Esimerkkitarina tukisuunnitelman tekemiseen
Adele

Adele pitää ulkoilusta, hyvästä ruuasta sekä suomalaisten tv-sarjojen katsomisesta. Hän rakastaa
penkkiurheilua ja haluaa seurata kaikki mahdolliset televisiosta tulevat urheilutapahtumat. Adele haluaa
kannustaa Suomen urheilijoita käyttämällä paljon Suomi- teemaisia vaatteita. Hän pitää musiikin
kuuntelusta ja tunnistaa yleensä kaikki kotimaiset laulut heti niiden alkutahdeista lähtien.
Tuen tarpeet: Kehitysvamma sekä cp-vamma, jonka vuoksi Adele on täysin toisten avun ja tuen tarpeessa.
Hän ei pysty käyttämään käsiään kuin vähän, ja kävely onnistuu vain kävelytelineen avulla. Adelella on
vaikea epilepsia, jonka vuoksi hänen vointiaan täytyy tarkkailla monta kertaa yössä.
Nykytilanne: Adele käy peruskoulua. Hän asuu kotona vanhempiensa ja isosiskonsa kanssa. Kumpikin
vanhemmista käy töissä, mutta äiti tekee lyhennettyjä työtunteja sen vuoksi, että pystyy laittamaan Adelen
valmiiksi kouluun lähtöön ja olemaan häntä vastassa. Kerran kuussa Adele on viety viikonlopuksi kaupungin
hoitolaitokseen, jotta muu perhe ja varsinkin vanhemmat saisivat levätä.
Adele ei pidä laitoksesta lainkaan, ja hän on aina itkenyt muun perheen lähtiessä. Vanhemmat kokevat
syyllisyyttä Adelen laitosviikonlopuista, eivätkä he saa itse levättyä näinä viikonloppuina lainkaan. He ovat
oman jaksamisensa äärirajoilla, ja kumpikin on jo välillä pitänyt pientä sairaslomaa töistä sen vuoksi. Sen
lisäksi, että he kokevat syyllisyyttä Adelen laitosviikonlopuista, he kokevat syyllisyyttä myös Adelen siskon
jäämisestä vaille huomiota.
Koko perhe on jo pitkään ollut tyytymätön tilanteeseen. Vanhemmat ovat yrittäneet selvittää erilaisia
mahdollisuuksia Adelen auttamiseen ja tukemiseen, mutta kaikki vaihtoehdot maksavat liikaa heidän
taloudelliseen tilanteeseensa nähden. Kaupungilla ei taas ole tarjota suoraan mitään muuta palvelua kuin
Adelen viikonloppu laitoksessa.
Kaupungin sosiaalityöntekijä kertoo Adelelle ja hänen vanhemmilleen mahdollisuudesta henkilökohtaiseen
budjettiin, joka avulla hänen olisi mahdollista ratkaista tukensa ja palvelunsa toisinkin kuin tällä hetkellä.
Sosiaalityöntekijä kertoo, kuinka paljon Adelen tuki ja palvelut (esim. viikonloppu laitoksessa) maksavat
tällä hetkellä kaupungille, ja että perheen olisi mahdollista käyttää suurin piirtein sama summa tukensa ja
palvelujensa järjestämiseen jollain toisella tavalla.

Tehtävä: Asetu Adelen asemaan. Mihin suuntaan asioita olisi hyvä muuttaa? Tee sen pohjalta Adelelle
tukisuunnitelma. Tukisuunnitelman tavoitteena on vastata perheen ja Adelen avun ja tuen tarpeisiin niin,
ettei Adelen tarvitse mennä enää laitokseen.

