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Hyvät vanhemmat!
Moni vammainen lapsi tarvitsee
paljon palveluja ja tukea.
Kun perhe hakee lapselle palveluja,
perheen täytyy tehdä yhteistyötä
usean viranomaisen kanssa.
Lapsen asioiden hoitaminen
vaatii paljon työtä ja voimia.
Lapsen ja koko perheen tueksi
kannattaa laatia palvelusuunnitelma.
Palvelusuunnitelmassa perhe
ja viranomaiset suunnittelevat yhdessä,
mitä palveluja ja tukitoimia perheelle tulee.
Palvelusuunnitelman tavoitteena
on antaa perheelle hyvä elämä.
On tärkeää, että perhe valmistautuu
palvelusuunnitelman tekemiseen hyvin.
Jokainen perhe on oman tilanteensa
paras asiantuntija, mutta perheen
täytyy kertoa selkeästi tilanteestaan.
Tämä on Palapeli-työkirjan selkokielinen versio.
Palapelin tarkoitus on auttaa perheitä,
jotka valmistautuvat
tekemään palvelusuunnitelman.
Suuri kiitos perheille, jotka ovat osallistuneet
Palapelin kehittämiseen!
Hyviä hetkiä Hyvän elämän palapelin parissa!
Miina Weckroth
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
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Palapelin idea
Tämän työkirjan avulla perheenne
voi valmistautua tekemään palvelusuunnitelman.
Palapeli-työkirja kokoaa yhteen näkemyksenne
perheenne elämäntilanteesta, tarpeista,
toiveista ja tavoitteista.
Perheet tekevät palvelusuunnitelman
kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.
Palapeli kokoaa ajatuksenne
teidän omasta elämästänne.
Palapeliin tulevat perheenne elämäntilanne
ja lapsen ja perheen tarpeet, toiveet ja tavoitteet.
Kun voitte kertoa nämä asiat
sosiaalityöntekijälle selkeästi ja tiivistetysti,
palvelusuunnitelman tekeminen on helpompaa.
Siten suunnitelma myös tukee perhettänne paremmin.
Kirjoittakaa Palapeliin perheenne
ja lapsenne ajatukset siitä,
millaista on teidän hyvä elämänne.
Voitte kirjoittaa ajatuksianne vapaasti.
Palapeli on tarkoitettu vain teidän käyttöönne.
Kun palapelin osat ovat valmiit,
voitte leikata sivut irti työkirjasta.
Kootkaa sen jälkeen sivut
eli palapelin palat yhteen.
Valmis palapeli näyttää,
millaista perheenne elämä on
ja millaisia tavoitteita teillä on.
Palapelin yhteenveto auttaa teitä tiivistämään
teidän omat tarpeenne ja tavoitteenne.
Sen jälkeen teidän on helpompaa
kertoa niistä sosiaalityöntekijälle.

6

Palapeli sisältää
neljä osaa
Osa 1: Meidän perhe
Tässä osassa voitte esitellä perheenne.
Keitä teidän perheeseenne kuuluu?
Mikä on teille tärkeää?
Millaisia vahvuuksia teillä kaikilla on?
Osa 2: Hyvä elämä nyt ja tulevaisuudessa
Tämä osa antaa tavoitteet niille palveluille,
joita teidän perheenne tarvitsee.
Palveluiden tarkoitus on tukea teidän hyvää elämäänne.
Mitä haluatte saada aikaan palvelujen avulla?
Osa 3: Nykytilanne
Tämä osa käsittelee perheen elämäntilannetta:
Millainen on perheenne tilanne nyt?
Mitkä asiat elämässänne toimivat nyt?
Mitä asioita haluaisitte muuttaa?
Osa 4: Perheemme tavoitteet ja toimintasuunnitelma
Tähän osaan kootaan perheenne mielipide siitä,
miten pääsette nykytilanteesta kohti hyvää elämää.

Vinkkejä Palapelin
kokoamiseen
Täyttäkää Palapelin paloja yksi kerrallaan.
Kirjoittakaa muistiin
jokaisen perheenjäsenen mielipide.
Kirjoittakaa myös
koko perheen yhteiset ajatukset.
Jos kirjoitustila loppuu kesken,
jatkakaa toiselle paperille.
Valitkaa sellainen työskentelytapa,
joka on teille helppo.
On tärkeää, että käsittelette kaikki eri aiheet.
Haaveilkaa ja unelmoikaa!
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Osa 1: Meidän perhe
Tässä osassa voitte esitellä itsenne
ja kertoa, missä perheenne on hyvä.
Voitte myös kertoa
mitkä asiat ovat teille tärkeitä.

Keitä me olemme?
Keitä kuuluu meidän perheeseemme?
Millaisia vahvuuksia meillä jokaisella on?
Missä asioissa perheemme on hyvä?
Meillä kaikilla on ominaisuuksia ja kykyjä,
joista voimme olla ylpeitä.
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Tärkeitä ihmisiä
Ketkä ovat tärkeitä ihmisiä meidän elämässämme?
Ketkä auttavat tai tukevat perhettämme?
Tärkeät ihmiset voivat olla esimerkiksi sukulaisia,
ystäviä, tuttavia, naapureita tai muita läheisiä.
He esimerkiksi auttavat meitä arjessa.

Tärkeitä asioita
Mitkä asiat tekevät meidät onnelliseksi tai iloiseksi?
Mitkä asiat ovat tärkeitä perheenjäsenillemme?
Mitkä asiat ovat tärkeitä koko perheellemme?
Mitä tärkeitä yhteisiä juttuja meillä on?
Millaisia yhteisiä harrastuksia meillä on?
Ketkä osallistuvat yhteisiin harrastuksiin?
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Osa 2: Hyvä elämä nyt
ja tulevaisuudessa
Tämä osa käsittelee hyvää elämää.
Mitä asioita te tarvitsette arkeenne,
jotta elämä olisi hyvää?
Millaista perheenne hyvä elämä
voisi olla tulevaisuudessa?

Hyvä elämä tässä ja nyt
Millaista perheemme elämä on,
kun asiat ovat hyvin?
Milloin elämä on hyvää?
Mitä asioita arjessamme silloin on?
Käyttäkää hyväksi myös
Palapelin aikaisempia paloja:
Mitä meille tärkeät asiat olivat?
Miten ne näkyvät,
kun arki ja elämä sujuvat hyvin?
Jos tuntuu vaikealta aloittaa,
kokeilkaa näitä kysymyksiä:
• Kun heräämme huomisaamuna,
kaikki on hyvin perheessämme.
Millaista kaikki silloin on?
• On ihan tavallinen arkipäivä.
Miten perheemme päivä sujuu,
kun kaikki menee hyvin?
Unelmoikaa ja haaveilkaa!
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Hyvä elämä tulevaisuudessa
Kuvitelkaa, että perheenne asiat
ovat hyvin tulevaisuudessa.
Elämä on silloin hyvää.
Millaista perheenne elämä on
esimerkiksi ensi vuonna
tai kahden vuoden kuluttua?
Mitä asioita toivotte
kullekin perheenjäsenelle tulevaisuudessa?
Jos tuntuu vaikealta aloittaa,
kokeilkaa näitä kysymyksiä:
• Heräämme eräänä aamuna
ensi vuonna tai kahden vuoden päästä.
Kaikki on hyvin ja elämme hyvää elämää.
Millaista elämä silloin on?
• Heräämme eräänä aamuna
ensi vuonna tai kahden vuoden päästä.
Elämässämme on tapahtunut muutoksia
ja kaikki on mennyt hyvin.
Miten asiat sujuvat nyt?
Muutos voi olla esimerkiksi se,
että lapsi on aloittanut päiväkodin, koulun tai opiskelun.
Muutos voi olla myös se,
että koko perheenne tai joku perheenjäsen on
muuttanut uuteen kotiin.
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Osa 3: Nykytilanne
Tämä osa Palapeliä kuvaa
perheenne elämää tällä hetkellä.
Tavoitteena on saada kokonaiskuva elämästänne.
Mitkä asiat ovat hyvin jo nyt
ja mihin asioihin haluatte muutosta?

Nykytilanne
Mitä koko perheellemme kuuluu?
Mitä perheemme eri jäsenille kuuluu?
Miten elämämme sujuu, yhdessä ja erikseen?
Mitkä asiat ovat hyvin jo nyt?
Piirrä niihin +
Minkä asian pitäisi olla eri tavalla kuin nyt?
Piirrä niihin –
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Osa 4: Tavoitteet ja
toimintasuunnitelma
Palapelin kuusi palaa ovat nyt valmiit.
On aika koota Palapeli.
Irrottakaa ensin palaset
ja kootkaa ne pöydälle Palapelin muotoon.
Tämä auttaa teitä näkemään kokonaisuuden.
Palapelistä puuttuu vielä kolme palaa.
Ne ovat perheenne oma toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelma kertoo,
miten haluatte mennä eteenpäin.
Katselkaa valmiita Palapelin paloja
ja miettikää asiaa yhdessä.

Tarkat tavoitteemme
Olette jo miettineet,
millaista koko perheenne elämä on,
kun asiat ovat hyvin.
Seuraava vaihe on tehdä toimintasuunnitelma.
Sitä varten kannattaa miettiä tarkasti,
mitä tavoitteita perheellänne on.
Mitkä asiat muuttuvat elämässänne,
kun alatte toteuttaa tavoitteitanne?
Miettikää myös,
mistä asioista tavoitteet koostuvat.
Suuret tavoitteet kannattaa jakaa
pienempiin osiin.
Silloin ne on helpompi saavuttaa.
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Kirjoittakaa toimintasuunnitelmaanne nämä asiat:
• Mitkä tavoitteet ovat tärkeimpiä meille juuri nyt?
• Millaiset osatavoitteet sopivat meidän perheellemme?
• Mistä konkreettisista asioista tiedämme,
että elämme hyvää elämää?
Jos teistä tuntuu vaikealta aloittaa, voitte miettiä apukysymystä:
• Mistä asioista meille läheiset ihmiset huomaavat,
että perheemme elää hyvää elämää?
Joskus tavoite voi olla vaikea toteuttaa käytännössä.
Joskus toteutunut tavoite
ei toimikaan oikein teidän perheessänne.
Silloin on tärkeää muistaa,
että tavoitteita voi aina harkita uudelleen.

Mitä voimme tehdä itse?
Mitä voimme yhdessä tehdä,
jotta saavutamme tavoitteet?
Mitä eri perheenjäsenet voivat tehdä?
Mikä on ensimmäinen asia, jonka teemme?
Mitä olemme jo tehneet,
jotta saavutamme tavoitteemme?

Tarvitsemme apua ja tukea
Missä asioissa tarvitsemme apua muilta?
Kuka voi auttaa perhettämme?
Apua voi saada esimerkiksi
läheisiltä, ystäviltä, tuttavilta
tai muilta tärkeiltä ihmisiltä.
Missä asioissa tarvitsemme
tukitoimia ja palveluita?
Pienillä asioilla ja teoilla voi olla suuri vaikutus.
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Yhteenveto
Kun perheenne on tyytyväinen
Palapelin paloihin,
on aika tehdä yhteenveto.
Yhteenvetoon tulevat ne asiat,
jotka teidän mielestänne ovat
tärkeitä palvelujen suunnittelussa.
Kirjoittakaa yhteenvetoon myös ne asiat,
joista haluatte keskustella sosiaalityöntekijän kanssa.
Yhteenveto on tärkeä osa Palapeliä.
Kun asiat on esitetty lyhyesti ja tiivistetysti,
ne on helpompi kertoa sosiaalityöntekijälle.
Perheenne säilyttää yksityisyytensä,
kun kaikkia omia asioita ei tarvitse selittää työntekijälle.
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Lisätietoa palvelujen
suunnittelusta
Hyvän elämän palapeli on työkirja,
jota perheet voivat käyttää itsenäisesti.
Palapelin avulla perheet voivat
valmistautua tekemään palvelusuunnitelman.
Palapeli auttaa perhettä kokoamaan omat näkemyksensä siitä,
millaista heidän elämänsä on.
Palapeliin tulee tietoa koko perheen ja vammaisen lapsen
tarpeista, toiveista ja tavoitteista.
Kun nämä asiat ovat selvillä,
palvelut on helpompaa suunnitella niin,
että ne tukevat koko perheen hyvää elämää.
Erilaiset palvelut ovat usein tärkeitä
vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen.
Kun ne ovat kunnossa,
arki sujuu paremmin.
Palvelujen tavoite on se,
että vammainen lapsi ja hänen perheensä voivat hyvin.
Kun perhe saa tukea ja tarpeelliset palvelut,
he voivat olla yhdenvertaisia muiden kanssa.
Se tarkoittaa,
että he ovat samanarvoisia kuin kaikki muutkin ihmiset.
Silloin vammaisen lapsen ja hänen perheensä
oikeudet toteutuvat.
Joskus perhe tarvitsee paljon palveluja
ja tekee yhteistyötä monien asiantuntijoiden kanssa.
Asiantuntijoita ovat esimerkiksi lapsen opettajat,
päiväkodin henkilökunta, lääkärit, terapeutit tai hoitajat.
Kun asiantuntijoita on paljon,
perheen asioiden järjesteleminen vie paljon voimia
ja arki voi olla sekavaa.
Siksi on tärkeää tehdä perheelle selkeä palvelusuunnitelma.
Tavoitteena on tilanne,
jossa palvelut toimivat niin hyvin,
että lapsi ja perhe voivat keskittyä elämään omaa elämäänsä.
Silloin myös palvelujen järjestelemiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa arjessa.
Tässä kappaleessa on lisätietoa
palvelujen suunnittelusta ja palvelusuunnitelman laatimisesta.
17

Palvelusuunnitelman
tekeminen
Palvelusuunnitelma täytyy tehdä kaikille,
jotka ovat vammaispalvelujen asiakkaita.
Perhe voi myös itse pyytää,
että he saavat palvelusuunnitelman.
Jos perhe ei halua palvelusuunnitelmaa,
heillä on oikeus kieltäytyä tekemästä sitä.
Palvelusuunnitelman muoto ja nimi voivat vaihdella eri kunnissa.

Aikataulut palvelusuunnitelman tekemisessä
Kun perhe tekee palvelusuunnitelman, aikataulut ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perhe ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään
palvelusuunnitelman tekemisestä.
Sosiaalityöntekijällä on 7 arkipäivää aikaa.
Viimeistään sen jälkeen hänen täytyy alkaa selvittää,
mitä palveluja perhe tarvitsee.
Tavallisesti juuri sosiaalityöntekijä kutsuu koolle palvelusuunnittelun.
Vastuu palvelusuunnitelman tekemisestä
on vammaisen ihmisen kotikunnalla.
Perhe, lapsi ja sosiaalityöntekijä tekevät palvelusuunnitelman.
Perhe hakee niitä tukia ja palveluja,
joista he ovat sopineet palvelusuunnitelmassa.
Sosiaalityöntekijä tekee päätökset tuista ja palveluista.
Sosiaalityöntekijän täytyy tehdä päätökset mahdollisimman pian.
Päätökset täytyy tehdä viimeistään kolmen kuukauden päästä siitä,
kun perhe on jättänyt hakemukset.
Jos asioiden selvittäminen vie jostakin erityisestä,
hyvästä syystä paljon aikaa,
hakemuksen käsittely voi kestää pidempään.

Ketkä ovat mukana tekemässä palvelusuunnitelmaa?
Palvelusuunnitelman tekeminen on yhteistyötä.
Mukana suunnittelemassa ovat lapsi, hänen perheensä ja sosiaalityöntekijä.
Lapsi ja perhe kertovat omat kokemuksensa
ja ovat asiantuntijoita omassa elämäntilanteessaan.
Sosiaalityöntekijä on palvelusuunnittelun asiantuntija.
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Hän tuo suunnitteluun oman osaamisensa,
joka liittyy esimerkiksi kunnan erilaisiin palveluihin,
tukiin ja niiden vaihtoehtoihin.
Myös muut lapselle tärkeät asiantuntijat
voivat osallistua palvelujen suunnitteluun.
Mukana voi olla esimerkiksi lapsen terapeutti ja opettaja.
Perheellä on oikeus päättää,
ketkä tulevat mukaan palaveriin.

Jokaisen mielipide on tärkeä
• On tärkeää kuulla jokaisen perheenjäsenen mielipide.
• Erityisen tärkeää on ottaa huomioon,
mitä lapsi itse ajattelee.
Suomi noudattaa lapsen oikeuksien sopimusta.
Sopimuksen on laatinut YK,
eli Yhdistyneet Kansakunnat.
Sopimuksen mukaan lasten täytyy saada osallistua päätöksiin,
jotka koskevat heitä itseään.
Aikuiset kuuntelevat lasta sen mukaan,
miten hän osaa kertoa asioistaan.
Aikuisten täytyy ottaa huomioon lasten ikä,
kun he kuulevat lasta.
• On tärkeää,
että lapsi voi osallistua suunnitteluun ja kertoa mielipiteensä.
Siksi perheen on hyvä kertoa sosiaalityöntekijälle etukäteen,
jos lapsi tarvitsee tulkkausta tai
esimerkiksi puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiokeinoja.
• Perheen vanhemmilla täytyy olla mahdollisuus
keskustella sosiaalityöntekijän kanssa myös ilman lasta.
Silloin vanhemmat voivat vapaammin kertoa esimerkiksi
omasta jaksamisestaan.
• Jokaisen perheenjäsenen mielipide ja näkemykset
pääsevät mukaan palvelusuunnitelmaan.
Suunnitelmassa täytyy kertoa myös se,
miten sosiaalityöntekijät selvittivät lapsen mielipiteen.
• Palvelusuunnitelman tekemisessä täytyy ottaa
huomioon myös lääkärinlausunnot.
Myös muiden asiantuntijoiden lausunnot on mahdollista ottaa huomioon.
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Mitä asioita palvelusuunnitelmaan tulee?
Hyvä palvelusuunnitelma on käytännön toimintasuunnitelma.
Palvelusuunnitelma kokoaa yhteen tavoitteet,
toimenpiteet ja vastuuhenkilöt niin,
että kokonaisuus on selkeä.
Sen jälkeen perheen yhteistyö sujuu hyvin
esimerkiksi viranomaisten, asiantuntijoiden ja palveluntuottajien kanssa.
Myös perheen arki toimii hyvin.
Palvelusuunnitelmassa on mukana:
• Perheen tavoitteet.
Mitä palvelujen avulla on tarkoitus saada aikaan?
• Perheen taidot ja voimavarat.
Millaisia taitoja ja voimavaroja perheellä nykyisin on?
• Lähipiiri ja tukiverkosto.
Millaisia perheen lähipiiri ja tukiverkosto ovat?
• Lapsen ja perheen yksilölliset taustatiedot.
On tärkeää antaa lapsesta ja perheestä ne tiedot,
jotka vaikuttavat palveluiden sisältöön,
määrään ja järjestämistapaan.
• Muut lapseen tai perheeseen liittyvät suunnitelmat.
Tällaisia suunnitelmia voivat olla esimerkiksi
lapsen kuntoutumissuunnitelma tai oppimisen suunnitelma.
• Kaikki avun ja tuen tarpeet.
Suunnitelmassa kannattaa listata lapsen ja perheen kaikki tuen tarpeet.
Vaikka kunta ei juuri nyt pystyisi tarjoamaan perheelle kaikkia palveluja,
palvelujen saaminen voi olla mahdollista tulevaisuudessa.
Kunnan on helpompaa kehittää palvelujaan paremmiksi,
kun he tietävät,
mitä palveluja ja ratkaisuja perheet tarvitsevat.
Kunta voi sen jälkeen huomioida palvelujen tarpeet myös budjetissaan.
• Kaikki palvelut,
joita lapsi ja perhe tarvitsevat.
• Yhteyshenkilöt.
Kuka tai ketkä voivat auttaa perhettä edistämään asioitaan?
• Viranomainen seuraa,
ovatko palvelut onnistuneita ja toimivia perheelle.
Palvelusuunnitelmassa lukee myös ajankohta,
jolloin palvelusuunnitelma päivitetään seuraavan kerran.
• Perheen ja sosiaalityöntekijän allekirjoitukset.
• Luvat.
Lapsi ja perhe antavat luvan siihen,
että kunta voi lähettää kopion
suunnitelmasta tai sen osasta eteenpäin.
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Tietoja voi lähettää eteenpäin vain sellaiselle asiantuntijalle,
jolla on tärkeä rooli suunnitelmassa.
Tällainen asiantuntija on esimerkiksi psykologi.

Palvelujen järjestäminen
Kun perhe tekee palvelusuunnitelmaa,
heillä on oikeus saada tietoa kunnan palveluista.
Perhe tarvitsee tietoa myös siitä,
miten palveluja voi hakea.
Palvelusuunnitelma ei ole päätös palveluista,
jotka perhe ja sosiaalityöntekijä kirjoittavat palvelusuunnitelmaan.
Perheen täytyy hakea palveluja erikseen.
Palvelusuunnitelma kuitenkin sitoo kuntaa.
Se tarkoittaa,
että kunnan täytyy myöntää perheelle ne palvelut,
jotka ovat palvelusuunnitelmassa.
Kunta voi kieltää palvelut vain silloin,
jos heillä on hyvät perustelut kieltää ne.
Kun perhe hakee palveluita,
hakemuksessa on hyvä viitata asiantuntijoiden lausuntoihin.
Lausunnot kannattaa liittää mukaan hakemukseen.
Asiantuntijoita ovat esimerkiksi lääkäri,
psykologi, terapeutti tai opettaja.

Palvelusuunnitelma täytyy tarkistaa säännöllisesti
Perhe ja sosiaalityöntekijä päivittävät palvelusuunnitelmaa säännöllisesti.
Sosiaalityöntekijä huolehtii siitä,
että suunnitelma tarkistetaan säännöllisesti.
Tarkistaminen täytyy sopia etukäteen,
ja se täytyy tehdä vähintään 2–3 vuoden välein.
Perheen täytyy itse pyytää päivitystä,
jos perheen elämäntilanne tai tuen tarpeet muuttuvat.
Muutoksia ovat esimerkiksi esikoulun tai koulun aloittaminen.
Kun perhe tarkistaa palvelusuunnitelman sosiaalityöntekijän kanssa,
he voivat yhdessä arvioida,
oliko aikaisempi suunnitelma onnistunut.
Jos suunnitelma toimi hyvin,
se vastasi lapsen ja hänen perheensä tarpeita.
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2.

Lapsi ja perhe tekevät
palvelusuunnitelman yhdessä
sosiaalityöntekijän kanssa. Perhe voi myös
kutsua paikalle myös muita ihmisiä.
Nämä ihmiset osallistuvat perheen elämään
ja voivat auttaa suunnitelman tekemisessä.
Perhe voi kutsua mukaan esimerkiksi
isovanhemman, lapsen opettajan tai
fysioterapeutin.

Miten asiat
etenevät?

1.

Lapsi ja hänen perheensä
käyttävät Palapeli-työkirjaa ja
kokoavat sen avulla näkemyksensä
omasta elämäntilanteestaan.
Mukaan tulevat tiedot siitä, millaista
hyvä elämä on heille ja millaista
apua ja tukea he tarvitsevat.
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5.

Palvelusuunnitelma täytyy
päivittää säännöllisesti.
Perhe ja sosiaalityöntekijät
sopivat etukäteen, milloin he
päivittävät palvelusuunnitelmaa.
Perhe ottaa yhteyttä
sosiaalityöntekijäänsä,
jos perheen tilanne muuttuu.

3.

Perhe hakee
palveluja ja tukia
palvelusuunnitelman
mukaan. Sosiaalityöntekijä
tekee päätöksen palveluista
ja tuista.

4.

Lapsi ja hänen perheensä elävät
omannäköistään elämää.
Palvelut tukevat sitä.
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Palapelin palat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Keitä me olemme?
Tärkeitä ihmisiä
Tärkeitä asioita
Hyvä elämä tässä ja nyt
Hyvä elämä tulevaisuudessa
Nykytilanne
Tarkat tavoitteemme
Mitä voimme tehdä itse?
Tarvitsemme apua ja tukea
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1. Keitä me olemme?

2. Tärkeitä ihmisiä

3. Tärkeitä asioita

4. Hyvä elämä tässä ja nyt

5. Hyvä elämä tulevaisuudessa

6. Nykytilanne

7. Tarkat tavoitteemme

8. Mitä voimme tehdä itse?

9. Tarvitsemme apua ja tukea

Hyvän elämän palapeli -työkirja
Hyvän elämän palapeli on tarkoitettu
erityisesti vammaisten lasten perheille.
He voivat käyttää Palapeliä apuna,
kun he valmistautuvat tekemään palvelusuunnitelmaa.
Palapeli kokoaa perheen ajatuksia siitä,
millaista heidän elämänsä on.
Palapeliin tulee myös tieto siitä,
millaista apua ja tukea perhe tarvitsee.
Palapeli sopii kaikille perheille,
jotka tarvitsevat erilaisia tukitoimia arjessaan.
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