikille asiakkaille, vaikka laki näin edellyttäisi 

(Kuusikko-työryhmä 2012, 7). Kuuma-kunnissa tehdyn selvityksen mukaan koko palve-

lusuunnitelmaprosessin läpiviemiseen menee aikaa arviolta 8 tuntia (Kuusikko-

työryhmä 2013, 8). 

 

Sosiaalityön suunnitelmia ei voi analysoida ottamatta huomioon niiden laatimisen kon-

tekstia. Kontekstilla tarkoitetaan sitä välitöntä tekstuaalista ympäristöä, jossa lause 

kirjoitetaan (Vuori 2001, 93, Kääriäisen 2003, 129 mukaan). Tiililä (2007) on tutkimuk-

sessaan ansiokkaasti kuvannut vammaispalvelun kuljetuspalvelupäätösten teon kon-

tekstia Helsingissä. Päätösten laatimiseen vaikuttavat muun muassa kaupungin ohjeis-

tukset, asiakastietojärjestelmän vakioidut tekstit sekä kollegoilta opitut käytännöt (Tiililä 

2007, 31–66). Kääriäinen (2003) on puolestaan listannut sosiaalityön asiakirjakirjoitta-

misen kontekstuaalisia ulottuvuuksia, jotka esitän taulukossa 1.  

 

Tilannekonteksti 

"tilanne" 

Institutionaalisten  

käytänteiden konteksti 

"puitteet" 

Sosiokulttuurinen  

konteksti 

"yleinen olosuhde" 

 kirjoittamisen ympäristö 

 kirjoittamisen välineet 

 kirjoittamisen tavoite 

 kirjoittajan kielelliset val-

miudet 

 asiakassuhde 

 kiire / kiireettömyys 

 kirjoittamisaiheen luonne 

 kirjoittajan mielentila 

 työorientaatio 

 saatavilla oleva ohjaus ja 

tuki 

 lainsäädäntö 

 kirjoittamisesta annetut 

ohjeet 

 työkulttuurin sisäiset opi-

tut kirjoittamisen tavat 

 työn yleiset eettiset ohjeet 

ja normit 

 ammatillinen koulutus 

 ammatilliset työkäytännöt 

 yhteiskunnassa vallitse-

vat yleiset arvot 

 julkisen talouden tilanne 

ja palveluiden rahoitus 

 työllisyystilanne 

 vammaisten ihmisten 

yhteiskunnallinen asema 

 ammatillinen arvostus 

 ajassa liikkuvat keskuste-

lut 

Taulukko 1. Sosiaalityön asiakirjakirjoittamisen kontekstuaalisia ulottuvuuksia (mukail-

len Kääriäinen 2003, 131).  
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4.5 Asiakkaan osallisuus palveluidensa suunnittelussa 

Palvelusuunnitelma on sekä sosiaalityön väline että asiakkaan oma suunnitelma. Usein 

asiakassuunnitelmia kehotetaan laadittavaksi yhdessä asiakkaan kanssa. Dokumen-

tointi on tiedon käsittelyn prosessi, jolla on vaikutuksia asiakkaiden saamaan palveluun 

– siksi asiakkaan tulisi olla dokumentoinnissa osallisena (Kääriäinen 2003, 23). Suunni-

telmien ja muiden dokumenttien laadinnassa on huomioitava sosiaalihuollon asiakasla-

ki, joka korostaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumisoikeutta. Asiakkaalle 

tulee selvittää palvelujärjestelmään sisältyvät erilaiset vaihtoehdot, sekä se, millä edel-

lytyksillä asiakas on oikeutettu saamaan palveluja ja tukitoimia. Asiakkaalle tulee myös 

kertoa vaihtoehtoiset palvelut ja tukitoimet. (Vammaispalvelujen käsikirja 2012a.) 

 

Poikela (2010, 66) toteaa, että asiakassuunnitelmien teon käytännöt ovat vähitellen 

kehittymässä asiakaslähtöisemmiksi: ne antavat tilaa sille, miten asiakas itse arkensa 

kokee. Koska suunnitelma on tarkoitus laatia yhdessä asiakkaan kanssa, muodostuu 

keskeiseksi vaikuttimeksi suunnitelman laatimisessa kieli ja vuorovaikutus. Palvelu-

suunnitelmassa tulisi todentua asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteinen ymmärrys sii-

tä, millaisia tarpeita asiakkaalla on ja miten niihin voidaan vastata. Palvelusuunnitelma 

on yhteisen näkemyksen ilmaisun väline, joskus kompromissikin. Asiakkaan näkemys 

ja toiveet palvelutarpeista tulee aina kirjata, vaikka sosiaalityöntekijän näkemys poik-

keaisikin näistä. Palvelusuunnitelman laatimisprosessissa asiakas kertoo oman näke-

myksensä tilanteestaan ja sosiaalityöntekijä arvioi tarpeiden välttämättömyyttä, johtu-

vatko ne henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta ja miten tarpeisiin voidaan palvelui-

den avulla vastata. Molemmat siis välittävät toisilleen informaatiota ja pyrkivät ymmär-

tämään toisen kommunikaatiota. Lopulta sekä asiakas että sosiaalityöntekijä päätyvät 

omaan lopputulokseensa, joka voi olla yhtenäinen tai osin poikkeava. 

 

Helsingin sosiaalivirastossa on selvitetty vuonna 2008 vammaispalvelun asiakastyyty-

väisyyskyselyllä vaikeavammaisten asiakkaiden kokemuksia palvelusuunnitelmapro-

sessista. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaat olivat osallistuneet heille 

tehdyn palvelusuunnitelman tekemiseen ja sisältöön. Kysely on siis tehty ennen vuon-

na 2009 voimaan tulleita muutoksia vammaispalvelulakiin, joiden myötä palvelusuunni-

telman laatimisesta tuli velvoittavaa. Kysely (n = 77) oli suunnattu asiakkaille, joille oli 

myönnetty vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen omaan kotiin henkilökohtai-

sen avustajan turvin. Kyselyyn vastanneista 92 %:lle oli laadittu palvelusuunnitelma. 

Vastaajista 86 % koki, että he olivat saaneet riittävästi osallistua palvelusuunnitelman-

sa laatimiseen. 9 % ei ollut mielestään osallistunut riittävästi tai lainkaan palvelusuunni-
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telmansa laatimiseen. Vastaajista 5 % ilmoitti, ettei osallistuminen ollut ollut tarpeellista, 

mutta kyselyn raportista ei käy ilmi, oliko heille kuitenkin laadittu palvelusuunnitelma vai 

oliko sekin koettu tarpeettomaksi. (Junttila 2009, 6.) 

 

Vastaajista noin kaksi kolmasosaa (61 %) koki, että heidän näkemyksensä oli otettu 

huomioon palveluita järjestettäessä. Vastaajista 6 % oli sitä mieltä, että omaa näke-

mystä ei otettu huomioon riittävästi. Keskeinen tulos kyselyssä oli, että henkilöt, joille 

oli laadittu palvelusuunnitelma, kokivat vahvimmin, että heidän näkemyksensä oli huo-

mioitu päätöksenteossa. (Junttila 2009, 6.) Aiemman tutkimuksen mukaan henkilöt, 

joille oli laadittu palvelusuunnitelma, olivat myös tyytyväisimpiä palveluihinsa (Puuma-

lainen ym. 2003, 39–47, Weckströmin 2011, 56 mukaan). Tulos tukee palvelusuunni-

telmien keskeistä merkitystä osana vammaispalvelun käytäntöjä ja kannustaa kuntia 

panostamaan palvelusuunnitelmien laatimisen mahdollistamiseen riittävällä resursoin-

nilla. 

5 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

"Tekstit ovat itsessään hiljaa, jos ne eivät tule luetuiksi." 1 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa kuvaus Helsingin vammaispalveluiden palvelu-

suunnitelmien sisällöistä ja niiden laadintaprosesseista. Tavoitteena on tuottaa ideoita 

vammaispalveluiden sosiaalityön kehittämistyöhön, jotta palvelusuunnitelmat täyttäisi-

vät nykyistä paremmin tehtävänsä kunnan sosiaalityöntekijöiden työvälineenä.   

 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

 Millainen on vammaispalvelun palvelusuunnitelmien laatimisprosessi? 

 Mitä vammaispalvelun palvelusuunnitelmiin kirjoitetaan? 

 Ketkä palvelujen suunnitteluprosessiin osallistuvat? 

 Mitä varten palvelusuunnitelmia laaditaan? 

 Mikä merkitys palvelusuunnitelmilla on vammaisten sosiaalityössä? 

 

Aino Kääriäinen (2003) on lähestynyt samankaltaisilla kysymyksillä lastensuojelun so-

siaalityön asiakirjoja väitöstutkimuksessaan. Kääriäisen (2003, 5) mukaan mitä-

kysymyksellä voidaan tarkastella työtä, sen prosesseja sekä työn kuvaamistapoja. Mitä 

varten -kysymyksellä puolestaan tutkitaan kirjoittamisen funktioita, kirjoittajan itsesääte-

                                                
1
 Kääriäinen 2003, 41. 
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lyä sekä tietoista päämäärää ja toimintaa (Kääriäinen 2003, 5). Myös tiedonmuodos-

tuksen tavat ovat osa tietoa itsessään, minkä vuoksi on tärkeää kerätä tietoa palvelu-

suunnitelmaprosessista ja käytännöistä (Fook 2002, 33–36, Kääriäisen 2003, 23 mu-

kaan). Mitä- ja ketkä-kysymykseen pyrin löytämään vastauksia palvelusuunnitelma-

aineistosta. Muihin kysymyksiin hyödynnän kyselyni aineistoa. 

6 Tutkimuksen etiikka 

Noudatin tutkimusta tehdessäni hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan laatimia ohjeita (2012). Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009, 4) jakaa 

ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet kolmeen osa-

alueeseen: tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen vält-

täminen sekä yksityisyys ja tietosuoja. 

 

Palvelusuunnitelmat ovat tunnisteellisia aineistoja, joiden käsittelystä säädetään henki-

lötietolaissa. Henkilötiedolla tarkoitetaan "kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hä-

nen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa 

häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskevik-

si” (Henkilötietolaki 3 §). Tutkimusaineistoni on muokattu sisältämään ainoastaan epä-

suoria tunnisteita (kotipaikkakunta ja asuinalue, koulutus, työpaikka ja perheen koos-

tumus). Aineistoni käsittelyssä en tuo esiin yksittäisten ihmisten palvelusuunnitelmien 

sisältöjä, vaan analyysi ja raportointi on toteutettu yleisemmällä tasolla. Olen Helsingin 

kaupungin pyynnöstä laatinut henkilörekisteriselosteen aineistostani.  

 

Asiakkailta, joiden palvelusuunnitelmia olen lukenut, ei ole pyydetty suostumusta. Tut-

kimuseettisen neuvottelukunnan (2009, 4) mukaan vapaaehtoisen suostumuksen peri-

aatteesta voidaan poiketa tutkittaessa arkistoaineistoja. Samoin henkilötietolain 14 §:n 

mukaan tieteellistä tutkimusta varten saa käsitellä henkilötietoja myös ilman rekiste-

röidyn suostumusta, jos tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia 

tietoja; ja jos rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määrän vuoksi ole mahdol-

lista hankkia. Omasta aineistostani on poistettu asiakkaiden henkilön yksilöintiä koske-

vat tiedot. Keskiössä tutkimuksessani on ollut sosiaalityöntekijöiden kirjauskäytäntö, 

eivät yksittäisistä asiakkaista kirjatut tiedot. Asiakkaita ei ole mahdollista tunnistaa ra-

portissa esittämäni analyysin perusteella. 

 

Sosiaalityöntekijöiden osallistuminen tutkimuksen kyselyyn vastaamiseen on ollut va-

paaehtoista ja se on perustunut heille jaettuun suulliseen ja kirjalliseen tietoon tutki-
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muksen tarkoituksesta ja menetelmistä. Erillistä kirjallista suostumusta ei ole pyydetty, 

vaan sosiaalityöntekijä on antanut suostumuksensa vastaamalla kyselyyn. Osallistujien 

vastauksia ei ole käsitelty yksittäin tai alueittain. 

 

Tutkimukseen osallistumisesta tai sen tulosten julkaisemisesta ei ole aiheutunut haittaa 

siihen osallistuneille sosiaalityöntekijöille tai asiakkaille. Tutkimustulokset on pyritty 

esittämään asiallisesti argumentoiden ja tasapuolisesti eri näkökulmat huomioon otta-

en. Tavoitteenani on ollut kirjoittaa kuvaus, joka on todenmukainen ja työtä kehittävä, 

mutta ei loukkaa sosiaalityöntekijöitä. Aineiston käsittelyssä on noudatettu huolellisuus- 

ja suojaamisvelvollisuutta (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2010, 9). Kaikki aineisto hävi-

tetään opintojakson hyväksymisen jälkeen. 

7 Tutkimusprosessi 

Olen suunnitellut ja toteuttanut tutkimukseni yhteistyössä vammaispalvelun sosiaali-

työntekijöiden kanssa. Tutkimustehtävä on muodostunut käytännön tarpeista ja sen 

tarkoituksena on ollut tuottaa hyödyllistä tietoa käytännön ja sosiaalityön tutkimuksen 

kehittämistarkoituksiin. Tutkimusta on suunniteltu yhdessä Malmin vammaispalveluiden 

sosiaalityöntekijöiden kanssa syksyllä 2012 sekä yhdessä etelän ja pohjoisen alueen 

johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa tammikuussa 2013. Tutkimuksen käynnistyessä 

huhtikuussa 2013 esittelin tutkimussuunnitelmaa kaupungin kaikille vammaispalvelui-

den sosiaalityöntekijöille yhteisessä kokouksessa. Tällöin kävimme läpi tutkimuskysy-

myksiä ja teimme tarkennuksia tutkimussuunnitelmaan.  

 

Sain tutkimusluvan 6.6.2013. Suullinen lupa aineiston keräämiseen ja tunnistetietojen 

poistamiseen annettiin Anne Lappalaiselle ja Pirjo Nummelinille 3.6.2013. Sain 30 tu-

lostettua palvelusuunnitelmaa 7.6.2013. Valmistelin kyselyn touko-kesäkuussa 2013. 

Lähetin alustavan kyselyn Helsingin vammaispalveluiden johtaville sosiaalityöntekijöille 

ja pyysin heiltä kommentteja kysymyksiin. Sain kommentteja kolmelta sosiaalityönteki-

jältä. Sosiaalityöntekijöiltä kerättiin aineistoa sähköpostitse kyselylomakkeella heinä-

kuussa 2013. Vastausaikaa oli 22.7.–20.8.2013. Tutkimusprosessi on kuvattu liitteessä 

1. 

 

Sosiaalityöntekijöiden rooli tutkimuksen teossa on ollut informaation tuottaminen sekä 

selvitettävien teemojen täsmentäminen. He ovat osallistuneet sekä tutkimussuunnitel-

man että kyselylomakkeen laatimiseen. Vammaispalveluiden johdon rooli on ollut tut-

kimuksen teossa pienempi: johto on antanut luvan tutkimuksen tekemiselle. Lisäksi 
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vammaisten sosiaalityön päällikkö luki ja kommentoi raportin luonnoksen elokuussa. 

Oma roolini on ollut sekä tutkijan, entisen kollegan että vammaisalan ammattilaisen. 

Harjoittelukokemukseni on antanut minulle kokemusta palvelusuunnitelmaprosesseista. 

Työni kautta olen saanut kuvan palvelusuunnitelmien asemasta sosiaalityössä valta-

kunnallisesti. 

8 Tutkimusaineisto 

Käytän tutkimukseni aineistona pääsääntöisesti vammaispalvelun palvelusuunnitelmia. 

Tietohuolto- ja tilastopalveluiden suunnittelija Anne Lappalainen valitsi 3.6.2013 asia-

kaspalvelujärjestelmästä palvelusuunnitelmat (henkilötunnukset) tutkimustani varten. 

Mukaan on otettu asiakkaat,  

 joiden palvelusuunnitelma on ollut hyväksytty (asiakastietojärjestelmän tilannear-

vionäyttö, ns. TARV-näyttö) ja  

 joiden palvelusuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2012 ja 

 joilla on ollut voimassa jokin vammaispalvelulain mukainen päätös (ns. VPL-

päätös) vuonna 2012 ja 

 joille ei ole ikinä laadittu kehitysvammahuollon erityishuolto-ohjelmaa (EHO, asia-

kastietojärjestelmän lakipykälä LKE 34) ja 

 jotka ovat iältään vähintään 18 vuotta vuonna 2012. 

  

Näitä asiakkaita oli yhteensä 133, joista satunnaisotannalla valittiin 30 henkilön otos. 

Johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Nummelin poisti suunnitelmista asiakkaiden tunnistetie-

dot ennen analyysin aloittamista. Palvelusuunnitelmien laajuus vaihteli kahdesta sivus-

ta viiteen sivuun. Dokumenttien laajuus oli 86 liuskaa. Suunnitelmien asiakkaista 18 oli 

miehiä ja 12 naisia. Nuorin asiakas oli syntynyt vuonna 1993, vanhin vuonna 1933. 

Suunnitelmat edustivat koko kaupunkia, toisin sanoen niitä oli jokaiselta neljältä alueel-

ta (eteläiseltä 10, pohjoiselta 8, läntiseltä 5 ja itäiseltä 7 suunnitelmaa). Suunnitelmat 

olivat yhdeksän eri sosiaalityöntekijän laatimia. Heistä seitsemältä oli otoksessa use-

ampi kuin yksi suunnitelma. Vuonna 2012 vammaispalveluissa työskenteli yhteensä 14 

sosiaalityöntekijää. 

 

Suunnitelma-aineiston lisäksi käytin täydentävänä aineistona kyselyä, jonka lähetin 

jokaiselle vammaispalveluissa heinäkuussa 2013 töissä olleelle sosiaalityöntekijälle ja 

johtavalle sosiaalityöntekijälle (n = 22, nimet poimittu kaupungin verkkosivuilta) sekä 

tiedoksi vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckströmille ja vammaistyön johta-
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ja Tuula Poikoselle. Kyselyyn vastasi 11 sosiaalityöntekijää: neljä eteläiseltä, kolme 

itäiseltä, 3 pohjoiselta ja 1 läntiseltä alueelta. Kaikki työntekijät vastasivat jokaiseen 

kysymykseen. Pyrin kyselyn avulla hahmottamaan sosiaalityöntekijöiden palvelusuun-

nitelman laatimisprosessia sekä saamaan tietoa siitä, millaiseksi sosiaalityöntekijät 

kokevat palvelusuunnitelman tekoprosessin ja millaisena työvälineenä he suunnitelman 

näkevät. Kysely on tutkimuksen liitteenä (liite 3). 

9 Tutkimusmetodi ja aineiston analysointi  

Palvelusuunnitelmien sisällönanalysointimenetelmänä käytän luokittelua ja teemoitte-

lua. Palvelusuunnitelmien laatimista ohjaavat asiakastietojärjestelmän rakenne ja sen 

ohjeistukset. Asiakastietojärjestelmä mielestäni ohjaa, muttei täysin rajoita suunnitel-

man kirjoittamista. Työntekijä voi kirjata suunnitelmaan tärkeäksi kokemansa asiat. 

Luokittelun kautta on mahdollista saada tarkempi kuva asioista, jotka työntekijät tällä 

hetkellä kirjaavat. Lähestymistapani palvelusuunnitelma-aineiston osalta on aineisto-

lähtöinen. Aineistolähtöisessä analyysissa tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta 

teoreettinen kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2006, 97). Olen valinnut analyysiyksiköt 

aineistosta tutkimukseni tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti.  

 

Lähestyn kyselyaineistoani osittain fenomenologis-hermeneuttisesta näkökulmasta. 

Tutkimukseni on hermeneuttinen, toisin sanoen pyrin muodostamaan ihmisten kielelli-

sistä ilmaisuista mahdollisimman oikean ymmärryksen ja tulkinnan ja sitä kautta saa-

vuttamaan merkityksen, joka palvelusuunnitelmilla on työntekijöille (Laine 2007, 31). 

Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia ja merkityksiä (Laine 2007, 28). Kyselyni tar-

koituksena oli kerätä sosiaalityöntekijöiden kokemuksia palvelusuunnitelmien laatimi-

sesta ja palvelusuunnitelmien merkityksestä heille työssään. Fenomenologisen merki-

tysteorian näkökulmasta voidaan tulkita palvelusuunnitelmaprosessien olevan intentio-

naalisia eli tarkoitusperäisiä; ne merkitsevät työntekijöille jotain. Ne näyttäytyvät työnte-

kijöille heidän pyrkimystensä, kiinnostustensa ja uskomustensa valossa esimerkiksi 

hyödyllisinä, tärkeinä tai turhina. On huomioitava, että vastaukset voivat kuvata pi-

kemminkin ihmisten käsityksiä palvelusuunnitelmista kuin aitoja merkityksiä. Työnteki-

jät voivat vastata tavalla, joka on yhteisössä yleinen tai sosiaalisesti hyväksytty. (Laine 

2007, 38–39.) Moilanen ja Räihä (2007, 55) toteavat lisäksi, ettei käsityksiä ja koke-

muksia välttämättä voida tavoittaa samalla aineistolla. Vaikka merkitykset ovat aina 

yksilöllisiä, ne ovat samalla myös intersubjektiivisia eli yhteisöllisiä. (Laine 2007, 29–

30.) Helsingin vammaispalveluissa työntekijöiden suhde palvelusuunnitelmiin on erilai-

nen kuin muissa kaupungeissa. Merkitykset voivat myös erota alueittain, mutta en ole 
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tässä tutkimuksessa analysoinut tätä. Olen analyysissäni pyrkinyt tunnistamaan mm. 

yhteisön normit ja ihanteet sekä toiminnan piilevät säännöt (Moilanen & Räihä 2007, 

48).  

 

Hyödynsin aineistoni analysoinnissa Tuomen ja Sarajärven (2006) ohjeita. Luin saa-

mani suunnitelmat ensin läpi kokonaisuutena. Tämän jälkeen otin niistä kopiot, joihin 

aloin tehdä merkintöjä. Aloitin redusoimalla eli pelkistämällä aineiston. Poimin palvelu-

suunnitelma-aineistosta vastauksia kysymykseen, mitä niihin kirjataan ja ketkä laati-

misprosessiin osallistuvat. Luin suunnitelmia ja alleviivasin ilmauksia, joista kirjoitin 

pelkistyksen suunnitelman reunaan. Listasin nämä ilmaukset muistilapuille. Tämän 

jälkeen kävin muistilaput läpi ja etsin niistä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Ryhmit-

telin samaa asiaa tarkoittavat käsitteet, yhdistin ne luokaksi ja nimesin luokan sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä. Vahvimmin esiin nousseista alaluokista muodostin yläluokkia. 

Lopuksi etenin aineiston abstrahointiin eli käsitteellistämiseen. Yhdistin yläluokkia ja 

pyrin muodostamaan niitä kokoavan käsitteen. Sen lisäksi, että luokittelen mainitut asi-

at, oleellista on kysyä, mitä suunnitelmiin ei ole kirjattu. Kyselyaineiston osalta toimin 

samoin, mutta luokittelua ohjasivat vahvemmin lomakkeeseen valitsemani kysymykset 

ja tutkimuskysymykseni. 

10 Tulokset 

"Tekstit eivät jäljittele todellisuutta, vaan ennemminkin tuottavat sitä." 2 

10.1 Millainen on vammaispalvelun palvelusuunnitelmien laatimisprosessi? 

Kyselyn perusteella aloitteen palvelusuunnitelman laatimisesta tekee lähes aina sosi-

aalityöntekijä. Vain yhden vastaajan mielestä asiakas on yleensä aloitteen tekijä ja yh-

den vastaajan mielestä aloitteen tekevät yhtä usein asiakas ja työntekijä. Sosiaalityön-

tekijöistä valtaosa (6) ei lähetä asiakkaalle etukäteen tietoa palvelusuunnitelmasta, 

jotta asiakas voisi valmistautua palvelujensa suunnitteluun. Kolme ilmoitti lähettävänsä 

yleensä etukäteismateriaalia ja kaksi tekevänsä näin joskus.  

 

Kaikki vastaajat (11) ilmoittivat käyttävänsä palvelusuunnitelmien laatimisen yhteydes-

sä aineistona asiakkaan omaa kuvausta tilanteestaan ja tarpeistaan sekä lääkärinlau-

suntoja. Usea vastaaja kertoi lisäksi käyttävänsä aineistona terapeuttien lausuntoja (9), 

asiakastietojärjestelmän muistiinpanoja (9) sekä kuntoutussuunnitelmia tai -selosteita 

                                                
2
 Muotoillen Mikko Lehtonen 2000, Kääriäisen 2003, 39 mukaan.  
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(8). Muutama vastaaja (4) kertoi ottavansa yhteyttä muihin viranomaisiin kuten Kelaan 

tai sairaalan sosiaalityöntekijään. Yksi vastaaja kertoi hyödyntävänsä myös esimerkiksi 

palveluasumisyksikön edustajien tai omaisten kertomuksia. Itsearviointilomakkeita ei 

käytetä avun tarpeen arvioinnin tukena.   

 

Kyselyn perusteella sosiaalityöntekijät käyttävät palvelusuunnitelman laatimiseen vaih-

televasti aikaa. Prosessi koostuu yhdestä kotikäynnistä ja kirjaamisesta toimistolla. 

Kotikäynnillä palvelusuunnitelmaa kerrottiin käsiteltävän 15 minuutista tuntiin. Kirjaami-

sen arvioitiin kestävän 15 minuutista kahteen tuntiin. Vastaajien välillä oli kuitenkin ero-

ja: osa ilmoitti prosessiin kuluvan lyhimmillään 30 minuuttia, osalla aikaa voi mennä 

yhden työpäivän verran. Keskimäärin koko prosessiin arvioitiin menevän aikaa viikoista 

noin kuukauteen, mutta joskus prosessi voidaan saada nopeasti loppuun. Prosessin 

kestoon vaikuttavat vastausten mukaan lisäselvitystarpeen määrä, muu työmäärä sekä 

asiakkaan korjauspyynnöt suunnitelmaan. 

 

”Tietojen keruu asiakkaan kanssa: noin tunti 
Muu tietojen keruu: vaihtelee 
Kirjoitus: vaihtelee 15 min – tunti, joskus enemmänkin 
Asiakkaan korjausten ja kommenttien odotus voi viedä viikkojakin.”    
 

10.2 Mitä vammaispalvelun palvelusuunnitelmiin kirjoitetaan? 

Saamieni palvelusuunnitelmien mukaan asiakastietojärjestelmän vakioidut osa-alueet 

olivat 1) Nykytilanne, 2) Diagnoosi ja apuvälineet, 3) Toimintakyky ja avun tarve (koto-

na ja kodin ulkopuolella), 4) Nykyiset palvelut (vammaispalvelu ja muut tukitoi-

met/palvelut), 5) Tavoitteet (asiakkaan, perheen ja sovitut), 6) Tavoitteiden toteuttami-

nen sekä 7) Muut tiedot. Asiakastietojärjestelmä ei edellytä jokaisen kentän täyttämistä, 

joten kaikissa suunnitelmissa ei ollut täytetty jokaista osa-aluetta.  

 

Suunnitelmissa oli joitain yhteneväisyyksiä sen osalta, mitä kenttiin oli kirjattu, mutta 

toisaalta myös vaihtelua. Tämä osoittaa, ettei niille ei ole vakiintunut selkeää kirjausta-

paa palvelusuunnitelmanäytössä eikä suunnitelmapohja tältä osin ole yksiselitteinen. 

Kenttien sekoittumista kommentoitiin myös kyselyn vastauksissa. En lähtenyt luokitte-

lussani lomakepohjan luokittelusta, vaan tarkastelin, millaisia ryhmiä kirjauksista muo-

dostuu niiden tarkoituksen mukaan. Näiden ryhmien voidaan nähdä kuvaavan asioita, 

joita sosiaalityöntekijät pitävät tarpeellisina asiakkaan avun ja palvelujen tarpeen kar-

toittamiseksi ja palveluiden myöntämiseksi.  
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Luokittelun kautta palvelusuunnitelmien kirjauksista muodostui neljä pääluokkaa, jotka 

kuvaavat sitä, mitä kyseisellä kirjauksella tavoitellaan eli mitä sillä tehdään näkyväksi 

(kuvio 1). Luokkien tarkemmat sisällöt on kuvattu liitteessä 2.  

 

 

 

Kuvio 1. Palvelusuunnitelmien sisällön luokittelun tulos. 

 

1. Asiakkaan avun ja palvelun tarpeen arviointi 

 

Asiakkaan avun ja palvelun tarpeen arviointiin liittyivät asiakkaan vammaisuuden mää-

rittely, epävirallisen avun antajat, asuminen, asiakkaiden rooli, osallistuminen ja muu-

tostilanteisiin varautumiseen liittyvät asiat. Vammaisuutta määriteltiin suunnitelmissa 

sekä lääketieteellisin termein (diagnoosit) että laajemmin toimintakyvyn näkökulmasta. 

Suunnitelmiin oli kuvattu hyvin yksityiskohtaisestikin, millaisista asioista asiakas selviy-

tyy itse ja mihin hän tarvitsee apua. Suunnitelmissa oli myös kuvattu vamman tai sai-

rauden vaikutus asiakkaan yleiseen hyvinvointiin kuten siitä johtuvat kivut tai vamman 

vaikutus asiakkaan kokemaan turvallisuuteen. Asiakkaan tarpeiden arvioinnin kirjauk-

sista on luettavissa mainintoja myös asiakkaan voimavaroista, mutta suunnitelmien 

painopiste on selvästi asiakkaan toimintakyvyn rajoituksissa ja hyvinvoinnin esteissä.  

 

Asiakkaan pari-, perhe- ja muut läheissuhteet oli kuvattu pääasiassa annettavan 

avun näkökulmasta. Läheisistä oli kirjattu tavallisesti heidän asuinpaikkansa ja millä 

tavoin he auttoivat asiakasta. Läheisistä ei kirjoitettu juurikaan asiakkaan sosiaalisina 

Asiakkaan avun 
ja palvelun 

tarpeen arviointi 

Palvelukokonai-
suuden 

hahmottaminen 

Asiakkaan 
osallisuus ja 

itsemääräämis-
oikeus 

Palvelusuunni-
telmaprosessin 

kuvaus ja 
vaiheistus 
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suhteina tai muuten tärkeinä henkilöinä. Heitä ei tekstissä esimerkiksi linkitetty asiak-

kaan vapaa-ajan toimintoihin. Vain kahden asiakkaan suunnitelmassa mainittiin asiak-

kaan toive vierailla sukulaistensa luona, mikä viittaa ihmissuhteiden merkitykseen ja 

vaikutukseen asiakkaan hyvinvointiin ja elämän laatuun. 

 

Asiakkaan asuminen kuvattiin suunnitelmissa tavallisesti hyvinkin tarkasti mainiten 

jopa asunnon neliömäärät. Talon fyysisestä esteettömyydestä mainittiin tavallisesti vain 

hissi ja portaat, ei esimerkiksi valaistusta ja ovien avaamisen helppoutta. Asunnon es-

teettömyyttä kuvattiin tavallisesti tehtyjen muutostöiden kautta ja toimina, joiden suorit-

tamisessa asiakkaalla oli vaikeuksia (esim. hyllyt liian korkealla). Joidenkin asiakkaiden 

kohdalla tyytyväisyys nykyiseen asumiseen tai asunnon toimivuus nousi palvelusuun-

nittelun lähtökohdaksi, kun taas osassa suunnitelmissa asuminen mainittiin ikään kuin 

taustatietona. 

 

Asiakkaiden statusta tai roolia kuvattiin pääosassa suunnitelmia lyhyesti, osassa 

laajemmin. Asiakkaiden kerrottiin esimerkiksi olevan työssä, opiskelevan tai olevan 

eläkkeellä. Tämä näkyi avun ja palvelujen tarpeen arvioinnissa siten, että opiskelijoiden 

ja työssä käyvien kohdalla kirjattiin esimerkiksi niihin liittyvät kuljetuspalvelumatkat tai 

avustajatunnit. Eläkeläisten kohdalla palvelujen suunnittelu liittyi vapaa-ajan toimintoi-

hin. Osa asiakkaista oli sekä eläkeläisiä että opiskelijoita, joten luokittelu ei tältä osin 

ollut täysin selkeä. Asukkaiden roolia perheensä jäseninä ei pääasiassa kuvattu eikä 

sen vaikutusta avun tarpeeseen siten arvioitu. Toisin sanoen asiakkaita ei kuvattu van-

hempina tai isovanhempina tai esimerkiksi perheensä toimeentulosta vastaavina. Vain 

yhden asiakkaan kohdalla mainittiin hänen muuttunut roolinsa omaishoitajasta hoidet-

tavaksi.  

 

Asiakkaiden osallistumista yhteisössä kuvattiin kiinnostuksen kohteiden ja harras-

tusten sekä virkistyksen kautta. Osallistumista käsiteltiin palveluiden näkökulmasta 

kuten, miten paljon palveluita asiakas tarvitsee osallistumisen mahdollistumiseksi.    

 

Muutostilanteisiin varautumista käsiteltiin sekä jo alkaneiden tai asiakkaan esiin 

tuomien tulevien muutosten kautta. Muutostilanteina näyttäytyivät nykyisen avun anta-

jan tilanteen muutos, asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmat sekä muut ympäristöstä 

johtuvat muutokset. Suunnitelmissa varautuminen näkyi siten, että asiaa mahdollisesti 

kerrottiin alettavan selvittää. Osassa muutostilanteen mainitseminen ei kuitenkaan nä-

kynyt suorana kirjauksina muutoksista palveluissa ja toimintasuunnitelmana. 
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2. Palvelukokonaisuuden hahmottaminen 

 

Palvelukokonaisuuden hahmottamiseen liittyi myönnettyjen vammaispalveluiden koon-

ti, myönnettyjen muiden palveluiden koonti, asiakkaan sosiaaliturva sekä hänen asiak-

kuushistoriansa. 

 

Myönnetyt vammaispalvelut oli kirjattu hyvin yksityiskohtaisesti. Palveluista mainittiin 

myönnetty tunti tai matkamäärä, myönnetyt poikkeukset kuljetuspalveluista, tarkat päi-

vämäärät sekä järjestämistapa. Tavallisesti palveluihin kirjattiin myös työntekijöiden 

yhteystiedot. 

 

Muiden palveluiden ja sosiaaliturvan osalta kirjauskäytäntö vaihteli. Osassa suunni-

telmista sama yksityiskohtaisuus jatkui, mutta tavallisempia olivat yleisluontoiset kirja-

ukset kuten maininta työkyvyttömyyseläkkeestä. Vain yhdessä suunnitelmassa mainit-

tiin asiakkaan muu suunnitelma (vanhustenhuollon palvelusuunnitelma) eikä yhdessä-

kään palvelusuunnitelmassa tehty yhteenvetoa esimerkiksi asiakkaan kuntoutussuunni-

telman sisällöstä. Usean asiakkaan kohdalla mainittiin yksittäisenä palveluna turvapu-

helin, mikä kertoo sosiaalityöntekijän varmistaneen asiakkaan kotona asumisen turval-

lisuuden tilaa. Sosiaaliturvan kirjaukset olivat vaihtelevia eikä niitä ollut jokaisen asiak-

kaan kohdalla. Vain yhden asiakkaan oli kirjattu saavan toimeentulotukea. Joitain asi-

akkaita oli suunnitelmissa ohjeistettu Kelan tukien hakemiseen.  

 

Asiakkuushistoriaan kirjattiin, mitä palveluita asiakas oli aiemmin hakenut ja mitä 

palveluita hän oli kokeillut, mutta joiden käyttö oli lopetettu. 

 

3. Asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus 

 

Asiakkaan osallisuus palveluidensa suunnittelussa ja hänen itsemääräämisoikeutensa 

kunnioittaminen näkyi suunnitelmissa näkemysten sekä asiakkaan tavoitteiden kirjaa-

misena.  

 

Valtaosaan suunnitelmista oli kirjattu asiakkaan tavoite tai toive palveluidensa suh-

teen. Osaan kirjattu tavoite oli laaja kuten "mahdollisimman itsenäinen selviäminen". 

Osaan tavoite oli kirjattu haettuna palveluna, tarpeena tai toivottuna mahdollisuutena. 

Yhteen suunnitelmaan asiakkaan toivetta tai näkemystä ei ollut kirjattu lainkaan, vaan 

suunnitelmassa tuotiin esiin omaisten ja työntekijöiden näkemyksiä. Lisäksi suunnitel-

miin oli kirjattu erilaisten toimien merkitys asiakkaalle kuten miksi asiakas kokee sii-
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vouksen tärkeäksi tai miksi jokin palvelu olisi tarpeen. Suunnitelmiin oli myös kirjattu 

palvelut, joista asiakas on ilmaissut, ettei niitä halua tai mitä palveluita on kokeiltu ja 

niiden käyttö lopetettu asiakkaan toiveesta. 

 

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen näkyi suunnitelmissa pyrki-

myksenä vastata asiakkaan toiveisiin ja pidättäytymisenä toimenpiteistä, jotka eivät 

vastaa asiakkaan toiveita. Osaan toiveista suunnitelmissa oli vastattu selkeästi palve-

lupäätöksinä kuten henkilökohtaisen avun myöntämisenä, ja joidenkin osalta oli kirjattu, 

että toivetta kuten mahdollisuutta muuttaa selvitetään.  

 

4. Palvelusuunnitelmaprosessin kuvaus ja vaiheistus 

 

Palvelusuunnitelmaprosessiin liittyy suunnitteluprosessin kuvaus, vastuunjako sekä 

dokumenteissa toistuvat vakioidut sisällöt. Suunnitteluprosessista kuvattiin suunni-

telman laatimisaika ja -paikka, mahdolliset tehdyt lisäselvitykset ja korjaukset, sekä 

ketkä suunnittelussa olivat osallisina. Lisäksi muutamassa suunnitelmassa oli kirjattu 

käytetyt lähteet kuten lausunnot. Vastuunjaolla tarkoitetaan sopimista asioiden toteut-

tamisesta, jolloin suunnitelmaan on kirjattu eri toimijoiden, myös asiakkaan, tehtävät. 

Tähän liittyivät myös asiakkaalle annetut ohjeistukset esimerkiksi palveluiden hakemi-

sesta sekä tulevista toimenpiteistä kuten tarvittavista lisäarvioinneista. 

 

Suunnitelmissa oli selkeästi myös vakioitua sisältöä kuten kuvaus seurannasta eli 

maininta suunnitelman voimassaolosta sekä sen tarkistamisesta tarvittaessa. Suunni-

telman luonteesta ohjeistettiin asiakasta kirjaamalla, ettei palvelusuunnitelma ole pää-

tös, vaan asiakkaan tulee hakea palveluita erikseen. Suunnitelmaan kirjattiin myös keil-

le se lähetetään tiedoksi. Suunnitelmista on myös luettavissa sosiaalityöntekijän il-

maisema välittäminen mm. mainintoina, että asiakas voi olla aina tarvittaessa yhtey-

dessä sosiaalityöntekijään.  

 

Miten kuvatut kirjaukset vastaavat siihen, mitä sosiaalityöntekijät pitävät tärkeänä kirja-

ta? Kyselyn perusteella sosiaalityöntekijät kokevat tärkeiksi kuvauksen asiakkaan toi-

mintakyvystä (11), asiakkaan diagnooseista (10), asiakkaan ilmaisemista toiveista ja 

tavoitteista (10) sekä hänen saamistaan sosiaalipalveluista ja tukitoimista (9). Nämä 

asiat painottuivat siis myös analysoiduissa palvelusuunnitelmissa. Seitsemän vastaajaa 

piti tärkeänä kirjausta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän eriävistä mielipiteistä. Yhteen-

kään analysoiduista suunnitelmista ei ollut suoraan kirjattu eriäviä mielipiteitä. Viisi piti 

tärkeänä kuvausta asiakkaan saamista terveyspalveluista. Neljä piti tärkeänä kuvausta 
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asiakkaan saamista muista tukitoimista (esim. Kela, diakoniatyö) tai tukitoimista, joita 

asiakas tarvitsisi, mutta joita ei vielä saa. Tieto siitä, ketkä suunnitelman laatimiseen 

osallistuivat, oli tärkeää neljälle. Kolmen mielestä suunnitelmaan tulisi kirjata myös 

omaisten tai muiden läsnäolijoiden näkemykset asiakkaan tilanteesta sekä suunnitel-

man toteutumisen arvioinnin tai päivittämisen ajankohta. Kahden mielestä asiakkaan 

muiden suunnitelmien koonti tai tieto siitä, keille suunnitelma on mennyt tiedoksi, tulisi 

kirjata. Yksi vastaaja toi esiin, että asioiden tärkeys riippuu asiakkaasta. 

10.3 Ketkä palvelujen suunnitteluprosessiin osallistuvat? 

Palvelusuunnitelmissa mainittiin erilaisia henkilöitä, jotka olivat olleet osallisina palvelu-

suunnitelman laatimisessa: henkilökohtainen avustaja, toimintaterapeutti, kihlattu, veli, 

puoliso, vaimo, aluesihteeri ja opiskelija. 19 suunnitelmassa ei mainittu, että läsnä olisi 

ollut muita henkilöitä, joten voidaan olettaa, että sosiaalityöntekijä oli laatinut suunni-

telman kahden kesken asiakkaan kanssa. Osassa suunnitelmista tulee vaikutelma, että 

läsnä on ollut esimerkiksi puoliso, vanhemmat tai muita työntekijöitä, mutta läsnäolijoita 

tai heidän näkemyksiään ei ole erikseen kirjattu. Kyselyssä vain yhdessä vastauksessa 

tuotiin esiin, että suunnitelman yhteydessä hyödynnetään omaisten tai palveluntuotta-

jan näkemyksiä. Kuten edellä totesin, vain kahden vastaajan mielestä muiden henkilöi-

den näkemykset ovat tärkeitä suunnitelmassa. 

10.4 Mitä varten palvelusuunnitelmia laaditaan? 

Palvelusuunnitelma-aineiston perusteella suunnitelmista valtaosa (23) oli laadittu tilan-

teessa, jossa palvelusuunnittelu näytti liittyvän ensisijaisesti henkilökohtaisen avun 

tarpeen arviointiin tai avun toteuttamistapaan. Heistä 14 haki ensimmäistä kertaa hen-

kilökohtaista apua. Viisi toivoi enemmän henkilökohtaisen avun tuntimääriä. Kolme 

toivoi muutoksia avun järjestämistapaan. Kaksi toivoi määräaikaiselle päätökselle jat-

koa. Neljässä suunnitelmassa, joissa pääasiallinen sisältö oli avun tarpeen arviointi, 

taustalla näkyi omaisten väsyminen tai heidän kuntonsa heikkeneminen, jolloin omaiset 

eivät voineet enää vastata asiakkaan avustamisesta.    

 

Neljällä asiakkaalla palvelusuunnitelman laatiminen liittyi tulevaisuuden suunnitteluun 

tai lähiaikojen muutoksiin varautumiseen. Heistä yksi asiakas oli hakeutumassa opiske-

lemaan ja suunnitteli myös ajokortin ajoa. Kaksi asiakasta oli tyytymättömiä nykyiseen 

asumismuotoonsa. Yksi asiakas tarvitsi uuden asunnon ennen putkiremontin alkua. 

Kolme asiakasta toivoi ensisijaisesti asunnon muutostöitä tai apuvälineitä. Yhden asi-
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akkaan kohdalla selvää tarvetta palvelusuunnitelmalle ei ollut nähtävissä, vaan ky-

seessä oli suunnitelman päivitys.  

 

Palvelusuunnitelma-aineiston analyysin tulokset vastasivat pitkälti kyselyn kautta tullei-

ta tietoja. Sosiaalityöntekijöiden kuvauksissa edellinen palvelusuunnitelman laatimis-

prosessi oli useimmiten liittynyt uuteen asiakkuuteen (4) ja suunnitelma laatiminen liittyi 

henkilökohtaisen avun tarpeen arviointiin (4).  

 

”Kyse oli "uudesta" asiakkaasta, jonka kohdalla mahdollisesti olisi saattanut tulla 
harkittavaksi henkilökohtaisen avun hakeminen. Henkilökohtaisen avun asiakkail-
le laadimme yleensä aina palvelusuunnitelman.” 

 

Kolmen asiakkaan kohdalla syynä oli muuten asiakkaan tilanteessa, josta aiheutui päi-

vitystarve. 

 

”Asiakas oli pitkäaikainen vammaispalveluasiakas, jolle oli tehty palvelusuunni-
telma yli 10 vuotta sitten. Hänen asumistilanteensa ym muuttui, jolloin tuli asiointi-
tarvetta ja samassa yhteydessä oli hyvä koota kaikki ajankohtaiset tiedot uuteen 
palvelusuunnitelmaan.” 

 

10.5 Mikä merkitys palvelusuunnitelmilla on vammaisten sosiaalityössä? 

Vahvimmin palvelusuunnitelma näyttäytyy vastauksissa (9) sosiaalityöntekijän työväli-

neenä, jonka avulla voidaan kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne ja avun tarve. Konk-

reettisena välineenä ja menetelmänä se voi myös helpottaa asiakkaan kohtaamista. 

 
"-- Asiakas itsekin halusi palvelusuunnitelman, mutta meille se on joka tapauk-
sessa tarpeellinen yhteenveto hänen nykytilanteestaan." 
 
"--- mielestäni se on tärkeä työkalu palveluntarpeen kartoittamiseksi silloin kun 
asiakas on uusi. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa on myös helppo antaa tietoa 
erilaisista palveluista. Samoin, jos asiakkaan elämässä tapahtuu suuri muutos, 
joka vaikuttaa oleellisesti palveluntarpeeseen on palvelusuunnitelma hyvä työka-
lu." 
 
"--- Olen muutaman kerran käyttänyt palvelusuunnitelman tekoa mahdollisuutena 
järjestää minun aloitteestani asiakastapaaminen, kun olen halunnnut pysäyttää 
asiakkaan miettimään tilannettaan ja/tai olen halunnut saada omaisen mukaan 
keskusteluun." 
 

Osa vastaajista toi esiin palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan tilanteeseen pe-

rehtymisen välineenä. Suunnitelma välittää uudelle työntekijälle tiedon asiakkaan tilan-

teesta ja keskeisimmistä palveluista. Tämä tuo esiin suunnitelman merkityksen kollegi-

aalisena työn tukena. 
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"Hyvä tutustua asiakkaan taustatietoihin, mikäli asiakas itselle uusi.---" 
 
"--- Palvelusuunnitelma auttaa myös kollegoita, jos esim. asiakas muuttaa alueel-
le. Näin saa kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta." 

 

Vastauksissa on kuitenkin nähtävissä selvästi, että osa työntekijöistä kokee palvelu-

suunnitelmien laatimisen haastavaksi nykyisellä työmäärällä. Varsinaiset asiakaskäyn-

nit ja tarpeenarviointi koetaan mielekkäänä ja tärkeänä, mutta ajanpuute johtaa siihen, 

ettei laadukkaaseen dokumentointiin ole aikaa, mikä saa suunnitelmaprosessin tuntu-

maan työläältä.  

 

"--- Suunnitelman puhtaaksikirjoittaminen on se "pakkopulla" osuus. Itse palvelu-
suunnitelman teko tapaamisella on ihan mukava osuus.---" 
 
"--- Pääasiallinen merkitys on kuitenkin tekemättömien palvelusuunnitelmien 
massan aiheuttama huono omatunto ja kalvava riittämättömyyden tunne, jotka 
yritän kuitenkin ohittaa..." 

 
 
Aineiston perusteella voidaan myös esittää kysymys, kenelle tai ketä varten palvelu-

suunnitelma laaditaan. Kyselyn perusteella osa sosiaalityöntekijöistä tuntuu kokevan, 

ettei suunnitelmilla ole asiakkaille juurikaan merkitystä. Noin puolet (5) vastaajista oli 

saanut asiakkailta suunnitelmista palautetta, mutta palaute oli keskittynyt korjausehdo-

tuksiin tai ollut muuten yleisluontoista. Asiakkaan kannalta keskeisimpänä nähdään 

palvelupäätösten teko ja palvelujen "pelaaminen" sekä prosessien viivytyksettömyys.  

 

"Suuri enemmistö asiakkaista ei piittaa palvelusuunnitelmista paljoakaan. --- " 
 
"--- En tiedä missä määrin asiakkaat kokevat suunnitelman hyödylliseksi. Suurin 
osa ei osoita sen suurempia tuntemuksia palvelusuunnitelmaa kohtaan." 

 

Kuitenkin osa vastaajista tuo esiin suunnitelman merkitystä asiakkaalle. Suunnitelma 

toimii koontina ja tuo palvelukokonaisuutta ja prosesseja näkyväksi.  

 

"--- suunnitelma jäntevöittää ja ehkä helpottaa työskentelyä asiakkaan kanssa ja 
saattaa tuoda turvallisuutta asiakkaalle." 
 
"--- Mielestäni palvelusuunnitelma on työväline asiakkaan palveluntarpeen kar-
toittamiseksi, mutta se myös tekee asioita asiakkaalle näkyväksi. Suunnitelma on 
siis mielestäni sekä työntekijää että asiakasta varten." 

 

Tutkimuksen lähtöajatuksena oli, että palvelusuunnitelmien laatimiseen käytetään sosi-

aalityössä paljon aikaa. Tämän vuoksi kyselyssä selvitettiin, miten sosiaalityöntekijät 
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priorisoivat asiakkaat, joille suunnitelma laaditaan, ja millaisissa tilanteissa suunnitelma 

on heidän mielestään asiakkaalle ja sosiaalityölle hyödyllinen. Palvelusuunnitelma koe-

taan hyvin merkitykselliseksi tilanteissa, joissa asiakas on uusi (5), hänen arvellaan 

tarvitsevan henkilökohtaista apua (6) tai palveluasumista (3) tai asiakkaalla on paljon 

eri palveluja (3). Suunnitelmia laaditaan henkilöille, joilla on aiempi asiakkuus, mikäli 

heidän tilanteessaan tapahtuu muutos (6). Suunnitelma laaditaan myös asiakkaan sitä 

pyytäessä (2). 

 

"Juuri elämän muutostilanteissa tai asiakkuuden alussa." 
 
"Uusille asiakkaille, jotka hakevat henkilökohtaista apua, tai uusille asiakkaille, 
joilla on useita hakemuksia/tarpeita. Laadin asiakkaan kanssa suunnitelman 
myös tarvittaessa ns. vanhoille asiakkaille, joilla suunnitelma ei ennestään ole, 
jos heille on esim. myönnetty henkilökohtaista apua ja tilanne on huonontunut. 
Jos asiakas pyytää suunnitelmaa, se laaditaan." 

 

Harvemmin suunnitelma laaditaan vastausten mukaan lapsiperheille tai asiakkaille, 

jotka hakevat yksittäistä palvelua, joka voidaan myöntää ilman laajaa arviointia.  

 

Kyselyssä selvitettiin myös, miten sosiaalityöntekijät suhtautuvat suunnitelmien päivit-

tämiseen. Valtaosa vastaajista (10) koki, että palvelusuunnitelma tulisi päivittää, mikäli 

asiakkaan tilanteessa ja sitä kautta palvelutarpeessa tapahtuu oleellinen muutos. Osa 

(5) mainitsi, että suunnitelma tulee päivittää asiakkaan sitä pyytäessä. Kahden mielestä 

suunnitelma tulisi päivittää, mikäli edellisen laatimisesta on kulunut aikaa (1-2 vuotta). 

 

Jos asiakkaan tilanne muuttuu huomattavasti tai hän hakee monia uusia palvelui-
ta. Tai, jos asiakas sitö itse pyytää, kuten aika ajoin käy, vaikka tilanne ei olisi 
muuttunutkaan paljon. 

11 Johtopäätökset ja ehdotukset 

Vaikka Helsingin vammaispalvelun tilastojen perusteella voisi päätellä, etteivät palvelu-

suunnitelmat ole vakiinnuttaneet asemaansa sosiaalityössä, näyttäytyvät suunnitelmat 

tutkimuksen perusteella vahvimmin nimenomaan sosiaalityön välineenä. Tämä oli posi-

tiivinen tulos, joka kertoo suunnitelmien vakiintuneesta roolista sosiaalityössä. Yleisenä 

tavoitteena suunnitelmien kirjauksista on havaittavissa pyrkimys asiakkaan hyvinvoin-

nin arvioimiseen ja edistämiseen, minkä voi nähdä olevan osoitus niin sosiaalityön 

yleisten tavoitteiden että vammaispalvelulain tarkoituksen omaksumisesta. Vammais-

palvelulain tarkoituksena on "edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia 

muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa 
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vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä” (Vammaispalvelulaki 1 §). Palvelusuun-

nitelmista valtaosa oli laadittu tilanteissa, joissa asiakas toivoi voivansa asua itsenäi-

sesti omassa kodissaan saaden sinne tarvitsemansa palvelut kuten henkilökohtaisen 

avun. Tämä on odotettu tulos, koska hallituksen esityksen (2008) mukaan palvelu-

suunnitelman merkitys korostuu erityisesti niiden vaikeavammaisten asiakkaiden koh-

dalla, jotka ovat ehdotuksen mukaisesti oikeutettuja henkilökohtaiseen apuun. Tulos 

vastaa myös Kuusikko-työryhmän (2013) raportin tietoja, jonka mukaan palvelusuunni-

telma laaditaan etenkin henkilökohtaisen avun tarvetta arvioitaessa.  

 

Kyselyssä pyysin työntekijöitä miettimään edellistä kertaa, kun he olivat laatineet asi-

akkaan palvelusuunnitelmaan ja kuvaamaan sen perusteella palvelusuunnitelman laa-

timisprosessia. Kuvausten perusteella pystyin hahmottamaan vammaispalvelujen pal-

velusuunnitelmien laatimisprosessin, joka näyttäytyi melko samanlaisena valtaosan 

vastauksissa, vaikka laatimisprosessista ei ole olemassa virallista kaupungin ohjeistus-

ta. Täydensin tätä kuvausta palvelusuunnitelma-analyysin kautta saamillani tiedoilla. 

Prosessikuvaus vastaa myös harjoitteluni aikaisia kokemuksiani. Käytännöstä on siis 

olemassa epävirallista, yhteisöllistä tietoa, joka on mahdollisesti kehittynyt kokousten ja 

keskustelujen perusteella. Analyysin perusteella pystyin muodostamaan ehdotuksen 

palvelusuunnitelmaprosessin hyvästä käytännöstä Helsingin vammaispalveluissa. Käy-

täntö on kuvattu seuraavalla sivulla. Sitä on mahdollista täydentää myöhemmin rapor-

tissa esittämilläni ehdotuksilla.  

 

Suunnitelmat vastasivat melko hyvin Vammaispalvelujen käsikirjan (2012b) sivuilla 

olevaa ohjeistusta palvelusuunnitelman sisällöstä. Niissä kuvattiin asiakkaan yksilöllistä 

tilannetta ja avuntarvetta. Palvelusuunnitelmat näyttäytyivät suunnitelmina, joihin on 

kirjattu pääosin ne palvelut ja tukitoimet, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäk-

seen jokapäiväisestä elämästä, myös muut kuin vammaispalvelulain tarkoittamat pal-

velut. 

 

Suurin osa suunnitelmista oli laadittu kotikäyntien yhteydessä ja siten, että läsnä on 

ollut vain asiakas ja sosiaalityöntekijä. Näin on toimittu, vaikka asiakkaalla olisi kirjattu 

olevan asiakkuus myös esimerkiksi kotihoitoon tai kuntoutukseen. Monen asiakkaan 

kohdalla tämä on varmasti ollut toimiva ratkaisu, mutta osan kohdalla olisi mahdollisesti 

ollut hyödyllistä järjestää tapaaminen, jossa läsnä olisivat olleet myös esimerkiksi koti-

hoidon ohjaaja tai palvelutalon henkilökuntaa. Osassa suunnitelmista jää epäselväksi, 

ketkä tosiasiallisesti ovat olleet suunnittelussa läsnä, mikä vaikeuttaa suunnitelmien 

tulkintaa ja hämärtää sitä, mihin kirjaukset ja näkemykset perustuvat.  
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Palvelusuunnitelmaprosessin hyvä käytäntö  

Helsingin vammaispalveluissa 

  

Palvelusuunnitelmien laatimisprosessi alkaa asiakkaan yhteydenotolla, joka on tyypillisesti 

hakemus. Palvelusuunnitelma laaditaan aina uudelle asiakkaalle. Suunnitelma laaditaan 

myös aina asiakkaalle, joka hakee henkilökohtaista apua tai palveluasumista tai jonka ko-

konaistilanne muusta syystä edellyttää tarkempaa palvelutarpeen selvittämistä.  

 

Kotikäynnin aikana käsitellään asiakkaan palvelutarvetta. Keskustelun tukena käytetään 

palvelusuunnitelmarunkoa eli kaupungin lomaketta. Käynnillä kirjataan asiakkaan kuvaus 

tilanteestaan, hänen toiveensa ja tarpeensa sekä sovitut asiat. Kotikäynnin aikana kirjoite-

taan paperille muistiinpanot, joita mahdollisesti täydennetään myöhemmin toimistolla. Asi-

oita saatetaan myös tarkistaa asiakkaalta puhelimitse. Lisätietoja kysytään tarvittaessa 

muilta tahoilta. Tietoja täydennetään myös erilaisista lausunnoista ja asiakkaan muista 

suunnitelmista.  

 

Muistiinpanot kirjoitetaan puhtaaksi asiakastietojärjestelmään TARV-näytölle ja soveltuvin 

osin Muistiinpanot-osioon sekä valmisteltaviin päätöksiin. Palvelusuunnitelmaan kirjataan 

kuvaus asiakkaan toimintakyvystä, diagnoosit, kuvaus hänen saamistaan sosiaalipalveluis-

ta ja tukitoimista, asiakkaan toiveet ja tavoitteet, sekä asiakkaan ja työntekijän näkemykset 

tilanteesta. 

 

Suunnitelma lähetetään asiakkaalle tarkistettavaksi saatekirjeen kera. Kirjeessä asiakasta 

ohjeistetaan tarkistamaan tiedot ja lähettämään hyväksytty palvelusuunnitelma tai mahdol-

liset kommentit postitse sosiaalityöntekijälle.  Postitusta varten asiakkaalle annetaan palau-

tuskuori, jossa on postimaksu maksettuna.  

 

Asiakas osoittaa allekirjoituksellaan hyväksyneensä suunnitelman. Myös sosiaalityöntekijä 

allekirjoittaa hyväksytyn suunnitelman. Valmiita suunnitelmia on kaksi kappaletta: toinen 

asiakkaalla ja toinen työntekijällä. Suunnitelma saatetaan myös lähettää tiedoksi omaiselle 

tai yhteistyötaholle asiakkaan luvalla. 
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Suunnitelmista ei ole havaittavissa, että asiakkaille olisi lähetetty etukäteen materiaalia 

palvelusuunnitelman laatimisesta tai että heidän odotettaisiin valmistautuvan suunni-

telman tekemiseen. Kyselyn perusteella tämä ei olekaan vallitseva käytäntö; noin puo-

let työtekijöistä kertoi lähettävänsä ainakin joskus materiaalia. Kuitenkin tähän tarkoi-

tukseen on olemassa valmista materiaalia. Esimerkiksi Kynnys ry ja Näkövammaisten 

Keskusliitto ovat laatineet vammaispalvelujen asiakkaille oppaita palvelusuunnitteluun 

valmistautumisesta. Lisäksi verkossa on saatavilla PAAVO – avuntarpeen itsearvioin-

timenetelmä. Tiedon jakaminen palveluista ja palveluprosesseista on mielestäni kes-

keinen osa sosiaalityötä. Ennakkomateriaali voi valmistaa asiakasta suunnitteluproses-

siin ja tuoda hänelle paremmin ilmi, mihin palvelusuunnitelma on tarkoitettu – ja mihin 

ei. Kuten eräs vastaaja toi esiin, asiakkailla saattaa olla vääriäkin mielikuvia siitä, mikä 

palvelusuunnitelman rooli on. Se saatetaan esimerkiksi sekoittaa kuntoutussuunnitel-

maan. Ennakkotieto oikoisi vääriä käsityksiä. Valmistautumisen kautta asiakas voisi 

myös kutsua suunnitteluun mielestään keskeisiä henkilöitä kuten läheisiään tai muita 

työntekijöitä. Järjestöjen tuottamia materiaaleja voisi käyttää taustamateriaalina kau-

pungin omalle ohjeistukselle. 

 

Vaikka valtaosassa palvelusuunnitelmia mainittiin, kävikö asiakas töissä ja mitä tukia 

hän sai, ei palkka- ja eläketuloista tai saaduista muista tuista ollut mainittu summia tai 

arvioitu tulojen riittävyyttä. Suunnitelmiin ei ollut tehty asiakkaiden tuloista ja menoista 

yhteenvetoa, jonka perusteella olisi voitu arvioida toimeentulon riittävyyttä tai tarvetta 

hakea lisätukia. Asiakkaiden taloudellisen tilanteen kestävyyttä ei ollut arvioitu yhteen-

kään suunnitelmaan. Tämä on harmillinen löydös, koska vammaisista henkilöistä moni 

elää köyhyydessä johtuen pienestä eläkkeestä ja toisaalta mahdollisista suurista asu-

miskustannuksista ja terveydenhuollon menoista (Konttinen 2013). Palvelusuunnitel-

man laatimistilanne olisi luonnollinen hetki kartoittaa asiakkaan taloudellista tilannetta 

ja lisätä tietoisuutta esimerkiksi Kelan asumistuesta. Samalla asiakas voitaisiin tarvitta-

essa ohjata Kelan tukijärjestelmien ja kunnan toimeentulotuen piiriin. Tulevaisuudessa 

vammaispalvelun sosiaalityöntekijät tulevat mahdollisesti tekemään tukiasioissa 

enemmän yhteistyötä Kelan kanssa, kun uusien henkilökohtaisten Kela-neuvojien 

työnkuva tulee tutuksi sekä asiakkaille että ammattilaisille (Kela 2013). 

 

Sosiaalityön lisäksi eri tieteenalojen diskurssit näkyivät vahvasti palvelusuunnitelma-

käytännöissä. Osassa palvelusuunnitelmia näkyi vahvasti tukeutuminen lääketieteelli-

siin termeihin ja medikaaliseen näkökulmaan vammaisuudesta. Tämä vahvisti aiempi-

en tutkimusten tuloksia, joiden mukaan sosiaalityön diskurssi on niin sanottu hybridi-

diskurssi, joka ammentaa muiden alojen diskursseista (Ivanič 1998, 135 Tiililän 207, 
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180 mukaan). Tiililän (2007, 180) mielestä lääketieteellisten termien käyttö kuvaa 

etäännyttämisen rakenteita. Tämänkaltaiseen kielenkäyttöön ohjaa toki myös asiakas-

tietojärjestelmän osio ”diagnoosi ja apuvälineet”. Kyselyn perusteella lähes kaikki sosi-

aalityöntekijät pitivät diagnoositietoa tärkeänä. Mielestäni palveluiden suunnittelun kan-

nalta ei kuitenkaan ole oleellista tietää asiakkaan diagnooseja, vaan ymmärtää hänen 

vammansa laatu ja hänen toimintakykynsä. Keskeistä on esimerkiksi tietää, että asia-

kas on sokea tai että hänellä on liikuntavamma tai että hänen sairautensa on etenevä 

(esim. MS-tauti, ALS). Asiakkaan tarkka diagnoosi latinankielisenä terminä (esim. 

akondroplasia tai hypertensio arteralis) tuo harvoin tilanteeseen lisäarvoa. Vamman 

laadun lisäksi on tärkeää tietää, miten vamma vaikuttaa asiakkaan toimintakykyyn ja 

millaisia apuvälineitä hän käyttää arjessaan. Sosiaalityöntekijät pitivätkin terapeuttien 

näkemyksiä tärkeinä. Toimintakyvyn kirjaamisessa tulee huomioida myös ympäristön 

vaikutus asiakkaan suoriutumiseen ja osallistumiseen.  

 

Vamman laadun kirjaaminen kuten asiakas sen kuvailee kertoo hänelle, että sosiaali-

työntekijä on ymmärtänyt hänen tilanteensa ja vamman vaikutukset hänen elämäs-

sään. Kirjauskäytäntöjen muuttaminen voisi myös johtaa ajattelutapojen muuttumiseen 

– tai ehkä se tekisi näkyväksi jo muuttunutta ajattelua. Erilainen kirjauskäytäntö toisi 

paremmin esiin vammaispalvelujen ideologiaa, joka on kirjattu vammaispalvelulain 2 

§:ään: "vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden joh-

dosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toimin-

noista". Vammaispalvelulaki ei edellytä diagnoositietojen kirjaamista palvelusuunnitel-

maan. Palvelusuunnitelma on sosiaalihuollon asiakirja, jolloin sen ei tarvitse noudattaa 

terveydenhuollon käsitteitä. Diagnoosit ja viralliset arvioinnit ovat tarvittaessa luettavis-

sa asiakkaan kansiosta. Nykyinen käytäntö korostaa mielestäni sosiaalityön näkymät-

tömyyttä, mistä ovat kirjoittaneet myös Kääriäinen (2003, 166) ja Tiililä (2007, 226–

227). Lääketieteen käsitteiden sijaan sosiaalityöntekijät voivat tuottaa omia vastadis-

kursseja ja siirtää valtaa lääketieteestä sosiaalityöhön. Kirjauskäytäntöjen muutosta 

voisi tukea, jos asiakastietojärjestelmästä poistettaisiin sana "diagnoosi" ja otsake muu-

tettaisiin muotoon ”vamma tai sairaus, toimintakyky ja apuvälineet”. 

 

Lopuksi esitän muutaman ehdotuksen asiakastietojärjestelmään. Osa palvelusuunni-

telman tekstistä on automaattisesti kirjautuvaa kuten asiakkaan tiedot ja allekirjoitus-

kentät. Mikäli kirjausta näiltä osin halutaan enemmän automatisoida, ehdotan, että pal-

velusuunnitelmiin kirjataan automaattisesti teksti suunnitelman seurannasta: ”Palvelu-

suunnitelma on voimassa toistaiseksi. Voitte pyytää palvelusuunnitelman tarkistamista 

tarvittaessa tai mikäli tilanteessanne tapahtuu muutoksia.” Seurannan tueksi asiakas-
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tietojärjestelmässä voisi olla myös hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaisi sosiaalityöntekijäl-

le esimerkiksi kolmen vuoden jälkeen, että asiakkaan palvelusuunnitelma tulisi päivittää 

ellei siihen tätä ennen ole tehty uusia kirjauksia. Esimerkiksi Espoon asiakastietojärjes-

telmää on kehitetty päivitystä ja seurantatyötä tukevaksi. Hallituksen esityksen (2008) 

mukaan palvelusuunnitelma olisi hyvä arvioida ja tarkistaa vähintään kahden - kolmen 

vuoden välein, mutta tarvittaessa useamminkin riippuen vammaisen henkilön yksilölli-

sestä elämäntilanteesta. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää myös asiakkaan ohjeistusta 

palvelusuunnitelman luonteesta, jolloin palvelusuunnitelman loppuun voisi kirjata, ettei 

kyseessä ole hallinnollinen päätös: ”Palvelusuunnitelma ei ole päätös. Teidän tulee 

tarvittaessa hakea palveluita ja tukitoimia erikseen. Hakemuksenne perusteella saatte 

kirjallisen päätöksen.” Tämä toimii asiakkaalle ohjeistuksena ja tuo palvelusuunnitel-

man roolia selvemmin esiin. 

 

Palvelusuunnitelmat näyttäytyvät tutkimukseni perusteella vahvasti sosiaalityön käytän-

tönä, johon sosiaalityöntekijät ovat periaatteessa hyvin sitoutuneita, mutta he kokevat, 

ettei heillä ole niiden laadukkaaseen laatimiseen aikaa. Tämän tutkimuksen perusteella 

suunnitelman laatiminen vie Helsingissä kuitenkin vähemmän aikaa kuin Kuuma-

kunnissa. Vastauksista on havaittavissa, että hankalimmaksi vaiheeksi prosessissa 

työntekijät kokevat muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamisen. Tämä vaihe olisi mahdollis-

ta poistaa, mikäli sosiaalityöntekijöillä olisi käytössä esimerkiksi pieni kannettava tieto-

kone tai tablettitietokone, johon suunnitelman voisi suoraan kirjoittaa. Näin toimitaan 

esimerkiksi Espoossa. Ajatus esitettiin myös yhdessä kyselyn vastauksessa.  

 

Tämä tutkimus vahvisti osittain Tiililän (2007) tutkimuksen tuloksia, ja joudun täten tois-

tamaan hänen suosituksensa. Jos suunnitelmien puutteita halutaan korjata, olisi ennen 

kaikkea puututtava tekstien tekemisen tapoihin ja edellytyksiin. Järjestelmiä on kehitet-

tävä vastaamaan paremmin kirjoittajien ja kirjoittajien tarpeita. Kirjoittajilla tulee olla 

välineitä ja aikaa tehdä palvelusuunnitelmia. Kehittämistyössä tulisi varmistaa, että 

asiakastyön ammattilaisilla on riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa asiakastekstien laa-

tuun. Palvelusuunnitteluprosessin kehittämistyö hyötyisi keskustelusta, joka käsittelisi 

sosiaalityön asiakirjakirjoittamisen kontekstuaalisia ulottuvuuksia. 

  



29 
 

12 Pohdinta 

"Kirjoitettu teksti kertoo oman tarinansa, sen mitä on kirjoitettu ja jättää pois muun." 3 

 

Dokumentit ovat aina sidoksissa ympäristöönsä ja ennalta määrättyihin muotoihinsa. 

Olen pyrkinyt huomioimaan tämän analyysissani ja tulkinnoissani. Tunnistan myös sen, 

että oma ajatteluni toimii aina lähtökohtana tekstien kanssa käytävään dialogiin – tut-

kimuksessa näkyy oma ammatillinen ymmärrykseni ja näkemykseni sosiaalityöstä. 

(Kääriäinen 2003, 16.) Olen tutkimuksessani toiminut Mayn (1999, Kääriäisen 2003, 16 

mukaan) ohjeistusten mukaan tarkastelemalla myös tekstin tuottamisprosessiin tekijöi-

tä ja sosiaalista kontekstia. Tätä tukeakseni olen pyytänyt sosiaalityöntekijöitä kuvaa-

maan palvelusuunnitelmien laatimisprosessia ja suunnittelun olosuhteita.  

 

Käytäntötutkimusjaksoni on edustanut tutkivaa oppimista (research-oriented learning, 

Hakkarainen ym. 1999). Oppimistani tuki uudenlaiseen aineistoon ja tutkimusmenetel-

miin tutustuminen. Tutkijana vaikeinta on suhtautua omaan työskentelyyn ja tulkintoihin 

kriittisesti ja asettaen ne koetukselle. Oma taustani ja näkemykseni ovat vaikuttaneet 

lähtökohtiini, joista käsin olen lähestynyt aineistoani. Huomasin ensimmäisellä aineis-

ton lukukerrallani, että aloin välittömästi tehdä tulkintoja ja oletuksia teksteistä. Tällai-

nen ymmärrys on kuitenkin tavanomaista, ei tutkimusta. Se edustaa omaa kuvitelmaa-

ni. Kuitenkin tarkoituksenani oli löytää toisen oma, erityislaatuinen suhde tutkimaani 

asiaan. (Laine 2007, 34.) Tämän vuoksi minun tuli ottaa etäisyyttä tulkintaani ja lähes-

tyä sitä systemaattisesti noudattaen menetelmäoppaiden ohjeista. Koin Aaltolan ja Val-

lin (2007) oppaan tässä suurena apuna.  

 

Haastavinta aineiston analysoinnissa oli rajaus. Aineistoa lukiessani sain jatkuvasti 

ajatuksia mielenkiintoisista tutkimusaiheista ja näkökulmista, jotka minun tuli kuitenkin 

karsia tästä työstä. Aineistoa olisi siis voinut lähestyä myös monista muista mielenkiin-

toisista näkökulmista. Esimerkiksi suunnitelmissa käytetyn kielen perusteella olisi ollut 

mahdollista tarkastella asiakkaan roolia sekä asiakkaan ja työntekijän välistä suhdetta. 

Tähän liittyy myös palvelusuunnitelmien retoriikka, jota olisin halunnut tutkimuksessani 

tarkastella laajemmin. Palvelusuunnitelmissa käytetään paljon kolmatta persoonaa 

(”Asiakas asuu..”) tai passiivia (”Liikkuu ulkona itsenäisesti”). Vain yksi suunnitelma oli 

kirjoitettu asiakkaalle (”Toivotte mahdollisuutta...”) . Joissain suunnitelmissa asiakkaalle 

kirjoittaminen näkyi tietyissä osissa suunnitelmaa (”…mikä tarkoittaa sitä, että kuljettaja 

                                                
3
 Kääriäinen 2003, 36. 
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hakee teidät…”). Suunnitelmissa näkynyt käytäntö ei toteuta sosiaalihuollon hyvän kir-

jaamisen periaatetta, jonka mukaan sosiaalityöntekijän tulisi kirjoittaa kuin kirjoittaisi 

asiakkaalle (Laaksonen ym. 2011, 51). Kirjaamiskäytännöistä olisi varmasti antoisaa 

käydä keskustelua sosiaalityöntekijöiden kesken, jotta yhteinen tapa kehittyisi.  

 

Käytetyt käsitteet tuovat mielestäni näkyväksi sosiaalihuollon ja asiakkaan maailmojen 

erillisyyttä. Tavallisesti käytettyjä käsitteitä olivat mm. siirtymiset, vaatehuolto, päivittäi-

set toimet, kodinhoidolliset tehtävät, asiointi tai lääkkeidenjako. Käsitteet sijoittuvat pal-

velujen kielimaailmaan eivätkä ole tavallisia arjen käsitteitä kuten osassa suunnitelmis-

ta käytetyt käsitteet kotityöt, pyykinpesu, siivous, asioiden hoitaminen, ruoanlaitto. Mil-

laisen kuvan valitut käsitteet antavat vammaisen asiakkaan arjesta? Luovatko ne nor-

maaliutta vai poikkeavuutta? Ovatko nämä käsitteet sosiaalityön käsitteitä vai jonkun 

muun ammattialan käsitteitä? Myös tämän asian tarkastelu olisi mahdollista retoriikan 

analysoinnin kautta. 

 

Kiinnostavaa olisi myös tarkastella, millaisia arvoja ja arvostuksia palvelusuunnitelmista 

on havaittavissa ja millaisia asioita ne kertovat palveluista. Erääseen palvelusuunnitel-

maan oli kirjattu, että asiakas tupakoi – miksi? Samoin kahden asiakkaan kanssa oli 

keskusteltu päihteiden käytöstä ja todettu, ettei vammaispalvelulain mukaisissa palve-

luasumispaikoissa voi esiintyä päihtyneenä eikä joissain paikoissa voi käyttää alkoholia 

ollenkaan. Tällöin asiakkaan raittius esitettiin ehtona palvelujen saannille. Erään asiak-

kaan kanssa oli tehty suunnitelma (sopimus) sopivasta käyttäytymisestä. Ovatko käy-

tännöt asiakkaan oikeuksia ja itsemääräämistä kunnioittavia? 

 

Palvelusuunnitelmista voisi myös tehdä analyysia siitä, keitä vammaispalvelujen käyttä-

jät ovat (esim. ikä, sukupuoli, vamman laatu, asumistyyppi, sosiaaliset suhteet, työllis-

tyminen). Palvelusuunnitelmien perusteella vammaispalvelun asiakkaat näyttäytyivät 

osin sukupuolettomina ja kulttuuristaan irrallisina ihmisinä. Koska tutkimistani suunni-

telmista oli poistettu asiakkaiden nimet eikä asiakkaiden rooleista ollut juurikaan kirja-

uksia, oli monista mahdotonta havaita, oliko kyseessä nainen vai mies. Samoin niistä ei 

voinut lukea asiakkaan etnistä tai kulttuurista taustaa. Tosin mahdollisesti, jos asiakas 

olisi ollut esimerkiksi Somaliasta kotoisin, tämä olisi mainittu. Asiakkaat eivät kuiten-

kaan näyttäytyneet myöskään erityisen tyypillisesti suomalaisina. Esimerkiksi vain yh-

den asiakkaan mainittiin tarvitsevan apua saunassa ja vain yhdellä mainittiin olevan 

vapaa-ajan asunto. Asiakkaiden elämän kuvaus keskittyi pitkälti kotona toimimiseen ja 

olemiseen, vaikka tavallisesti moni hyvinvointia ja mielihyvää tuova elämän osa edellyt-

tää kodin ulkopuolella toimimista. 
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Kiinnostavaa olisi analysoida palvelusuunnitelmiin kirjattuja asiakkaiden tavoitteita ja 

toiveita. Lukemistani suunnitelmista valtaosassa asiakkaan tavoitteena oli asua itsenäi-

sesti omassa kodissaan mahdollisimman kauan. Toiveet liittyivät pääosin riittävän avun 

saamiseen. Tärkeää olisi myös tarkastella palvelusuunnitelmien merkitystä asiakkaille 

ja palvelusuunnitelmien vaikutusta tehtyihin päätöksiin. Vuonna 2008 tehty asiakastyy-

tyväisyyskysely kannattaisi toistaa. Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia palvelusuunnitelmien 

roolia palveluiden yhteensovittamisessa eli muiden toimijoiden näkemyksiä ja eri toimi-

joiden ja palveluiden näkymistä palvelusuunnitelmissa.  

 

Olisin voinut lähestyä aineistoa myös teorialähtöisesti esimerkiksi koodaamalla palve-

lusuunnitelmat kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituk-

sen mukaisesti (ns. ICF-luokitus, Stakes 2004). Tein luokittelua kokeiluluontoisesti ja 

valtaosa suunnitelman sisällöstä tuntui sopivan luokitteluun. Tämä tukee näkemystä, 

että palvelusuunnittelun tarvearviointiprosessia voitaisiin kehittää ICF-luokituksen mu-

kaiseksi, mikä edesauttaisi myös eri ammattialojen yhteisten käsitteiden käyttämistä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on parhaillaan käynnistämässä ICF-luokituksen 

vahvempaa käyttöönottoa vammaisalalla, mahdollisesti myös sosiaalityössä. 

 

Tästä tutkimuksesta oli rajattu pois alaikäiset asiakkaat sekä asiakkaat, joille on laadittu 

erityishuolto-ohjelma. Myös näiden asiakaskuntien dokumentteja olisi tärkeää analy-

soida. Analyysi voisi tuoda esiin erilaisia näkökulmia siitä, miten palvelusuunnitelmia 

tulee kehittää esimerkiksi lapsiperheiden osalta. Kehitysvammaisten asiakkaiden eri-

tyishuolto-ohjelmien tutkiminen olisi tärkeää vammaispalvelun ja erityishuollon palvelu-

prosessien yhdistyessä. Tämä tapahtunee Helsingissäkin lähivuosina vammaislain-

säädännön uudistuessa. 

 

Kuten tutkimukset yleensä käytäntötutkimukseni pystyi siis vastaamaan vain joihinkin 

kysymyksiin, mutta herätti samalla valtavasti uusia kysymyksiä. Toivon, että vammais-

sosiaalityötä pidetään tulevaisuudessa enemmän esillä sosiaalityön koulutuksessa, 

jotta näihin tärkeisiin kysymyksiin saadaan myös opinnäytetöiden ja jatko-opiskelun 

kautta enemmän vastauksia ja näkökulmia.  

 

Olen pyrkinyt tällä käytäntötutkimuksella kuvaamaan Helsingin vammaispalvelun palve-

lusuunnitelmien laatimisprosessia ja suunnitelmien sisältöä. Tutkimukseeni osallistu-

neet sosiaalityöntekijät ovat jakaneet tietoaan, josta on muodostettu kuvaus. Jotta tieto 

vaikuttaisi työyhteisö- ja organisaatiotasolla, se tulee myös laajentaa vuorovaikutuk-

sessa toisten kanssa (Koskimies 2012, 10). Toivon, että työni tuloksista keskustellaan 
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Helsingissä sosiaalityön kokouksissa ja koulutuksissa, mitä kautta käytäntötutkimus voi 

vaikuttaa myös käytäntöjen kehittymiseen. Tämä toive esitettiin myös kyselyn vastauk-

sissa. Samalla tulisi pohtia, miten sosiaalityön asiakirjakirjoittamisen kontekstuaaliset 

ulottuvuudet vaikuttavat palvelusuunnitelmien laatimiseen ja miten niitä voitaisiin mah-

dollisesti muuttaa.   
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LIITE 1 

Tutkimusprosessi 

 

tammikuu  Tutkimuksen suunnittelua yhdessä etelän ja pohjoisen alueen joh-

tavien sosiaalityöntekijöiden kanssa 

 Tutkimussuunnitelman kirjoittamista 

helmikuu  Lähdeaineistoon tutustumista ja raportin kirjoittamista 

 Tutkimussuunnitelman kirjoittamista 

maaliskuu  Tutkimussuunnitelman esittely sosiaalityöntekijöille 

 Tutkimusluvan hakeminen 

huhtikuu  Lähdeaineistoon tutustumista ja raportin kirjoittamista 

 Kyselylomakkeen laatimisen aloittaminen  

 Pienryhmätapaaminen 

toukokuu   Kyselylomakkeen työstämistä yhdessä Risto Heikkisen kanssa 

 Pienryhmätapaaminen 

kesäkuu  Tutkimusluvan saaminen 

 Tutkimusaineiston saaminen ja analysoinnin aloittaminen 

heinäkuu   Aineiston analysointia ja raportointia 

 Kyselylomakkeen työstäminen yhdessä sosiaalityöntekijöiden 

kanssa 

 Kyselylomakkeen lähetys sähköpostitse sosiaalityöntekijöille 

elokuu  Loppuraportin viimeistelyä 

 Kyselyn tulosten analysointia ja raportointia 

 Raportin lähettäminen kommenteille ohjaajalle, vertaiselle ja vam-

maisten sosiaalityön päällikölle 

syyskuu  Loppuraportin viimeistely 

 Raportin palautus 9.9. 

 Käytäntötutkimuksen esittely 1. seminaarissa 23.9. 

 

  



 
 

LIITE 2       

Luokittelu palvelusuunnitelmista – mitä palvelusuunnitelmiin kirjataan  1/3 

 

 

1. Asiakkaan avun ja palvelun tarpeen arviointi 

 

Vammaisuuden määrittely 
Lääketieteellinen näkökul-
ma 
- diagnoosi 
- sairaudet 
- hoito 
- leikkaukset 

Toimintakyky 
- mistä selviytyy itse 
- missä tarvitsee apua 

 

Vaikutus hyvinvointiin 
- oireet 
- vaikeudet 
- mieliala 
- turvallisuus 

  

Epävirallisen avun antajat 
Parisuhde 
- kihlattu 
- miesystävä 
- puoliso 

Perhesuhteet 
- lapset 
- sisarukset 
- lapsenlapset 
- vanhemmat 

Muut läheissuhteet 
- naapurit 
- ystävät 

 

Asuminen 
Asumismuoto 

- vuokra-asunto 
- omistusasunto 
- sijoitettu 
- loma-asunto 

Asunnon esteettömyys 
- monesko kerros 
- hissi  
- portaat 
- tehdyt muutostyöt 

Asiakkaan tyytyväisyys 
asumiseensa 

- tulevat remontit 
- viihtyvyys 
- toimivuus 

 

Asiakkaan rooli yhteiskunnassa 
Työssä Opiskelee Eläkkeellä 

 

Osallistuminen 
Kiinnostuksen kohteet 
– jääkiekko-ottelut 
– kulttuuri 
– karaoke 
– urheilu 

Harrastukset 
– uimahalli 
– teatteri 
– pelaaminen 
– kuntoilu 
– ulkoilu 

Virkistys 
- sukulointi 
- palvelutalossa vierailu 
- päivätoiminta 
- kahviloissa käyminen 

 

Varautuminen muutostilanteisiin 
Avun antajan tilanteen 
muutos 
- omaishoitajan kunnon 

heikkeneminen 

Tulevaisuuden suunnitel-
mat 
- haku opiskelemaan 
- muutto yhteen kihlatun 

kanssa 
- työllistyminen 

Ympäristöstä johtuvat muu-
tokset 
- asunnon putkiremontti 
- vuodenajan vaikutus 
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2. Palvelukokonaisuuden hahmottaminen 

 

Palveluiden koonti 
Myönnetyt vam-
maispalvelut 
- kuljetuspalvelu 
- henkilökohtai-

nen apu 
- päivätoiminta 
- välineet ja lait-

teet 
- myönnetty 

määrä (tuntia 
tai matkoja) 

- myönnetyt 
poikkeukset (ir-
rotus, saattaja-
palvelu, invali-
sä) 

- alkaen, toistai-
seksi 

- järjestämistapa 
(ostopalvelu, 
palveluseteli, 
työnantajamal-
li) 

- yhteystiedot 

Muut palvelut 
- kuntoutus 
- apuvälineet 
- terapiat 
- terveydenhuol-

to 
- kotihoito 
- turvapuhelin 
- omaishoito 
- päihdehuolto 
- vanhustenhuol-

lon palvelu-
suunnitelma 

- edunvalvoja 
- yhteystiedot 

Sosiaaliturva  
- Kela (asumistu-

ki, vammaistuet)  
- toimeentulotuki 
- eläke 

Asiakkuushistoria 
- onko hakenut 

aiemmin palve-
luita? 

- Mitä palveluita 
on kokeiltu 

 

3. Asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus 

 

Näkemykset 
- asiakkaan näkemys - läheisten näkemys - ammattilaisten näke-

mys 

 

 

  

Asiakkaan osallisuus suunnittelussa 
Asiakkaan tavoite / toive 
- suurempi tavoite ku-

ten itsenäinen elämä 
- konkreettinen toive 

kuten sähköpyörätuoli 
tai avustaja 

Toimien merkitys asiakkaalle 
- miten asiakas perustelee 

toiminnan merkitystä 

 Mitä asiakas ei halua 
- mitä palveluita kokeil-

tu ja lopetettu 
- mitä ei halua käyt-

töön 
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4. Palvelusuunnitelmaprosessin kuvaus ja vaiheistus 

 

Suunnittelun kuvaus 
Laatimisaika ja paikka 
- milloin suunnitelma 

laadittu 
- missä suunnitelma 

laadittu 

Osalliset 
- asiakas 
- omaiset 
- työntekijät 
- keille lähetetään tie-

doksi 

Lähteet 
- minkä perusteella 

suunnitelma tehty 

 

Sovittujen asioiden toteuttaminen, vastuunjako 
– mitä sosiaali-

työntekijä tekee 
– mitä asiakas 

tekee 
– mitä omainen 

tekee 
– mitä yhteistyö-

taho tekee 

 

Vakioitu sisältö 
Seuranta 
- voimassa toistaiseksi 
- tarkistetaan tarvittaessa 

Suunnitelman luonne 
- palvelusuunnitelma ei ole päätös 

- palveluita haettava erikseen 
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Tällä kyselyllä selvitetään palvelusuunnitelmien laatimisprosessiin kuuluvia asioita. 

Vastatessasi mieti, miten tavallisesti työskentelet tai millaiset tilanteet ja toiminnot ovat 

yleisiä työssäsi. Vastausaika on 22.7. - 20.8.2013. 

 

Kyselyllä on tarkoitus kartoittaa palvelusuunnitelmien laatimiseen liittyviä asioita. Vas-

tausten perusteella kirjoitetaan kuvaus palvelusuunnitelmaprosessista ja suunnitelmien 

roolista vammaispalveluissa. Kysely koskee vain vammaispalveluita, ei kehitysvamma-

huoltoa. 

 

Kysely ei ole testi tai tarkistus eikä siitä saatuja tietoja yksilöidä alueittain tai henkilöit-

täin. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 

 

Voit halutessasi keskeyttää kyselyyn vastaamisen painamalla Keskeytä-painiketta ja 

jatkaa vastaamista myöhemmin. Vastauksesi tallentuvat ja saat uuden linkin kyselyyn 

sähköpostiisi. 

 

1. Millä alueella työskentelet? 

Tietoja ei käsitellä alueittain, vaan kysymyksen tarkoituksena on tarkastella, edustavat-

ko vastaukset kaikkia alueita. 

 Eteläinen alue 

 Itäinen alue 

 Pohjoinen alue 

 Läntinen alue 

 

Palvelusuunnitelmaprosessin aloittaminen 

 

Palvelusuunnitelman laatimisen aloittamisella tarkoitetaan sitä, että työntekijä alkaa 

suunnitella asiakkaan palvelukokonaisuutta esim. kotikäynnin yhteydessä tai koota 

yhteen asiakkaan palveluita asiakastietojärjestelmän palvelusuunnitelmanäytölle.  

 

2. Kenen aloitteesta aloitat yleensä palvelusuunnitelman laatimisen? 

 Omasta aloitteestasi (sosiaalityöntekijän aloite)  

 Asiakkaan aloitteesta  

 Muun henkilön, kenen? 
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3. Lähetätkö asiakkaalle etukäteen tietoa palvelusuunnitelmasta, jotta asiakas voi val-

mistautua suunnitelman laatimiseen? 

 Aina 

 Yleensä 

 Joskus 

 En 

 

4. Mieti edellistä kertaa, kun laadit asiakkaan palvelusuunnitelmaa. Kuvaile laatimis-

prosessia. Miten prosessi käynnistyi? Miksi suunnitelma laadittiin? Keitä varten se laa-

dittiin? Millainen kirjoittamisprosessi oli? 

 

5. Vammaispalvelulain mukaan palvelusuunnitelma on laadittava ilman aiheetonta vii-

vytystä. Kuinka paljon aikaa käytät tavallisesti uuden palvelusuunnitelman laatimiseen? 

 

Palvelusuunnitelmaa varten tarvittavan tiedon kerääminen ja päivittäminen 

 

6. Mitä aineistoja käytät yleensä palvelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä 

 Asiakkaan tapaamisen yhteydessä kirjattua asiakkaan kuvausta hänen tilantees-

taan ja tarpeistaan 

 Asiakkaan avun tarpeen itsearviointilomakkeita kuten PAAVO tai Avun päiväkirja 

 Yhteydenottoja muihin viranomaisiin esim. Kela tai sairaalan sosiaalityöntekijä 

 Lääkärinlausuntoja 

 Terapeuttien lausuntoja 

 Kuntoutussuunnitelmia tai kuntoutusseloste 

 Asiakastietojärjestelmän muistiinpanoja 

 Muita lähteitä, mitä 

 

7. Millaisessa tilanteessa palvelusuunnitelma tulee mielestäsi päivittää? 

 

Palvelusuunnitelman rooli työssäsi 

 

8. Mikä merkitys palvelusuunnitelmilla on omassa työssäsi? 
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9. Palvelusuunnitelma tulisi laatia kaikille vammaispalvelun asiakkaille, mutta käytän-

nössä tähän ei ole aina mahdollisuutta. Millaisissa tilanteissa tai millaisille asiakkaille 

laadit yleensä palvelusuunnitelman? 

 

10. Kun luet toisen työntekijän laatimaa palvelusuunnitelmaa, millaiset tiedot ovat sinul-

le tärkeitä? 

 Asiakkaan diagnoosit 

 Kuvaus asiakkaan toimintakyvystä 

 Kuvaus asiakkaan ilmaisemista toiveista ja tavoitteista 

 Kuvaus asiakkaan saamista sosiaalipalveluista ja tukitoimista 

 Kuvaus asiakkaan saamista terveyspalveluista 

 Kuvaus asiakkaan saamista muista tukitoimista (esim. Kela, diakoniatyö) 

 Kuvaus palveluista tai tukitoimista, jotka asiakas tarvitsisi, mutta joita ei vielä saa 

 Asiakkaan muiden suunnitelmien koonti ja niiden keskeisten tietojen esittäminen 

 Tieto siitä, ketkä osallistuivat suunnitelman laatimiseen 

 Omaisten tai muiden läsnäolijoiden näkemykset asiakkaan tilanteesta 

 Mahdolliset sosiaalityöntekijän ja asiakkaan eriävät mielipiteet 

 Suunnitelman toteutumisen arvioinnin ja päivittämisen ajankohta 

 Tieto siitä, keille suunnitelma on mennyt tiedoksi 

 Jokin muu tieto, mikä 

 

11. Mitä mieltä olet TARV-näytöstä, jolle palvelusuunnitelma laaditaan? 

 

Asiakkaiden kokemukset 

 

12. Oletko saanut palvelusuunnitelmista tai niiden laatimisesta palautetta asiakkailta? 

 Kyllä 

 En 

 

13. Millaista palautetta olet saanut? 

14. Millaisissa tilanteissa palvelusuunnitelma on mielestäsi asiakkaalle ja sosiaalityölle 

hyödyllinen? 

15. Miten toivoisit palvelusuunnitelmia kehitettävän Helsingissä? 

16. Mitä muuta haluaisit sanoa? 


