
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Lapsen sosiaalihuollon asiakkuuden alussa teh-
dyllä lapsen tuen tarpeen arvioinnilla on kes-
keinen merkitys lapsen suojelussa ja siihen liit-
tyvässä viranomaisten välisessä yhteistyössä. 
Kiireellisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvioin-
nin jälkeen tehtävä palvelutarpeen arviointi on 
keskeinen sosiaalityön työvaihe, joka on tehtä-
vä laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja tarvittavassa 
laajuudessa. Palvelutarpeen arvioinnilla on mo-
nessa suhteessa huomattava merkitys lapsen 
suojelun kannalta. Palvelutarpeen arviointia täy-
dennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla.

Koulutuksen tarkoituksena on saada yksityiskoh-
tainen kokonaiskuva sosiaalihuoltolain ja lasten-
suojelulain nojalla tehtävästä lapsen palvelutar-
peen arvioinnista. Koulutuksessa käsitellään ne 
tavat, jolla lapsen asia tulee sosiaalihuollossa vi-
reille ja jonka jälkeen on arvioitava lapsen palve-
lutarpeen arvioinnin aloittamisen tarve. Koulutuk-
sessa käydään läpi myös palvelutarpeen arvioinnin 
sisältöä, keitä henkilöitä lasta koskevan palvelu-

tarpeen arviointiin osallistuu ja kuka siitä on vas-
tuussa sekä palvelutarpeen arviointiin soveltuvat 
määräajat. Tämän lisäksi koulutuksessa perehdy-
tään siihen, miten salassapidettäviä ja muita tie-
toja lapsen palvelutarpeen arviointiin hankitaan.

Koulutuspäivän lopuksi käsitellään lasta koskevaa 
asiakassuunnitelmaa, joka täydentää lapsen palve-
lutarpeen arviointia.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea sosiaali-
työntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä sosiaalipal-
velujen ja lastensuojelun esimiehille ja muille so-
siaalihuollossa työskenteleville henkilöille. Tämän 
lisäksi koulutus soveltuu esimerkiksi kaikille lasten 
ja lasten perheiden parissa toimiville, kuten päivä-
hoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenki-
löille, joilla on velvollisuus pyydettäessä osallistua 
lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin laatimi-
seen ja joiden on säännösten niin edellyttäessä, luo-
vutettava tietoja palvelutarpeen arviointia varten.

YHTEYSTIEDOT:
OTK Kati Saastamoinen
044 – 974 74 56
kati.saastamoinen@aavalex.fi
PL 80, 02771 Espoo
www.aavalex.fi

LAPSEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA  
ASIAKASSUUNNITELMA

Tule oppimaan ja 
kuulemaan uutta. 

PÄIVÄN KOULUTTAJA:
OTK Kati Saastamoinen

HELSINKI  
To 26.3.2020

ROVANIEMI  
To 2.4.2020

JYVÄSKYLÄ  
Ke 15.4.2020

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Aina voidaan tehdä paremmin!



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

8.30 Ilmoittautuminen alkaa

9.00 Lapsen palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen: lapsen sosiaalihuoltoasian  
 vireilletulo
 – Sosiaalipalveluja koskeva hakemus
 – Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
 – Lastensuojeluilmoitus
 – Muu vireilletulo

10.15  Tauko

10.30 Lapsen kiireellisen sosiaalihuollon tarpeen selvittäminen
 
 Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen lapsen palvelutarpeen arviointi:
 – Missä tilanteissa lapsen palvelutarve arvioidaan lapsen sosiaalihuoltoasian 
    vireilletulon jälkeen?
 – Kuka vastaa lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä?
 – Ketkä tahot osallistuvat lapsen palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen?
 – Miten lapsen palvelutarpeen arviointi eroaa yksittäisen palvelun tarpeen   
       arvioinnista?
 – Tietojen hankkiminen lasta koskevaan palvelutarpeen arviointiin
 – Missä määräajassa lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava / valmistuttava?

11.30 Lounastauko

12.30  Lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin sisältö
 – Lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin laajuus
 – Lapsen palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarjottavat palvelut ja tukitoimet

13.00  Lasta koskeva asiakassuunnitelma
 – Milloin lasta koskeva asiakassuunnitelma tehdään?
 – Asiakassuunnitelman tarkoitus
 – Sosiaalihuollon asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelman sisältö
 – Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelman sisältö
 – Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelman sisältö

13.45 Kysymyksiä ja keskustelua

14.00 Koulutuspäivä päättyy

LAPSEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI  
JA ASIAKASSUUNNITELMA

Aina voidaan tehdä paremmin!


