Ohjeet: osa 1
Miten ulossulkeminen näkyy hankkeidemme osallistujien elämässä?
Tunnistakaa vähintään 10 esimerkkiä, pientä tai isoa.
Kirjatkaa jokainen esimerkki omalle lapulleen ryhmänne kohdalle.
Lappuja voi tarvittaessa luoda lisää.

Ryhmä 2 / kokemukset

Ryhmä 1 / kokemukset
Yläkoululaisten koulu
ja harrastustoiminnot
olleet katkolla
koronan takia

Kehitysvammaisia
nuoria ei kutsuta
kotibileisiin ja
kavereita on
ylipäänsä hyvin
vähän

Näkymättömyys
tytöillä (kotona ja
koulussa),
ongelmien
kasautuminen

Tehdään nopeita
tulkintoja ihmisistä esim.
viranomainen pitää
kehitysvammaista
henkilöä
päihdeongelmaisena
ulkoisen habituksen
takia

Koulukiusaaminen,
joka seuraa alaasteelta ylä-asteelle
ja näyttäytyy isosti

Jos
mielenterveyskuntoutuja
menee fyysisen vaivan takia
lääkäriin tai jos vaivaa ei
pystytä nopeasti
selvittämään, helposti
ajatellaan että ongelma on
mielenterveyden puolella

Palvelut (esim.
päihdepalvelut)
voivat ulossulkea
diagnoosin tai
haasteiden takia

Kaikilla ei ole
taitoa käyttää
tarvittavia
digipalveluita

Ympärillä olevat ihmiset
kavahtavat esim. jos erilaisen
näköinen (kehitysvammainen)
henkilö bussissa alkaa yskimään
(tämä siis ennen koronaa
tapahtunut), yskijä pelkää että
kohta joku sanoo tai tekee jotain
ilkeää

Vertaistukiryhmiin
osallistuminen ei ole
ollut mahdollista

Hankalat
asiakkaat
pudotetaan
pois hoidosta

Esteettömyys/saavutettavuushaasteet
aiheuttavat paljon ulossulkemisen
kokemuksia.

Ihmiset vaihtavat
kadun puolta kun
vastaan tulee
päihteitäkäyttävä
henkilö

Jos kehitysvammainen henkilö
pyytää esim. apua lukemiseen
tilatessaan jotain ravintolassa,
saatetaan sanoa, että lue siitä (eikä
ymmärretä, että juuri lukemisen
takia henkilö pyytää apua. Tuntuu
että kehitysvammaisen henkilön
pitäisi ensin kertoa "minulla on
kehitysvamma ja siksi luen
huonosti..."

Ihmistä ei nähdä
potentiaalisena
työnhakijana
vammaisuuden
takia

Ihminen ei pääse
työhaastatteluun
koska sukunimi ei
ole suomalainen

kielitaidon, vamman
tms. vuoksi ->
hoidetaan asioita
ihmisen itsensä
puolesta, tarkoitus
hyvä?

ihmisten erilaisuus
pelottaa toiminnassa, ryhmissä
valitaan kenen
kanssa toimitaan ja
osa jää ulkopuolelle

Tilanne ei ole tarpeeksi
vakava lastensuojeluun,
mutta ei myöskään
muihin
tukitoimenpiteisiin,
vaikka tarve olisi
ennaltaehkäisevään
tukeen

Pelko kohdata
ihminen hänen
tilanteesta käsin
(myös
ammattilaiset)

Palvelujen
käytön vuoksi
ulossulkeminen

Ryhmä 7 / kokemukset
digitaitojen
ja välineiden
puute

vankeusrangaistus

Jo yksin puhekielessä
ja palvelukentässä
toistuva käsite ex-vanki
on ulostyöntävä esim.
vs. "ex-ranteensa
murtanut"

Paikkojen
esteellisyys tai
näennäinen
esteettömyys.

Muiden
ihmisten
pelko
kohdata

Itsensä
ulkopuolelle
asemoiminen

Ihmisen hädän
vähättely
ammattilaisten
toimesta

Kohderyhmän
haastavuus haluaako
kukaan tehdä
töitä heidän
parissa?

Monimutkainen,
siiloutunut
palvelujärjestelmä,
jossa mikään taho ei
katso kokonaisuutta

Tiedonkulun
haasteet ja
esteet eri
palveluiden
välillä

Muiden ihmisten
väärät/kielteiset
mielikuvat ja
asenteet

Pelko kertoa
ammattilaiselle
omista huolistaan,
koska pelätään
seuraamuksia.

taloudelliset
syyt

yhteen
identiteettiin
jumiutuminen

Sairaudesta
johtuva
ajokielto

Ulossulkeminen
laitosympäristöissä,
kuten vankilassa,
lastensuojelulaitossa
etc..

Erityistarpeet,
sairaudet,
vammat yms.
eivät tule
huomioiduksi
toiminnassa.

Haaveiden
kieltäminen

Yksinäisyyden
kokemus
joukossa.

Ulossulkeminen
perheissä,
lastensuojelulassa

Sijaisperheesssä,
perhekodissa tai
lastensuojelulaitoksessa
asuminen voi johtaa
ulossulkemiseen kouluissa,
paikallisyhteisöissä ja
harrastuksissa

Sivuuttaminen vamman
takia
kohtaamistilanteissa.
Puhutaan ohi.

Järjestelmä ja
palvelut tuottavat
poissulkemista esim.
kehitysvammisten
omat koulut ja
harrastusryhmät.

Lokerointi,
valmiit
vastaukset
toisen
puolesta.

Joku muu tekee
valinnat ja
päättää asiat
puolesta esim.
vamman takia.

kahden eri
kulttuurin välissä
eläminen ja siitä
selviytyminen

Traumakokemukset ja
niiden käsittelemättä
jättäminen johtaa
ulossulkemiseen /
sulkeutumiseen.

vammautunut ystäväni
pyörätuolissa postasi
faceen, kuinka hänet on
loppuelämäkseen suljettu
kosketukselta. Osittainen
ulossulkeminen omana
kokemuksena

Teko tai
menneisyys
vaikuttaa pitkälle ja
ulossulkee esim.
työvaihtoehtoja

Leimaaminen

Kokemus:
"Aina
vääränlainen
ja väärässä
paikassa."

Vuorokausirytmi
sulkee ulos
yhteiskunnasta ja
palveluista.

Isät kokevat ulossulkemista
esim.
lastensuojelupalveluissa,
jos on leima, vaikka olisi jo
'parantanut tapansa'.

Isät suljetaan
ulos lastensa
elämästä.

Ei-norminmukainen
käyttäytyminen johtaa
ulossulkemiseen, vaikka
se voi olla osa
selviytymiskeinoja, joilla
selvinnyt elämässä.

Sijaisperheiden
biologiset lapset
jätetään ulos lstyöstä

Sijoitettujen lasten
kotiin jäävät
sisarukset jäävät ulos
sisaruksen elämästä /
sisarus jää ulos
muiden elämästä.

Armottomuus pienetkin mokat
johtavat
merkittävään
ulossulkemiseen. Ei
luoteta.

Sijaishuollossa asuvat
lapset voivat kokea
ulossulkemista
sijaishuoltopaikoissa

Sijaishuolto sulkee
ulos yhteisöistä
mutta kukaan ei
auta takaisin niihin
sen jälkeen.

Omassa isossa
perheessä
kokenut
ulossulkemista.

Päihteitä käyttävät
vanhemmat
ulossuljetaan
lastensa elämästä
lastensuojelun
toimesta

Ryhmä 6 / kokemukset
Ihmisen
sivuuttaminen,
ohipuhuminen puhutaan
avustajalle

Kielitaidon puute
haaste
toimintaan
osallistumiselle

Digitaitojen puute
vaikeuttaa
toimintoihin
osallistumista tai on
este
osallistumiselle

työllistymisen
haasteet

ei mahdollisuutta
vaikuttaa itseään
koskeviin
päätöksiin

Irrallisuuden ja yksin jäämisen
kokemus omassa perheessä
näennäisesti hyvin pärjäävien teiniikäisten tyttöjen kohdalla.
Perheessä voi olla esim.
taloudellisia huolia, sisarusten
haasteita tai vanhempien omia
kuormitustekijöitä, jolloin pärjäilevä
tyttö jää huomiotta ja mieli alkaa
oireilla.

Digitaitojen
puuttuminen

Lapsiperheiden
sosiaalinen
ulossulkeminen voimavarojen
vähyys kotiinjääminen

Työllistyminen
hankalampaa
taustan takia

Käytetään ulossulkemista
rangaistuksena kun
majoittujat käyttäytyvät
toistuvasti huonosti
hätämajoituksessa. Heidät
heitetään pihalle ekanan
yhdeksi yöksi ja sitten
toistuessaan pidemmäksi
ajaksi.

Rakenteellinen
rasismi joka
ulossulkee
meidän koko
asiakaskuntaa
yhteiskunnasta.

Maantieteellinen
eriarvoisuus

16-vuotias tyttö, jolla irrallisuuden ja
ulkopuolisuuden kokemus
vertaisryhmästä jo 6-vuotiaasta alkaen.
"Muut olettavat, että haluan olla yksin
vaikka totuus on ihan toista. Haluaisin
kaikkein eniten kuulua
kaveriporukkaan tai löytää edes yhden
kaverin." "En osaa liittyä muiden
ikäisteni seuraan. En tiedä miten
kuuluu olla. Muut eivät ymmärrä
minua."

Asiakkaat on pettyneet
yhteiskuntaan niin
monesti, että kokevat sen
turvallisemmaksi sulkea
itseään sen ulkopuolelle
ja luottaa vain itseensä ja
omiinsa.

Ikäihmisten
digitaalisten
taitojen puute

Liian vaikea kieli
ulossulkee
tiedonsaannista.

Massasta
eroaminen
ulkoisella
olemuksella

Leimautuminen

Diagnoosit,
diagnoosien
verukkeella
jätetään muut
asiat huomiotta

Tiedon
puute

Pelko

Erilaisuus

Puheentuottamisen
vaikeus

Erilaisuuden
kohtaamisen
vaikeus

Sote-ammattilaisten
koulutusten
kehittämistarpeet

Ohjeet: osa 2
Keksikää vähintään 1 keino, jolla ulossulkemiseen voi tarttua.
Voitte ideoida ratkaisuja mihin tahansa taululta löytyvään tilanteeseen tai
ilmiöön
Kirjatkaa ratkaisuunne
- Mitä tehdään?
- Kuka tekee?
- Mitä tapahtuu?

1
-Ammattilaisten kouluttaminen kohtaamaan
rohkeasti erilaisia asiakkaita, joilla erityistarpeita.
-Digiesteettömyys asioihin kiinnitettäisiin
enemmän huomiota, työkaluja ja perustelua miksi
panostetaan saavutettavuuteen (kuka siitä hyötyy
ja miten).
-Ryhmäyttäminen kouluissa ja harrastuksissa
varhaisessa vaiheessa

2
Mitä: Inhimillisyyden lisääntyminen (tietämys,
kohtaaminen, tunnetaidot, vuorovaikutus) Kuka:
Kaikki yhteiskunnassa ja erityisesti
avainasemassa olevat henkilöt(päiväkodit, koulut,
sote-palvelut, poliisi, oikeustoimi, yritykset ja
organisaatiot jne.) Mitä: ihmisten ymmärryksen
lisääntymisen myötä käyttäytyminen muuttuu

Toimintojen ohjaus
myös selkokielisesti

3
Tuodaan ihmisiä yhteen ja
lisätään vuorovaikutusta ->
Arvostetaan jokaista ihmisistä
sellaisena kuin hän on ->
Jokaiselle syntyy
mahdollisuuksia osallisuuteen.

4

5

7

6

Muokataan toiminta
kaikille
saavutettavaksi.
Poistetaan esteet.

Edukaatio: näin kohtaat.
"Ulossulkemisen vastainen
viikko" Konkreettisten
esimerkkien esiintuominen.

Moniammatillinen tiimi
auttamassa, mutta yksi
joka ottaa kopin
ihmisestä ja
kokonaistilanteesta.

Huomiota
termeihin. Ei esim.
puhuta
syrjäytymisestä
vaan
ulossulkemisesta.

Sanat voivat vääristää:
esim. lastensuojelu voi
estää avunhakemista voisimme ammattilaisina
puhua perheiden
tukemisesta

Kokemusasiantuntijan
- Vertaisohjaajien ja ja
vertaisohjaajien
kokemusasintuntijoiden
kokemuksen ja
kokemuksen
ja
osaamisen parempi
osaamisen
parempi
hyödyntäminen.
hyödyntäminen-

8

9

- Puretaan maantieteellisiä
ulossulkemisen seurauksia
- Palveluntuottajat, järjestöt, toimijat,
vapaaehtoiset
- opetetaan digitaitoja, puretaan
kynnyksiä osallistua digitaalisesti,
lisätään kotikäyntejä, jalkautetaan
toiminta osallistujien ympäristöön

Ihmisten aito kohtaaminen.
Omien pelkojen
ylipääseminen ja
tietämättömyyden
myöntäminen.

Kohderyhmä mukaan
palvelujen
suunnitteluun.
GO!

Yksinäisyyden
kokemus
piireissä joissa
liikkuu

Rikoksilla oirelevia
nuoria ei kohdata
nuorina vaan
negatiivisuuden
kautta
"ongelmanuorina"

Leimaantuminen
kestää pitkään,
vaikka
elämäntilanne
muuttunut

suomen kielen
taitoihin liittyvä
ulossulkeminen

Terveystilanne/oma tai
puolison sairaus
vaikeuttaa
kotoutumisprosessio,
esim kielen opiskelua

Päihteiden käyttäjät
suljetaan
toiminnasta ulos.
"Tule sitten, kun
olet selvä."

Ryhmä 9 / kokemukset

Ryhmä 8 / kokemukset
Kokemusasiantuntijan
kiusaamista ja
ulossulkemista, koska
hänelle ollaan kateellisia
roolistaan.

Ryhmä 5 / kokemukset

Ryhmä 4 / kokemukset

Ryhmä 3 / kokemukset

10
Rikollisuudesta irrottautumiseen ja
elämään sen jälkeen: Pyritään
vahvistamaan itsetoimijuutta ja
vastuunottamista itsestä ja toisista
ihmistä. Yhteisen tekemisen kautta
saadaan onnistumisen kokemuksia,
kokemus osallisuudesta ja itsetunnon
nostamista yms.

Ryhmä 10 / kokemukset
Sisäinen stigma,
välttelevä
käyttäytyminen

Hetkellinen
kokemus
ulossulkemisesta

Ihminen
ulossulkee
itsensä
tietoisesti

Ihmisellä on
vahva
kuulumisen
tarve

Suljetaan
vankilaan, pois
yhteiskunnasta

Hierarkiakäyttäytymisen
heijastuminen
siviilielämään

Tarpeiden
huomioiminen jo
nuoruudessa, ADHD
sulkee pois
opinnoista,
häiriökäyttäytymistä

Työllistyminen
rikollisuudesta
irtottautumisen
jälkeen on
haastavaa

Senioreilla
korona
sulkee
ulkopuolelle

Kielitaito
jättää
ulkopuolelle

Traumoista
johtuva
erilainen
käytös

Rikolliset ovat
ulossuljettuja
yhteiskunnassa,
kanssakulkija
kiertää kaukaa,
heitä ei kohdata

Henkilökohtaisen
avustajan
käyttäminen

