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Osallisuuden käsite  

• Osallisuus = osallistuminen? 

• Osallisuus ≠ köyhyys 

• Osallisuus ≠ syrjäytyminen (inclusion/exclusion) 

• Tieto-osallisuus 

• Poliittinen osallisuus = äänestäminen 

• Ammattilaisosallisuus 

• Työelämäosallisuus 

• Asiakasosallisuus/asukasosallisuus 

Sekä yhteiskuntapoliittinen tavoite että toimintatapa, 
jolla siihen päästään 
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Osallisuuden viitekehys: 

”Osallisuus on kuulumista 
sellaisiin kokonaisuuksiin, 

joissa pystyy liittymään erilaisiin 
hyvinvoinnin lähteisiin, 

merkityksellisyyttä lisääviin 
vuorovaikutussuhteisiin, sekä 

vaikuttaa omaan elämäänsä ja 
yhteisiin asioihin.”  

”Yksilöllisesti muotoutuva 
suhde koetun hyvinvoinnin ja 
hyvinvoinnin lähteiden välillä” 

(Isola ym. 2017) 
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Osallisuus mihin? 

Kokonaisuuksia: (työ)markkinat, hyvinvointivaltio, 

kansalaisyhteiskunta, poliittinen järjestelmä, 

paikallisyhteisö, perhe, ystäväpiiri, työpaikka  

Hyvinvointi-

resurssit 

Vaikutus-

mahdolli-

suudet 

Vuorovai-

kutussuh-

teet 

Yksilötaso: kokemus kuulumisesta, koherenssista, 

merkityksellisyydestä, toimintamahdollisuuksista 

ja -kyvystä  

(Isola & Nousiainen 2019.) 
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Toimintavalmiuksien lähestymistapa 

Amartya Sen: Institutionaalisten rakenteiden tulee edistää ”jokaisen 
vapautta tavoitella arvokkaina pitämiään asioita kuten hän itse ja 
yhteisönsä ne määrittelee” 

• oltava todellisia mahdollisuuksia toimia 

• Yksilö ei ole vain markkinatoimija, vaan koskee elämää laajemmin 

• Tärkeää että talous mahdollistaa toimintavalmiuksia 

• Instituutiot välittävinä/mahdollistavina mekanismeina. 

• Merkitsee luottamusta yksilön kykyyn tehdä itsensä ja yhteisönsä 
kannalta hyviä valintoja! 
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Vapaus on: 

• Muutakin kuin negatiivista vapautta 

• Tasa-arvoisuutta 

• Tietoa ja ymmärrystä mahdollisuuksista  

• Ennustettavuutta/koherenssia  

• Uskoa toiminnan mahdollisuuteen 

• Yksilöllisten tarpeiden mukaan määräytyen: riittäviä resursseja, koulutus- 
ja terveyspalveluita, turvallisuutta & vuorovaikutussuhteita.   

• Arvokasta ihmisarvoisen elämän osatekijöinä (ilo, terveys, 
yhteenkuuluvuus) ei pelkän taloudellisen hyödyn vuoksi 
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Mitä toimijuus edellyttää?  

Itseohjautuvuusteoria. Elämän merkityksellisyyden kokeminen edellyttää 
psyykkisten perustarpeiden tyydyttymistä.  

• Omaehtoisuus (autonomy)  

• Kyvykkyyden osoittaminen (competence),  

• Kuuluminen (relatedness)  

ja erityisesti 

• Hyvän tekeminen/yleishyödyllinen toiminta (beneficence)  

Myös luovuuden ja itseohjautuvuuden edellytyksiä. Yhteydessä sosiaalisiin 
tekijöihin mm. yhteiskunnan rakenteisiin.  
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Osallisuuden osa-alueet: 

Osallisuudessa yksilölliset, yhteisölliset ja 
yhteiskunnalliset toimintamahdollisuudet sekä 
aineelliset ja aineettomat hyvinvointiresurssit 
sekä vuorovaikutussuhteet liittyvät toisiinsa 

Kolme osallisuuden osa-aluetta: 

1. Osallisuus omassa elämässä 

2. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa 
A. Yhteiskehittäminen 

B. Omaehtoinen ja yhteinen toiminta  

3. Osallisuus yhteisestä hyvästä  
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Osallisuuden kokemuksen mittaaminen: osallisuusindikaattori  
 

1. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä 

2. Saan myönteistä palautetta tekemisistäni 

3. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön 

4. Olen tarpeellinen muille ihmisille 

5. Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 

6. Tunnen, että elämälläni on tarkoitus 

7. Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita 

8. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen 

9. Koen, että minuun luotetaan 

10. Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin 

• merkityksellisyys ja 

merkillepantavuus 

• toimijauskomukset 

• sosiaalinen 

vuorovaikutus 

www.osallisuustesti.fi 

• merkityksellisyys ja 

merkillepantavuus 

• toimijauskomukset 

• sosiaalinen 

vuorovaikutus 

www.osallisuustesti.fi 
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Osallisuusindikaattori 

• Indikaattori validoitiin kyselytutkimuksessa ESR toimintalinja 5:n 
hankkeiden osallistujille, jotka ovat työelämän ulkopuolella, 2017 

• Osallisuuden kokemus on vahvassa yhteydessä esim.: 
• Positiiviseen mielenterveyteen: positiiviset affektit, henkinen hyvinvointi, 

positiviinen toiminta, interpersonaaliset suhteet.  
• Elämänlaatuun: fyysinen terveys, elinvoimaisuus, suhteet muihin ihmisiin, 

ympäristö.   

• Ei eroja sukupuolten välillä 

• Iäkkäämmät kokevat hieman enemmän osallisuutta kuin nuoret  

Leemann ym. [tulossa]. Development and Psychometric evaluation of the Experiences of Social 
Inclusion Scale.  
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Kuinka osallisuutta voi edistää? 

Osallisuuden kolme osa-aluetta: 

Miten palveluissa, toiminnoissa ja ihmiselämän vuorovaikutuksessa lisätään 
osallisuutta?  

Esimerkiksi:  

• Toimijuutta – elämän merkityksellisyyttä, pystyvyyden tunnetta, motivoitumista, 
myönteisesti virittynyttä mieltä, aineellisia/aineettomia resursseja 

• Vaikutusmahdollisuuksia – poliittiseen päätöksentekoon, palveluiden 
kehittämiseen, elinympäristöä koskevaan suunnitteluun, työmarkkinoihin 

• Yhteisöjen tasa-arvoisuutta – mahdollisuuksia muiden auttamiseen tai yhteisen 
hyvän tuottamiseen ja mahdollisuutta osoittaa kyvykkyyttä, 
vapaaehtoistoimintaa, väestöryhmien kohtaamisia, yhteisöllisyyttä & 
solidaarisuutta. 
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Kuinka tunnistaa osallisuutta edistävä toiminta? 

Osallisuuden ”palaset” ovat heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä 

käytäntöjä: toimintamalleja, tietoa, periaatteita ja palveluja tai palvelun osia. 

Thl.fi: Tunnista ja kuvaa ”osallisuuden palanen” 
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Apukysymykset 1/4 

Osallisuus omassa elämässä 

Voiko toimintaan osallistua vain sivustakatsojana tai pienellä ja satunnaisellakin 
panoksella? 

Etsitäänkö osallistujalle yksilöllisiä ratkaisuja? 

Kohdataanko osallistuja kategorisoimatta? 

Saako osallistuja olla toimija eikä toiminnan kohde? 

Saako osallistuja kokeilla toimintaa erilaisissa rooleissa? 

Etsitäänkö keinoja siihen, miten osallistuja voi palvelun lisäksi toimia 
elinympäristössään aktiivisesti? 

Etsitäänkö keinoja siihen, miten yksin jääneet ja omiin oloihinsa päätyneet tulisivat a) 
löydetyiksi ja b) palveluihin tai toimintoihin saatetuksi ja c) kunnioittaen kohdatuksi? 
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Apukysymykset 2/4 
Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa 

A. Yhteiskehittäminen 

B. Omaehtoinen ja yhteinen toiminta 

A. Yhteiskehittäminen 

Onko kohderyhmän tarpeita selvitettäessä kuultu kohderyhmää itseään?  

Käytetäänkö jotakin yhteiskehittämisen menetelmää, kuten kehittäjäasiakkuutta, 
fokusryhmää, asiakasraatia tai jotain aivan uutta menetelmää? 

Muotoillaanko palvelua yhdessä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun tai muun 
tuotekehityksen työkalun avulla?  

Onko yhteiskehittäminen johtanut konkreettisiin muutoksiin? 

Etsitäänkö ratkaisuja siihen, miten yhteiskehittäminen saadaan systemaattisesti käyttöön 
sosiaali-, terveys-, ja osaamispalveluissa ja niiden yhteyspinnoilla?  
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Apukysymykset 3/4 

Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa 

A. Yhteiskehittäminen 

B. Omaehtoinen ja yhteinen toiminta 

B. Omaehtoinen ja yhteinen toiminta 

Annetaanko osallistujille erilaisia tilaisuuksia mielipiteen tai ajatuksen ilmaisemiseen 
esimerkiksi piirtämällä, maalaamalla, kirjoittamalla, kuvaamalla tai muulla tavoin? 

Etsitäänkö keinoja, joilla vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin lähipiirissä, 
elinympäristössä tai laajemmin? 

Toteuttavatko osallistujat yksin tai yhdessä vertaisten ja ammattilaisten kanssa 
isompia tai pienempiä projekteja, joilla osallistujat saavat tärkeäksi kokemilleen 
asioille näkyvyyttä?  

Lisätäänkö kansalais- ja demokratiataitoja? 
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Apukysymykset 4/4 

Osallisuus yhteisestä hyvästä  

Saavatko kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset osaamisensa 
näkyviin niin, että siitä seuraa arvostusta ja kiitosta oman viiteryhmän 
ulkopuolelta? 

Toteutetaanko toimintaa yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa, eli 
rakennetaanko yhteyksiä huono- ja parempiosaisten välille? 

Täyttääkö toiminta jonkin sellaisen paikallisen tarpeen, joka jäisi tekemättä 
kustannustensa takia?  

Tarjoaako toiminta merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä? 
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Esimerkki 1: palvelusafari nuorten vaikuttamisen 
välineenä 

(Innokyla.fi) 

• Muuntaa avun kohteena olevan roolin 
toimijaksi ja auttajan arvioinnin kohteeksi 

• Mahdollisuus vaikuttaa, saada parempaa 
palvelua 

• Mikä voi muuttua? Mikä on muuttunut? 

• Madaltaa kynnystä hakeutua palveluun 

• Tasa-veroisuuden ja pystyvyyden 
kokemukset  

• Siä päätät – ratkaisuja nuorten 
osallisuuden tukemiseen peli-innovaatiolla 
ja palvelumuotoilulla –hanke, Hamina  
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Esimerkki 2: kokemusasiantuntijan tehtävänkuvat 

•  Kokemustoiminta voi: 

• edistää omaa toipumista, vastuuta hoidosta, 

vertaisuutta 

• mahdollistaa palveluihin vaikuttamisen?  

• yleishyödyllistä: edistää palvelun toimivuutta  

• Tehtävänkuvat mahdollistavat erilaisia 

rooleja palvelun kohteena oleville 

• Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 

kuntastrategiat-hanke, Vantaan kaupunki 
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Johtopäätöksiä 

• Osallisuus toimintatapana muuttaa yksilön ja instituutioiden 
suhdetta: asiakas autettavasta toimijaksi, kohderyhmästä osaksi 
yhteiskuntaa 

• Osallisuus tavoitteena: tasa-arvoisemmat yhteisöt ja yhteiskunnat, 
heikompiosaisille lisää vapauksia eli toimintavalmiuksia 

• Mitata voi osallisuuden subjektiivista kokemusta ja muutoksia 
fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössä   

• Osallistamisessa keskeistä: osallistumisen vaikutusten ei tulisi 
kohdistua vain osallistujaan itseensä. Kenellä on valta? 
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