
 

Esimerkkitarina tukisuunnitelman tekemiseen 

Maria 

 

Maria pitää hyvästä ruuasta, luonnossa liikkumisesta ja matkustelusta. Hän on harrastanut valokuvausta jo 

kymmenen vuoden ajan. Tietokoneiden käyttö sujuu häneltä mainiosti. Omalla tietokoneellaan hän mm. 

muokkaa ottamiaan valokuvia, pelaa erilaisia pelejä sekä etsii tietoa Suomen nähtävyyksistä ja muista 

matkustuskohteista. Hänen muistinsa on myös pettämätön: jos tarvitsee tietää esimerkiksi se, kenen 

nimipäivä on 17. maaliskuuta, kannattaa kääntyä hänen puoleensa.  

Tuen tarpeet: Marialla on nepsy-kirjon piirteitä sekä diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä, mikä tuo haasteita 

hänen arkeensa. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen sekä toisten tunteiden huomioon 

ottaminen hänelle todella haasteellista, minkä vuoksi Marialla ei ole montaa ystävää. Voimakkaat äänet 

aiheuttavat hänessä ahdistusta. Jos joku tulee Mariaa fyysisesti liian lähelle, hän ahdistuu ja alkaa 

hermostumaan.  

Nykytilanne: Maria asuu kaupungin ohjatussa asumisyksikössä yhdessä yhdeksän muun asukkaan kanssa. 

Hän on käynyt seitsemän vuoden ajan kaupungin käsityöpainotteisessa työtoiminnassa, vaikka ei pidäkään 

käsitöistä. Kolme vuotta sitten Marian työtoimintaa yritettiin vaihtaa musiikkipainotteiseen työtoimintaan. 

Yritys kuitenkin epäonnistui, ja Marialle jäi tilanteesta huonot muistot. Ääniherkälle ihmiselle 

musiikkipainotteinen päivätoiminta ei sopinut lainkaan, mutta muuta ei ollut kaupungilla hänelle 

vaihtoehdoksi tarjota.  

Maria on jo vuosia unelmoinut oikeista töistä. Vanhempiensa kanssa hän on puhunut halustaan tehdä 

valokuvauksesta itselleen työ. Maria onkin aiemmin kuvannut sukulaisten juhlia ja saanut työstään todella 

hyvää palautetta myös suvun ulkopuolisilta henkilöiltä.  

Työtoiminnan ohjaajan mielestä Maria tarvitsee itselleen mielekästä tekemistä, jotta hänen hyvinvointinsa 

lisääntyisi. Marian valokuvaustaitoja on hyödynnetty työtoiminnassa mm. siihen, että myynnissä olevista 

käsitöistä saadaan otettua kuvat nettisivuja varten. Marian kanssa työskentelevät työntekijät näkevät 

hänessä selkeää potentiaalia palkalliseen valokuvaajan työhön, mutta kenelläkään ei ole tiedossa sitä, 

kuinka tämän käytännössä voisi toteuttaa.  

Kaupungin sosiaalityöntekijä kertoo Marialle ja hänen vanhemmilleen mahdollisuudesta henkilökohtaiseen 

budjettiin, jonka avulla hänen olisi mahdollista ratkaista tämä ongelma. Sosiaalityöntekijä kertoo, kuinka 

paljon Marian päivätoiminta maksaa tällä hetkellä kaupungille, ja että hänen olisi mahdollista käyttää 

suurin piirtein sama summa unelmansa toteuttamiseen.  

 

 

Tehtävä: Asetu Marian asemaan. Miten sinä haluaisit asioiden muuttuvan? Tee sen pohjalta Marialle 

tukisuunnitelma. Tukisuunnitelman tavoitteena on vastata hänen haluunsa tehdä oikeita töitä 

valokuvauksen parissa.  

 


