Esimerkkitarina tukisuunnitelman tekemiseen
Julius

Julius pitää ulkoilusta, keilauksesta ja muusta liikunnallisesta tekemisestä. Myös tv:n katselu on hänelle
mieluista, ja musiikkia hän tykkää kuunnella sekä laulaa karaoken muodossa. Nämä kaikki ovat hauskaa
tekemistä varsinkin, jos Juliuksen tyttöystävä Anna on hänen seuranaan. Juliuksen ystävät luonnehtivat
häntä positiiviseksi kaveriksi, jolla on aina uusi vitsi kerrottavanaan.
Tuen tarpeet: Kehitysvamma, jonka vuoksi tarvitsee apua, ohjausta ja tukea jonkin verran arjessa.
Ykköstyypin diabetes, joka pysyy lääkkeiden avulla hallinnassa. Pystyy itse mittaamaan verensokerinsa sekä
pistämään insuliinin, mutta tarkistaa oikean insuliiniannoksen äidiltään tai työntekijöiltä.
Nykytilanne: Peruskoulun jälkeen Julius on suorittanut opinnot työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavalla linjalla. Hän asui opiskelujen ajan asuntolassa. Nyt hän on asunut viisi vuotta kaupungin
ympärivuorokautisesti tuetussa ryhmäkodissa yhdessä 14 muun ihmisen kanssa. Päivisin Julius käy
kaupungin toimintakeskuksessa.
Julius ja hänen vanhempansa ovat kertoneet, että Julius haluaisi muuttaa pois ryhmäkodista omaan
asuntoonsa. Julius on kertonut, että hän kaipaisi enemmän omaa rauhaa eikä pidä siitä, että ryhmäkodissa
on usein levotonta ja muut asukkaat tulevat hänen huoneeseensa ilman lupaa. Julius on myös kertonut
haluavansa muuttaa lähemmäs tyttöystäväänsä, jotta näkisi tätä useammin. Hän on nykyisin ollut usein
vanhempiensa luona viikonloppuisin, jolloin tyttöystävän näkeminen on ollut hänelle helpompaa. Juliuksen
vanhemmat kokevat, että Julius pärjäisi nyt muuallakin kuin ryhmäkodissa, koska on oppinut esimerkiksi
siivoamaan oman huoneensa ja saanut itseluottamusta.
Ryhmäkodin omaohjaajan mielestä Julius pärjäisi hyvin myös vähemmällä tuella kuin nykyisessä
asumispaikassaan, mutta silti hän tarvitsee päivittäin jonkin verran tukea ruoanlaitossa, ruoka- ja muiden
ostosten tekemisessä, vaatehuollossa, aamulla heräämisessä, jotta ehtii toimintakeskukseen, diabeteksen
hoidossa sekä vähän siivoamisessakin. Lisäksi Julius tarvitsisi harjoittelua rahankäytössä, jotta rahat
riittäisivät paremmin koko kuukauden.
Vanhempia arveluttaa hieman se, kokeeko Julius yksinäisyyttä, jos asuisi yksin sekä se, miten hänen
tarvitsemansa tuki järjestettäisiin. Lisäksi he miettivät, että jos Julius tarvitseekin äkillisesti yöaikaan apua,
miten tämä voitaisin järjestää muualla kuin ryhmäkodissa. Juliuksen äiti on jäämässä pian eläkkeelle ja
auttaa häntä mielellään, mutta kertoo, että vaikka kohta aikaa olisikin, olisi silti parempi, että poika saisi
pääasiassa tarvitsemansa tuen muualta kuin ikääntyvien vanhempiensa kautta.
Kaupungin sosiaalityöntekijä kertoo Juliukselle ja hänen perheelleen mahdollisuudesta henkilökohtaiseen
budjettiin, jonka avulla hänen olisi mahdollista ratkaista tukensa ja palvelunsa toisinkin kuin tällä hetkellä.
Sosiaalityöntekijä kertoo, kuinka paljon Juliuksen tuki ja palvelut maksavat tällä hetkellä kaupungille, että
Juliuksen olisi mahdollista käyttää suurin piirtein sama summa tukensa ja palvelujensa järjestämiseen jollain
toisella tavalla.

Tehtävä: Asetu Juliuksen asemaan. Miten sinä haluaisit, että tukesi ja palvelusi järjestettäisiin? Tee sen
pohjalta Juliukselle tukisuunnitelma, joka vastaa hänen haluunsa asua itsenäisesti.

