Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke

RISKIARVIOINTILOMAKE
1. Henkilön nimi

Pekka P.

2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä.

Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

3. Ketä kutsutaan mukaan keskustelemaan asiasta?

Pekka
Omaohjaaja Miia
Ohjaaja Vesa
Asumisyksikön esimies Titta
Pasi, jonka luokse Pekka on menossa viikonloppua viettämään.

4. Miksi asia kannattaisi toteuttaa? Mitä hyvää siitä voisi seurata?
PEKKA
• Olisi mukava viettää viikonloppua poikien kanssa. Eikä olisi kiire mihinkään, eikä
tarvitsisi tulla takaisin ryhmäkotiin jo klo 10 illalla.
• Olisi mukava olla yötä poissa ryhmäkodista.
TYÖRYHMÄ
• Pekan itsetunnolle tekisi hyvää saada kokemuksia samojen asioiden tekemisestä
kuin mitä muutkin nuoret miehet kavereidensa kanssa tekevät.
• Tämä voisi toimia ensimmäisenä askeleena matkalla kohti itsenäisempää elämää
ja sen harjoittelua. Lähdettäisiin Pekan kanssa hakemaan hänen omien valintojensa ja turvallisuuden tasapainoa. Tästä voisi käynnistyä Pekan itsenäistymisen prosessi, ja voitaisiin laajemminkin ryhtyä pohtimaan itsenäisen tekemisen ja liikkumisen mahdollisuuksia. Avaisi pohdintaa siitä, millä tavalla voidaan pienin askelin tukea Pekan vastuunottoa omasta elämästä.
• Pekka voisi tavata uusia ihmisiä, solmia ystävyyssuhteita ja mahdollisesti löytää
myös kaipaamansa tyttöystävän.
• Pekka saisi uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia elämästä ryhmäkodin ulkopuolella. Pekka on itse tuonut esiin sen, että hän haluaisi enemmän tekemistä ja ihmissuhteita nimenomaan ryhmäkodin ulkopuolelta.
• Pekka saisi enemmän kokemuksia tilanteista, joissa hän kokee elävänsä normaalia nuoren miehen elämää.

1

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke
5. Millaisia riskejä asian tekemiseen voi liittyä? Kuinka vakavia ja todennäköisiä nämä
riskit ovat? (Hyödyntäkää tarvittaessa ”Riskiluokitus”-kuviota.)
PEKKA
Mitä jos tulee jonkun kanssa riitaa?
Joskus on pojilla ollut jotakin riitaa joistain asioista. Ei tunnu mukavalta, jos jotkut alkavat
riidellä yhtäkkiä.
Mitä jos vauhti kiihtyy liikaa ja alkaa mennä liian lujaa?
Joskus on käynyt niin, että kavereiden kanssa tapaaminen on mennyt pieleen. Joku on
keksinyt jonkun hölmön idean ja sitten on tullut sanomista.
TYÖRYHMÄ
Pekka voi tulla hyväksikäytetyksi taloudellisesti
Joku voi viedä Pekan rahat joko ottamalla suoraan tai suostuttelemalla Pekkaa antamaan
rahat tai vaikkapa pyytämällä Pekkaa ostamaan olutta koko porukalle.
Yhteisessä keskustelussa arvioidaan, että näin voisi hyvinkin tapahtua. Pekka sanoo, että
hän ei oikein osaa sanoa ei, jos joku tulee pyytämään häneltä jotakin. Pekalla on aiempia
kokemuksia, joissa hänen rahansa ovat menneet esimerkiksi jonkun muun tupakkaostoksiin. Todetaan, että vakavuudeltaan riski kuitenkin on varsin pieni, eikä kenellekään aiheudu tästä todellista vaaraa. Pekalla ei ole tapana kuljettaa suuria rahasummia mukanaan, joten taloudellisesti menetys ei olisi pahimmassakaan tapauksessa kovin suuri, lähinnä tietysti harmillinen ja tupakkarahat saattaisivat loppukuusta olla lopussa.
Pekka ja Pasi joutuvat riitoihin ravintolassa muiden asiakkaiden kanssa tai keskenään.
Pekka ei ole riidanhakuinen ja sanoo itse inhoavansa kaikenlaista riitelylyä. Samaa sanoo
myös Pasi, ettei hänkään halua joutua riitoihin, eivätkä he ole Pekan kanssa koskaan riidelleet. Joskus heillä on kuitenkin tullut sanomista rahan ja tupakan lainaamisesta ja siitä,
kumpi on kummalle velkaa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut pitkiin aikoihin ja aiemminkin miehet ovat saaneet asian sovittua keskenään. Pekka menee kuitenkin usein tilanteisiin hyvässä tarkoituksessa ”välimieheksi” tai riitojen selvittelijäksi. Pekasta ja Pasista riippumatta joku voi tulla haastamaan riitaa heidän kanssaan esimerkiksi ravintolassa.
Jos Pekka ja Pasi järjestävät juhlat Pasin kotona tai menevät ravintolaan, he voisivat hyvinkin joutua osallisiksi johonkin välienselvittelyyn. Seuraamukset voisivat olla melko vakavat, Pekka voisi esimerkiksi itse joutua vakavasti pahoinpidellyksi tilanteessa.
Pekka ja Pasi järjestävät Pasin asunnolla juhlat, jotka ”karkaavat käsistä”.
Jos miehet järjestävät juhlat, voi juhliin tulla tuttujen ihmisten lisäksi myös muuta väkeä.
Mitä enemmän paikalla on väkeä ja nimenomaan oudompia henkilöitä, sitä todennäköisempää on, että joku keksii jossain vaiheessa myös jonkun hölmömmän idean. Jotakin ei
toivottua voisi hyvinkin tapahtua etenkin, jos asunnolla oleilee paljon ihmisiä ja siellä käytetään alkoholia. Keskustelussa päädyttiin siihen, että todennäköiset seuraamukset jäävät
kuitenkin todennäköisesti suhteellisen pieniksi, esim. naapurin häiriintyminen metelistä tai
jotakin irtaimistoa menee rikki, eikä näistä sinällään aiheudu konkreettista vaaraa kenellekään, vaan pikemminkin harmia ja jälkikäteen selviteltäviä asioita. Pasi ja Pekka aikovat
viettää viikonloppua tutussa seurassa, eivätkä ole kutsumassa mukaan kuin muutaman
tuttavansa.
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6. Mitä teette yhdessä kunkin havaitsemanne riskin osalta, jotta asian tekeminen olisi
turvallisempaa?
PEKKA
Mitä jos tulee jonkun kanssa riitaa?
Jos jonkun kanssa tulee riitaa, voin aina lähteä kotiin, koska osaan käyttää busseja ja junaa.
Mitä jos vauhti kiihtyy liikaa ja alkaa mennä liian lujaa?
Tähän kohtaan haluan kuulla muiden mielipiteitä. En kyllä usko, että kukaan kavereistani
tekisi mitään tyhmää. Ja voin aina lähteä kotiin.
TYÖRYHMÄ
Pekka voi tulla hyväksikäytetyksi taloudellisesti
Sovitaan Pekan kanssa summa, jonka hän ottaa mukaansa ja jonka yhdessä arvioimme
riittävän viikonlopuksi. Keskustellaan siitä, millä tavalla ja sanoilla voi kieltäytyä antamasta
rahaa tutuille tai vieraille ihmisille. Pohditaan yhdessä, että Pasi voi auttaa Pekkaa rahojen
kanssa viikonlopun aikana. Pekan kanssa puhutaan etukäteen siitä, kuinka ravintolassa
ylipäätään kannattaa käyttäytyä omien rahojen kanssa. (Omaohjaaja) Miia ja Pekka käyvät vielä läpi edellä mainittuja asioita.
Pekka ja Pasi joutuvat riitoihin ravintolassa muiden asiakkaiden kanssa tai keskenään.
Pekan kanssa keskustellaan siitä, kuinka ravintolassa on oma henkilökunta sitä varten,
että jotkut ryhtyvät riitelemään keskenään. Esimerkiksi vahtimestareiden, tarjoilijoiden ja
järjestyksenvalvojien tehtävänä on huolehtia tällaista tilanteista ja niissä toimimisesta. Jos
joku tilanne vaikuttaa uhkaavalta, pitää kertoa henkilökunnalle, ei mennä itse väliin.
Jos Pekan ja Pasin luokse tullaan haastamaan riitaa, neuvotaan heitä käyttäytymään maltillisesti ja kertomaan häiritsijälle että he eivät halua riidellä. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä
ravintolan henkilökuntaan ja pyytää apua tai poistua vain paikalta.
Koska Pekka ei ole vähään aikaan käynyt ravintolassa, käydään hänen kanssaan etukäteen oluella siinä ravintolassa, johon Pekka ja Pasi todennäköisesti ovat viikonlopun aikana menossa. Ravintolakäynnillä keskustellaan siitä, miten ravintolassa yleensä kannattaa
käyttäytyä ja asioihin palataan vielä muissa keskusteluissa. (Ohjaaja) Vesa ja Pekka käyvät läpi yllä kuvattuja asioita sekä käyvät yhdessä ravintolassa etukäteen.
Pekka ja Pasi järjestävät Pasin asunnolla juhlat, jotka ”karkaavat käsistä”.
Pekan ja Pasin kanssa keskustellaan siitä, miten he aikovat viettää aikaa kaverin asunnolla. Käydään keskustelua siitä, että yhdessä voi tehdä muutakin kuin juoda alkoholia, kuten
saunoa, pelata pelejä, katsoa elokuvia, tehdä ruokaa jne. Keskustellaan myös siitä, minkä
verran alkoholia on normaali määrä nautittavaksi esimerkiksi yhden illan aikana.
Etukäteen miesten kanssa keskustellaan myös siitä, miten juhlia kannattaa järjestää: ketä
kannattaa kutsua ja ketä ei, minkä verran porukkaa kannattaa kutsua, miten Pasi ja Pekka
varmistavat vieraidensa ja oman turvallisuutensa liittyen esim. alkoholin käyttöön. Lisäksi
keskustellaan siitä, minkä verran meteliä voi aiheuttaa ja mihin aikaan kerrostalossa tulee
hiljaisuus.
Pekkaa ja Pasia rohkaistaan ottamaan tarvittaessa yhteyttä ryhmäkodin henkilökuntaan,
joka on paikalla ympäri vuorokauden. (Omaohjaaja) Miia, Pekka ja Pasi keskustelevat
vielä yllä mainituista asioista.
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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 Pekka Palvelunkäyttäjä
Palvelunkäyttäjä
Päivämäärä 15.11.2011

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

Ei

Omaohjaaja Miia

x

Ohjaaja Vesa

x

Asumisyksikön esimies Titta

x

Ystävä Pasi

x

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