Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke

RISKIARVIOINTILOMAKE
1. Henkilön nimi
Antti A.
2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä.
Asun ryhmäkodissa ja haluan käydä yksin kaupassa. Haluaisin harjoitella kaupassa käyntiä, ostosten tekemistä ja maksamista.

3. Ketä kutsutaan mukaan keskustelemaan asiasta?
Antti
Omaohjaaja Tiina
Ohjaaja Sanna
Esimies asumisyksiköstä Liisa
Vanhemmat, ainakin äiti Merja

4. Miksi asia kannattaisi toteuttaa? Mitä hyvää siitä voisi seurata?
ANTTI
Haluan käydä kaupassa itse kuten muutkin ihmiset. Osaan varmasti kulkea kauppaan ja
takaisin. Haluan mahdollisuuden näyttää, että osaan käydä itse. Oppisin itsenäisesti käymään kaupassa hoitamassa omat ostokseni.
TYÖRYHMÄ
• Antin itsetunnolle tekisi hyvää saada kokemuksia itsenäisestä liikkumisesta ja arjen
asioiden hoitamisesta itse.
• Kaupassa käymisen harjoittelu voisi toimia 1. askeleena matkalla kohti itsenäisempää elämää. Kun tästä aloitettaisiin, voitaisiin sitten ottaa joku seuraava Antin toivoma asia harjoitteluun.
• Kun Antti ryhtyisi aktivoitumaan ryhmäkodista ulospäin, elämään tulisi lisää uusia
sosiaalisia suhteita (esim. kaupan kassa). Nämä kaikki mahdollisuudet ja uudet
kokemukset tarjoaisivat mahdollisuuksia harjoitella tavallista arkea ja normaalia
sosiaalista kanssakäymistä.
• Antilla olisi mahdollisuus harjoitella rahan käyttöä konkreettisesti.
• Antti pääsisi tutustumaan ryhmäkodin ympäristöön laajemminkin. Tästä Antille voisi tulla rohkeutta jatkossakin laajentaa aluetta, jolla hän arkielämässään liikkuu,
mikä edelleen mahdollistaisi uusien kokemusten saamisen.
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5. Millaisia riskejä asian tekemiseen voi liittyä? Kuinka vakavia ja todennäköisiä nämä
riskit ovat? (Hyödyntäkää tarvittaessa ”Riskiluokitus”-kuviota.)
ANTTI
Löydänkö oikeat tavarat hyllyistä?
Todetaan yhdessä, että tämä riski on hyvin pieni, eikä aiheuta vaaraa kenellekään.
Antti on jo tähänkin asti kerännyt tavarat kaupasta itse ostoskoriin.
Jos kaikkia ostoksia ei löydy, se ei haittaa mitään.
Osaanko maksaa ostokseni?
Tästä riskistä ei aiheudu Antille tai muille varsinaista vaaraa.
Voinko saada epilepsiakohtauksen?
Epilepsiakohtaus huolestuttaa minua, mutta en osaa tähän muuta sanoa. Voin kyllä saada
epilepsiakohtauksen. Keskustellaan siitä, että Antti ei ole saanut epilepsiakohtauksia pitkään aikaan ja käytännössä niitä on viime vuosina tullut vain muutaman kerran vuodessa.
Kohtaukset ovat viime vuosina sattuneet myös aina aamuöisin, eivät päivällä.
TYÖRYHMÄ
On olemassa mahdollisuus loukkaantua liikenteessä.
Kaupan ja ryhmäkodin välillä on vilkkaasti liikennöity tie. Hallitseeko Antti liikennevalot ja
liikenteen pelisäännöt niin hyvin, että pystyy turvallisesti liikkumaan muun liikenteen seassa? Antilla on kokemusta itsenäisestä liikkumisesta käytännössä vain laitosalueella. Viimeisen kahden vuoden aikana ryhmäkodissa asuessaan Antti on liikkunut yhdessä ohjaajan kanssa taajama-alueella, eikä hänellä ole aiempaa kokemusta itsenäisestä kulkemisesta. Tie on vilkkaasti liikennöity, mutta 40km/h nopeusrajoitus ja hidasteet hidastavat
liikennettä. Antti on perusluonteeltaan harkitsevainen ja tarkka, eikä mene suin päin tilanteisiin
Antti itse arvioi, että kulkeminen menisi varmasti hyvin, mutta varma ei voi olla. Kaikki ovat
kuitenkin yhtä mieltä siitä, että pahimmillaan seuraamukset voivat olla todella vakavat (vakava vahinko/haitta). Äiti Merja arvioi, että riski on todella suuri ja on jopa todennäköistä,
että Antti voisi jäädä auton alle. Ohjaajat kertoivat omia kokemuksiaan Antin kanssa liikkumisesta ja arvioivat, että Antti kyllä seuraa ja katsoo liikennevaloja ja sikäli henkilökunta
pitää riskin todennäköisyyttä pienenä (epätodennäköistä, että pahin tapahtuu). Keskusteltiin kuitenkin vielä, että Antti on aiemmin ohjaajien kanssa kulkiessaan ollut ehkä enemmän seuraajan roolissa, jolloin ei voida olla täysin varmoja siitä, millä tavoin ja millä tarkkuudella Antti on seurannut liikennettä.
Pysyvätkö Antin rahat tallessa?
Voiko joku viekö Antin rahat? Menevätkö rahat johonkin muuhun kuin ostoksiin (kaupan
eteisessä kolikkopelejä, peliautomaatteja)? Äiti Merja pitää melko todennäköistä, että joku
voisi viedä Antin rahat. Hän pitää todennäköisenä, että rahat menevät ”väärään osoitteeseen”, eli Antti antaa ne jollekin joka pyytää tai innostuu pelaamaan automaatilla. Ohjaajat
arvioivat, että ei ole kovinkaan todennäköistä, että joku veisi Antin rahat. Toinen ohjaajista
asuu itse lähistöllä ja käy hoitamassa ostoksensa samassa lähikaupassa. Hänen mielestään lähikaupan läheisyydessä ei juurikaan näe epäilyttävää väkeä, joka voisi rahat viedä.
Myöskään muilta ryhmäkodin asukkailta ei ole koskaan viety rahoja kauppareissulla. Yhdessä arvioidaan, että toki kukkaro voi pudota. Yhdessä keskustellaan siitä, että Antti ei
ole koskaan ollut kiinnostunut rahapelien pelaamisesta, joten epätodennäköistä on, että
hän nyt käyttäisi kaikki rahansa pelikoneisiin.
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Yhdessä arvioidaan kokonaistilannetta niin, että ensinnäkin on epätodennäköistä, että
pahin tapahtuu eli Antin rahat varastetaan tai rahat menevät johonkin muuhun kuin ostoksiin. Ja vaikka joku Antin rahat veisikin, ei rahallinen menetys ole kovinkaan suuri, sillä
Antilla on mukanaan vain sen verran rahaa, mitä hän tarvitsee ostoksiinsa sillä kertaa.
Voiko Antti saada epilepsiakohtauksen kauppareissulla?
Periaatteessa Antti voi saada epilepsiakohtauksen matkalla tai kaupassa. Käydään keskustelua siitä, että Antin epilepsia on lääkehoidolla hyvin hallinnassa eikä hän ole saanut
kohtauksia päiväaikaan useaan vuoteen. Viime vuosina kohtaukset ovat tulleet pääosin
aamuyöllä ja 2-3 kertaa vuodessa.
Pahimmillaan seuraukset voisivat olla melko vakavat, jos Antti kaikesta huolimatta saisi
kohtauksen matkalla. Viimeisimpien epilepsiakohtausten perusteella arvioidaan kuitenkin,
että epilepsiakohtauksen saaminen on melko epätodennäköistä. (Antti ei ole saanut epilepsiakohtauksia pitkään aikaan ja käytännössä niitä on viime vuosina tullut vain muutaman kerran vuodessa. Kohtaukset ovat viime vuosina sattuneet myös aina aamuöisin,
eivät päivällä.)

6. Mitä teette yhdessä kunkin havaitsemanne riskin osalta, jotta asian tekeminen olisi
turvallisempaa?
ANTTI
Löydänkö oikeat tavarat hyllyistä?
Jos ostoslistalle tulee jotakin uusia elintarvikkeita, Antti pyytää apua lähikaupan myyjiltä,
jotka tuntevat jo Antin. Jos joku tavara jää joskus ostamatta, ei se haittaa mitään, sillä sen
voi ostaa seuraavalla kauppareissulla.
Osaanko maksaa ostokseni?
Jos Antti ei itse löydä tavaroita kaupasta, hän voi kysyä myyjältä apua ja neuvoa.
Antti tuntee kaupan myyjät, joilta on helppo kysyä neuvoa ja apua ostosten maksamiseen.
Voinko saada epilepsiakohtauksen?
Sovitaan, että omaohjaaja Tiina ja Antti kaupassa käydessään kertovat tutuille myyjille
aloitettavasta harjoittelusta sekä Antin epilepsiasta. Näin ollen myyjät osaavat auttaa Anttia, jos kohtaus sattuisi yllättämään kaupassa ollessa. Jos Antti saa epilepsiakohtauksen
matkalla, ohikulkijat näkevät hänen epilepsiarannekkeestaan, että hän on epileptikko ja
osaavat toimia sen perusteella. Ryhmäkodilta huolehditaan siitä, että Antilla on kauppaan
lähtiessään mukana lompakko ja siellä yhteystiedot ryhmäkotiin. Tässä kohdin vilkas liikenne on hyvä asia, sillä mitä suurimmalla todennäköisyydellä Antti ei joudu kovin kauaa
odottelemaan apua, mikäli hän saisi epilepsiakohtauksen.
TYÖRYHMÄ
On olemassa mahdollisuus loukkaantua liikenteessä.
Aloitetaan harjoittelu niin, että omaohjaaja Tiina ja ohjaaja Sanna ryhtyvät käymään Antin
kanssa kaupassa useammin hakemassa pieniä ostoksia kerrallaan. Näin saadaan useita
kokemuksia niin, että edellisestä ei ehdi kulua liian pitkää aikaa. Antin kanssa käydään
useampaan otteeseen läpi kauppamatkalla esiintyvät ”vaaran paikat” (liikennevaloristeys
jne.). Tiina ja Sanna huolehtivat siitä, että he ottavat harjoittelun edetessä aiempaa passiivisemman roolin, siirtyvät esimerkiksi konkreettisesti kulkemaan Antin takana ja Antti saa
itsenäisesti harjoitella kulkemistaan. Kun harjoittelu on edennyt pidemmälle ja Antti aloittaa
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itsenäisen kulkemisen kauppaan ja takaisin, ajoitetaan kauppareissut niin, että liikenne ei
ole siihen aikaan kaikkein vilkkaimmillaan, esim. klo 10 aamupäivällä.
Pysyvätkö rahat tallessa?
Todetaan, että tämä asia ei tässä vaiheessa vaadi erityisiä toimenpiteitä.
Antin kanssa keskustellaan siitä, että ei kannata antaa omia rahoja kenellekään vaikka
joku pyytäisikin. Kokeillaan tarvittaessa sosiaalisen tarinan hyödyntämistä asian läpi käymisessä. Puhutaan Antin kanssa myös siitä, että kerjääjille ei ole tapana antaa rahaa.
Antin kanssa keskustellaan myös siitä, että mikäli joku uhkaavan oloinen henkilö tulee
vaatimaan häneltä rahaa, hän huutaa apua, mutta antaa rahansa suosiolla.
Käydään läpi lompakon säilyttämisen perusasioita eli että lompakko pidetään taskussa ja
otetaan vasta kassalla läpi, ja miten ylipäätään kannattaa lompakkoa ja rahoja säilyttää ja
kuljettaa. Sovitaan, että (omaohjaaja) Tiina ja Antti keskustelevat edellä mainituista asioista.
Saako epilepsiakohtauksen kauppareissulla?
Tehdään ylempänä sovitut asiat (kirjattu Antin omien huolien kohdalle).

7. Onko asian toteuttaminen edellä kirjattujen toimenpiteiden jälkeen ok? Kaikki keskusteluun osallistuneet kirjaavat nimensä ja roolinsa.

Henkilö, joka haluaa tehdä asian, allekirjoittaa tähän.
Ymmärrän, että haluamani asian tekemiseen voi liittyä riskejä. Haluan silti tehdä tämän
asian. Sitoudun tekemään oman osuuteni yhdessä sovituista toimenpiteistä asian tekemiseen liittyvien riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.
Allekirjoitus

Antti Asukas

Päivämäärä

11.2.2012

Muiden keskustelussa mukana ollei- Mielestäni asiaa voidaan Päivämäärä
den henkilöiden nimet ja roolit.
lähteä toteuttamaan
Kyllä

Ei

Omaohjaaja Tiina

x

11.2.2012

Ohjaaja Sanna

x

11.2.2012

Asumisyksikön esimies Liisa

x

11.2.2012

Äiti Merja

x

11.2.2012

* Mikäli ei-sarakkeessa on rasti tai rasteja, vastatkaa vielä kysymyksiin 8–10.
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8. Miksi asiaa ei voida vielä tässä vaiheessa lähteä toteuttamaan?

9. Milloin kokoonnumme seuraavan kerran pohtimaan asiaa? Kuka vastaa tapaamisen koolle
kutsumisesta?

Tapaamme asian tiimoilta seuraavan kerran
Vastuussa seuraavan tapaamisen koolle kutsumisesta on

10. Mitä voitaisiin tehdä jo nyt, jotta henkilö voisi tulevaisuudessa tehdä haluamansa asian? Miten asiaa voisi valmistella?
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