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Arvokas tutkii: Ulossulkeminen 

Ulossulkemisen kokemuksia Arvokas-hankkeissa 



Koetko, että ihmiset suhtautuvat sinuun pääsääntöisesti positiivisesti? 
(N=265)

Tärkeimmät havainnot

Arvokas (2018–2021) on eriarvoisuutta vähentävä ja osallisuutta edistävä ohjel-
ma, johon kuuluu 25 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hanketta ja Suomen Set-
lementtiliiton koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet luovat mahdollisuuksia 
yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja vähentävät sitä kautta eriarvoisuutta. Avus-
tusohjelmaa tukee STEA Veikkauksen tuotoilla.
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54 %
kaikista vastaajista nimesi toisten 

kohtaamisen hanketoimintaan 
osallistumisen tärkeimmäksi 

anniksi 

                            Johtopäätökset

1. Arvokkaan hankkeet ovat tavoittaneet toimintoihinsa ulossulkemista  
    kokevia ihmisiä. 

2. Ulossulkemisen kokemuksilla on moninaisia yhteyksiä hyvinvointiin.  

3. Ulossulkemisen tilanteet liittyvät Arvokkaan hankkeissa erityisesti  

     • erilaisiin osallistumisen esteisiin 

     • palvelujärjestelmän piirteisiin ja sen haasteisiin 

     • muiden ihmisten ennakkoluuloihin 

     • sekä toisinaan myös ulossulkemista kokevan ihmisen omaan käyttäytymiseen. 

4. Ratkaisuja ulossulkemiseen: 

     • huolehditaan, että ympäristö on esteetön ja saavutettava, ja lisätään kaikkien  
        ymmärrystä piiloon jääneistä esteistä 

     • päivitetään palvelujärjestelmä nykyaikaan: myös apua tarvitsevan ihmisen  
        toimijuus on tärkeää           

     • vähennetään ennakkoluuloja tarjoamalla koulutusta, mahdollistamalla  

        ihmisten välisiä kohtaamisia ja viestimällä fiksusti.
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34 % Arvokkaan osallistujakyselyn vastaajista kokee jonkinlaista ulossulkemis-
ta. He olivat myös tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa, suhtautuivat tulevaisuuteen-
sa muita pessimistisemmin ja uskoivat muita vähemmän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 
omaan elämäänsä. He osallistuivat muita harvemmin johonkin toiseen yhteiseen toimin-
taan ja arvioivat yhteiskunnallisen asemansa muita matalammaksi. 

30 % vastasi seurantakyselyssä kysymykseen koetko, että ihmiset suhtautuvat si-
nuun pääsääntöisesti positiivisesti myönteisemmin kuin aloituskyselyssä. Positiivista muu-
tosta tapahtui etenkin niiden joukossa, jotka olivat alun perin arvioineet muiden suhtau-
tuvan itseensä positiivisesti korkeintaan joskus.



Arvokkaan osallistujakyselyssä kysytään hankkeiden osallistujilta: koetko, että ih-
miset suhtautuvat sinuun pääsääntöisesti positiivisesti. Joka kolmas vastaaja kertoi 
kokevansa näin korkeintaan joskus (joskus, hyvin harvoin tai ei koskaan). Kysy-
mys on luotu Arvokkaan osallistujakyselyä varten. Se kuvaa vastaajan luottamusta, 
kokemusta ulossulkemisesta ja mahdollista stigman kokemusta. Tausta-ajatuk-
sena on, että mikäli vastaaja ei koe muiden suhtautuvan itseensä pääsääntöisesti 
positiivisesti, hän kokee todennäköisesti ulossulkemista. 

Sama kysymys on esitetty myös Setlementtikyselyn pilotissa järjestötoiminnasta. 
Esimerkki erään setlementin vastauksista: vastaajista 11 prosenttia (N=81) kertoi 
kokevansa ihmisten suhtautuvan itseensä positiivisesti korkeintaan joskus. Ar-
vokkaan osallistujakyselyn vastauksissa näin vastanneiden osuus oli kolminker-
tainen. Arvokkaan hankkeet ovat selvästi onnistuneet tavoittamaan ulossulkemis-
ta kokevia osallistujia.  

Arvokkaan osallistujakyselyn vastausten mukaan ulossulkemista kokevien osal-
listujien määrä on noin kolmannes sekä aloitus- että seurantakyselyn vastaajis-
sa. Varsinaista muutosta ei kokonaisuudessaan ole hankekautena näin kysyttynä 
nähtävissä. Kokonaismäärissä näkyvät pienet prosenttiosuuksien vaihtelut voivat 
selittyä myös esimerkiksi satunnaisvaihtelulla. Pienempiä muutoksia sen sijaan 
kyllä nousee vastauksista esiin. Näihin palataan myöhemmin tässä miniraportissa.  

Arvokas-hankkeet ovat tavoittaneet  
ulossulkemista kokevia 
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Ulossulkemista kokeneet vastaajat erottuivat muista vastaajista myös muiden ky-
symysten kohdalla. He osallistuivat selkeästi muita harvemmin muuhun toimin-
taan, olivat muita harvemmin tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa sekä kokivat hieman 
muita vähemmän kuulumisen tunteita erilaisia tahoja kohtaan. He arvioivat yh-
teiskunnallisen asemansa keskimäärin muiden arvioita matalammaksi, uskoivat 
vähemmän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun sekä suhtau-
tuivat muita pessimistisemmin tulevaisuuteensa. Vastaukset piirtävät kuvaa ulos-
sulkemisesta ja ulkopuolella olemisen kokemuksesta. 

Kuulumisen tunteita Arvokkaan hankkeisiin osallistujilta kysyttiin kysymyksel-
lä arvioi, kuinka kiinteästi koet kuuluvasi seuraavin tahoihin asteikolla 1–5. Kysyttyjä 
tahoja olivat perhe, ystäväpiiri, suomalainen yhteiskunta, kansa tai kulttuurinen 
yhteisö, suku, jokin yhdistys-, seura tai kansalaisjärjestö, koulu- tai työyhteisö 
sekä jokin nettiyhteisö. Asteikolle 1-5 annettiin kysymyksen yhteydessä myös sa-
nalliset arviot (1=erittäin löyhästi, 2=melko löyhästi, 3=en kiinteästi enkä löyhästi, 
4=melko kiinteästi, 5=erittäin kiinteästi, 0=en osaa sanoa). Ulossulkemista koke-
vat vastaajat kokivat muita vähemmän kuuluvuuden tunteita. Vastaajien arvioiden 
keskiarvot eroavat toisistaan ryhmien välillä kaikissa muissa kysytyissä kohdis-
sa, paitsi nettiyhteisön kohdalla. Erot keskiarvojen välillä ovat myös tilastollisesti 
merkitseviä lukuun ottamatta nettiyhteisö-kohtaa. 

Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon on yhdistetty ulossulkemista kokevien ja mui-
den vastaajien keskiarvot kunkin kysytyn tahon kohdalla. Keskiarvot on yhdistetty 
viivalla erojen vertailun helpottamiseksi ja kokonaiskeskiarvon eron havainnollis-
tamiseksi. Keskiarvoihin on laskettu mukaan kaikki vastaukset välillä 1–5. En osaa 
sanoa -vastaukset on jätetty keskiarvotarkastelun ulkopuolelle. Näiden vastaus-
ten jakaumassa ei ollut erityisesti poikkeamia ulkopuolisuutta kokevien ja mui-
den kesken. Sen sijaan eri tahojen puolesta vastaukset erosivat toisistaan – peräti 
viidennes vastaajista vastasi en osaa sanoa koulu- ja työyhteisön sekä jonkin net-
tiyhteisön kohdalla. Oletettavasti koulu-, työ- ja nettiyhteisöt eivät ole osa näiden 
vastaajien arkea.
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Vastaajien kokema kuuluminen erilaisiin tahoihin. Vertailussa ulkopuolisuutta 
kokevat ja muut vastaajat. (N vaihtelee välillä 209–259 sen mukaan, kuinka moni 
on antanut kussakin kohdassa arvion asteikolla 1–5.)
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Mitä ulossulkeminen on? 

Ulossulkemisella tarkoitetaan sellaisia rakenteellisia mekanismeja, jotka  
jättävät yksilöt tai ryhmät ulos yhteisöistä, yhteiskunnasta tai sosiaalisesta  
elämästä. Esimerkiksi Therbornin (2013, 59–62) mukaan ulossulkemisen  
mekanismit tuottavat eriarvoisuutta jakamalla ihmisiä sisä- ja ulkopuolisiin. 
Ulossulkemisen välineitä ovat muun muassa leimaaminen, erilaiset jäsenyydet  
ja kansalaisoikeudet ja niiden rajoittaminen. Näillä välineillä yritetään estää 
joitain ihmisiä tai ryhmiä pääsemästä mukaan.  

Ulossulkemisesta voidaan puhua myös ostrakismin näkökulmasta. Junttilan 
(2015; 2018) mukaan ostrakismilla tarkoitetaan sekä tahallista että tahatonta 
ulkopuolelle sulkemista sosiaalisesta tai sosiaalisista ryhmistä. Ulossulke- 
minen voi siis olla sekä selkeää kiusaamista tai huomiotta jättämistä.  
Sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle jääminen tekee ulossuljetusta hylätyn,  
merkityksettömän yhteisölle.  Ulossulkeminen aiheuttaa kipua ja  
kärsimystä, se on henkistä väkivaltaa, joka lisää ennenaikaisen  
kuoleman riskiä (Junttila 2020).

6

Ulossulkeminen osallistujien elämässä –  
hanketyöntekijöiden havaintoja 

Arvokkaan hankkeiden työntekijät ovat pohtineet sitä, miten ulossulkeminen nä-
kyy hankkeisiin osallistujien elämässä ja miten näitä tilanteita voisi lieventää tai 
poistaa. Tiedot ovat peräisin uutiskirjeen kuukausipähkinään (09/2019) lähete-
tyistä vastauksista ja Arvokkaan syysseminaarin (10/2020) työpajassa tuotetuista 
vastauksista.  

Työntekijöiden kuvauksista nousi esille neljä pääteemaa. Ulossulkemisen tilanteet 
liittyivät erityisesti erilaisiin osallistumisen esteisiin, palvelujärjestelmään ja sii-
hen liittyviin haasteisiin, muiden ihmisten asenteisiin ja mielikuviin sekä toisi-
naan myös ihmisen omaan käyttäytymiseen.

Osallistumisen esteitä muodostivat muun muassa toiminnan tilojen esteellisyys, 
liian vaikea kieli ja digitaitojen puute. Erityistarpeiden ja vammojen huomiotta 
jättäminen sulkee osan ihmisistä pois. Kaikille avoimeen toimintaan osallistumi-
nen voi olla haastavaa esimerkiksi tapahtuman aikataulujen, avustajan puutteen, 
matkojen järjestämisen hankaluuden tai rahan puutteen takia tai esimerkiksi siksi, 



että henkilö tarvitsi apua tapahtumaan ilmoittautumisessa. Aina vamma tai sai-
raus ei näy ulospäin ja silloin voi olla vaikeaa saada apua etenkin, jos ei halua tai 
pysty selittämään tilannettaan. Esimerkiksi käsien tärinä voi estää juoman kan-
tamisen pöytään baarissa tai kahvilassa, mutta mikäli ulospäin ei näy mitään eri-
koista, saatetaan avunpyytäjälle todeta, ettei paikassa tarjoilla pöytiin. 

Palvelujärjestelmä toimii toisinaan itsessään ihmisiä ulossulkevana tekijänä, esi-
merkiksi vankilan, lastensuojelulaitoksen tai kehitysvammaisille tarkoitetun eril-
lisen toiminnan muodossa. Palvelujärjestelmään liitettiin myös paljon haastei-
ta – haastavat asiakkaat eivät välttämättä saa hoitoa, palvelujärjestelmä koetaan 
monimutkaiseksi ja siiloutuneeksi ja tiedonkulun haasteitakin on. Ammattilaisten 
osaaminen ei ole aina ajan tasalla. Apua voi olla vaikeaa saada riittävän ajoissa tai 
muista diagnooseista huolimatta.  

Ulossulkemista tapahtuu niin rakenteellisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla. 
Yhtenä tärkeänä teemana työntekijöiden kuvauksista ulossulkemisen tilanteista 
ovatkin muiden ihmisten pelot ja asenteet. Erilaisuus voi herättää pelkoa ja en-
nakkoluuloja. Vammainen ihminen saatetaan ohittaa ja puhua avustajalle, maa-
hanmuuttajaa ei kutsuta työhaastatteluun, kun nimi ei ole suomalainen. Rikollisen 
leimasta ei ole helppo päästä eroon, vaan teko ja menneisyys vaikuttavat pitkään. 
Taustat vaikuttavat asunnon ja työpaikan saamiseen, koulu- ja työpaikkakiusaa-
miseen ja ylipäätään siihen, miten erilaisissa tilanteissa tulee kohdatuksi, kuun-
nelluksi ja ymmärretyksi. 

Joskus ulossulkeminen vaikuttaa syntyvän ihmisestä itsestään. Ihminen voi itse 
kokea itsensä ulkopuoliseksi ja asemoitua niin. Ulkopuoliseen identiteettiin voi 
jäädä myös kiinni. Itsensä ulkopuoliseksi asettamisen taustalla on monenlaisia 
pettymyksiä ja aiempia ulosjäämisen kokemuksia. Kun on pettynyt riittävän mon-
ta kertaa, itsensä ulkopuoliseksi asemoiminen voi tuntua turvallisimmalta vaih-
toehdolta. 

Mikä sitten avuksi ulossulkemisen tilanteisiin? Voiko niihin mitenkään vaikuttaa? 
Hanketyöntekijät nostivat esille erilaisia ratkaisuja. Osallisuuden esteisiin tarvi-
taan avuksi esteetön ja saavutettava ympäristö ja enemmän ymmärrystä piiloon 
jäävistä esteistä. Palvelujärjestelmässä nähtiin jäänteitä menneistä ajoista, ja sinne 
toivottiin edelleen laajenevaa asennemuutosta ja ymmärrystä jokaisen, myös apua 
tarvitsevan ihmisen, omasta toimijuudesta. Kohderyhmiä voitaisiin ottaa nykyistä 
useammin mukaan palveluiden suunnitteluun, ja kokemus- ja vertaisasiantunti-
joiden osaamista kannattaisi hyödyntää nykyistä paremmin. Palvelujärjestelmän 
siiloutuminen herätti huolta, ja tuelta toivottiinkin tarpeen vaatiessa moniamma-
tillista tiimiä, jossa päävastuu olisi selkeästi nimettynä jollekin.  
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Ulossulkeminen osallistujien elämässä –  
hanketyöntekijöiden havaintoja 



Onnistumisia ja hyviä esimerkkejä

Aseman Lapset kohtaa Pasila-hankkeessa toistuvasti rikoksia tekeviä alaikäisiä ja tarjoaa 
yksilö- ja yhteisötukea nuorten rikoskierteiden katkaisemiseksi. 

Barnavårdsföreningen i Finlandin Oman elämänsä supertähti -hanke tukee sijoitettujen 
ja lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa. 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa -hank-
keen tavoitteena on edistää Uudellamaalla oleskelevien Itä-Euroopan romanien hyvin-
vointia ja osallisuutta. 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen Luontovoimaa!-hankkeessa koulutetaan suomalaisista 
naisista luontoystäviä maahanmuuttajanaisille. 

Lahden Diakonialaitoksen Tukea vapaaehtoisuuteen -hankkeessa mahdollistetaan va-
paaehtoistoiminta myös heille, joille se ei syystä tai toisesta ole mahdollista ilman erityis-
tä tukea. 

Pakolaisnuorten tuen Avaamo-hanke vahvistaa osallisuutta tukemalla maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten vanhempia kasvatuksen haasteissa. 

Rauman Seudun Katulähetyksen Osana yhteisöä -hanke tukee syrjäytyneiden ja syrjäyty-
misvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta Rauman seudulla. 

Romano Mission Terne Apre – Nuorten vuoro -hankkeessa tuetaan romaninuoria löy-
tämään omat voimavaransa ja vahvuutensa ja pyritään samalla ehkäisemään haitallisia 
selviytymiskeinoja 

Sirkus Magentan Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena -hanke vahvistaa lasten-
suojelun asiakkaiden osallisuutta, aktiivista toimijuutta, positiivista vuorovaikutusta ja 
tukiverkostoja.
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Ennakkoluulojen vähentämiseen ja asenteiden muuttamiseen ehdotettiin koh-
taamistaitojen opettamista niin ammattilaisille kuin kaikille muillekin. Ihmisten 
tuominen yhteen ja aidon kohtaamisen mahdollistaminen auttaa vähentämään 
ennakkoluuloja. Riittävän varhaisen ryhmäyttämisen rooli kouluissa ja harras-
tuksissa voi olla kiusaamisen ehkäisyn kannalta merkittävä. Myös median roolia 
nostettiin esiin: tietyistä kohderyhmistä olisi syytä puhua nykyistä positiivisem-
min ja tuoda esiin myös niitä haasteita, joita kohderyhmään kuuluva muiden en-
nakkoluulojen takia kohtaa. Asenteisiin vaikuttamisen lisäksi tarvitaan oikeuksien 
puoltamista ja tietoa oikeuksista, jotta syrjimistapauksiin osataan ja uskalletaan 
puuttua.



Arvokkaan osallistujakysely toteutettiin vastaajille kahdesti: toimintaa aloittaessa 
ja myöhemmin toiminnan jo hyvän aikaa pyörittyä. Niiden osalta, joiden kohdal-
ta seurantatieto on saatu talteen, löytyy myös pieniä eroja ulkopuolisuuden ko-
kemuksen kohdalla. Puolet vastaajista vastasi seurantakyselyssä kysymykseen 
samoin kuin aloituskyselyssä. Viidesosa antoi seurantakyselyssä hieman negatii-
visemman ja kolmasosa hieman positiivisemman arvion.  

Kenellä kokemus muiden suhtautumisesta itseensä oikein muuttui ja miten? Seu-
rantakyselyyn positiivisemman tai negatiivisemman arvion antaneet itse asiassa 
erosivat selvästi toisistaan. Positiivista muutosta kokeneilla oli selkeästi muita 
vastaajia useammin taustallaan ulossulkemisen kokemuksia. Heistä 71 prosenttia 
oli aloituskyselyssä ilmoittanut kokevansa muiden suhtautuvan positiivisesti it-
seensä korkeintaan joskus (muista vastaajista 23 %). 

Kolmasosa vastaajista antoi seurantakyselyyn positiivisemman arvion koke-
muksistaan muiden suhtautumisesta itseensä. (N=117)

Erityisesti ulossulkemista kokeneiden  
kokemukset muuttuivat positiivisemmiksi 
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Aloituskyselyssä joka kolmas vastaaja kertoi kokevansa muiden suhtautuvan vas-
taajaan positiivisesti joskus, hyvin harvoin tai ei koskaan. Seurantatietoja tarkas-
tellessa tämä joukko erottuu erityisesti niiden vastaajien kohdalla, joiden kokemus 
muiden ihmisten suhtautumisesta on hankeaikana muuttunut positiivisemmaksi. 
57 % ulkopuolisuutta kokeneista antoi seurantakyselyssä positiivisemman arvion 
kokemuksestaan muiden ihmisten suhtautumisesta.  

Hankekohtaisia tuloksia tarkastellessa muutaman hankkeen osallistujien vas-
taukset nousevat hätkähdyttävästi esille. Esimerkiksi Loisto Setlementin Ba-
har-hankkeen osallistujista valtaosa (82 %) arvioi hankkeeseen osallistuttuaan 
aiempaa positiivisempaan sävyyn kokemustaan muiden suhtautumisesta. Samoin 
Pakolaisnuorten tuen Avaamo-hankkeen vastaajista 60 % päätyi aiempaa posi-
tiivisempaan arvioon. Bahar-hankkeessa työskennellään kunniaan liittyvän kal-
toinkohtelun ja väkivallan vuoksi yhteisöstään irtaantuvien nuorten kanssa, ja 
Avaamossa kohdataan maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän vanhempiaan.  

Kuten yllä on kerrottu, Arvokkaan hankkeiden ulossulkemista kokeneet vastaajat 
erottuivat muista vastaajista myös muutamien muiden piirteiden kautta. He osal-
listuivat muita harvemmin muuhun toimintaan, olivat muita harvemmin tyytyväi-
siä ihmissuhteisiinsa sekä kokivat muita vähemmän kuulumisen tunteita erilai-
sia tahoja kohtaan. He arvioivat yhteiskunnallisen asemansa keskimäärin muiden 
arvioita matalammaksi, uskoivat vähemmän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman 
elämänsä kulkuun sekä suhtautuivat muita pessimistisemmin tulevaisuuteensa. 
Tutkimme myös mahdolliset muutokset suhteessa näihin piirteisiin.  

Yleisesti ottaen positiivisempi kokemus muiden suhtautumisesta ei ollut yhtey-
dessä muutoksiin muissa mainituissa asioissa. Vastauksista nousi kuitenkin muu-
tama kiinnostava huomio esiin. He, jotka kokivat hankekauden aikana muiden 
suhtautumisen muuttuneen hieman positiivisemmaksi, kokivat myös aiempaa 
vahvempaa kuulumista koulu- ja työyhteisöön tai johonkin yhdistykseen, seuraan 
tai kansalaisjärjestöön. Vaikuttaa siltä, että he ovat kenties saaneet opiskelu- tai 
työpaikan tai kokeneet järjestötoiminnan itselleen mielekkääksi. Pientä viitettä 
oli myös siitä, että positiivisempaa suhtautumista kokevat olisivat aiempaa tyyty-
väisempiä ihmissuhteisiinsa. Jälkimmäinen tulos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 
merkitsevä.  



11

Johtopäätökset 

Arvokkaan hankkeiden osallistujilta kysyttiin, kokevatko vastaajat ihmisten suh-
tautuvan heihin pääsääntöisesti positiivisesti. Joka kolmas kyselyyn vastannut 
koki muiden suhtautuvan positiivisesti joskus, hyvin harvoin tai ei koskaan. Tul-
kitsemme näiden ihmisten kokevan syystä tai toisesta ulossulkemista.  

Ulossulkemista kokeneet vastaajat erottuivat muista vastaajista myös muiden ky-
symysten kohdalla. He muun muassa osallistuivat harvemmin kysyttyyn muu-
hun toimintaan, olivat tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa, uskoivat vähemmän 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa sekä arvioivat oman yh-
teiskunnallisen asemansa matalammaksi kuin muut vastaajat. 

Arvokkaan hankkeiden työntekijät ovat muutamassa yhteydessä kuvanneet hank-
keiden osallistujien kokemia ulossulkemisen tilanteita. Nämä liittyivät erityises-
ti erilaisiin osallistumisen esteisiin, palvelujärjestelmän piirteisiin ja rajoitteisin, 
muiden ihmisten ennakkoluuloihin sekä toisinaan myös ulossulkemista kokeneen 
ihmisen omaan käyttäytymiseen.  

Ulossulkemisen kokemuksia voidaan vähentää ratkomalla ulossulkemista tuotta-
via tilanteita. Esimerkiksi osallistumisen esteitä voidaan lieventää esteettömällä 
ja saavutettavalla ympäristöllä. Toisinaan esteet jäävät piiloon niiltä, jotka eivät 
niihin itse törmää. Tällöin tarvitaan myös lisää tietoa ja ymmärrystä esteettömyy-
destä ja saavutettavuudesta ja niiden avulla löydetyistä konkreettisista ratkaisuis-
ta.  

Palvelujärjestelmä muuttuu jähmeästi, mutta sitäkin on mahdollista päivittää. 
Apua tarvitsevan ihmisen toimijuus on avainasemassa myös ulossulkemisen ti-
lanteissa. On tärkeää päästä vaikuttamaan omaa elämää koskeviin asioihin. Mui-
den ihmisten ennakkoluuloja voidaan vähentää muun muassa tietoa levittämällä, 
kouluttamalla, järjestämällä mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle sekä tarkis-
tamalla sitä sävyä, millä esimerkiksi eri medioissa jostain kohderyhmästä puhu-
taan.  

Ulossulkemisen kokemuksiin voidaan vaikuttaa. Huolehditaan, että kaikki mahtu-
vat mukaan toimintaan.



Arvokas-ohjelma pähkinänkuoressa

Arvokas on eriarvoisuuden vähentämisen ja osallisuuden vahvistamisen avus-
tusohjelma. Ohjelmassa on mukana 25 hanketta ja Suomen Setlementtiliiton 
hallinnoima koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet kehittävät hankekauden 
2018–2021 aikana uusia järjestölähtöisiä eriarvoisuutta vähentäviä ja osalli-
suutta vahvistavia toimintatapoja. Arvokas-ohjelmaa rahoittaa STEA Veikka-
uksen tuotoilla.  

Arvokkaan hankkeet tarjoavat toimintaansa erityisesti haasteellisessa elä-
mäntilanteessa eläville sekä tavalla tai toisella huono-osaisuutta kokevil-
le ihmisille. Pääkohderyhmänä ovat työikäiset, mutta mukana on myös nuo-
rille ja lapsiperheille suunnattuja hankkeita. Hankkeet pyrkivät parantamaan 
muun muassa työttömien, asunnottomien, vankeusrangaistusta suorittavien 
ja suorittaneiden, pitkäaikaissairaiden, maahanmuuttajaryhmien ja muiden 
erityisryhmien toimintamahdollisuuksia ja edellytyksiä parempaan elämään 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeet toimivat kaiken kaikkiaan 30 paik-
kakunnalla sekä valtakunnallisesti. 

Arvokas-ohjelman erityispiirteenä on huomattava heterogeenisyys. Ohjelmas-
sa mukana olevat hankkeet ovat hyvin erilaisia kohderyhmiltään ja toiminnal-
taan. Kaikissa hankkeissa työskennellään eriarvoisuuden vähentämisen eteen. 
Eriarvoisuuden taustalla on lukuisia eri tekijöitä, joista erityisesti köyhyys, yk-
sinäisyys ja ulossulkeminen on tunnistettu ohjelman hankkeita yhdistäviksi 
teemoiksi. 
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Mukana ohjelmassa ovat:  

Aseman Lapset •  Barnavårdsföreningen i 

Finland • EHYT ja Kehitysvammaliitto  •  Epilepsialiitto •  

Diakonissalaitos  • Helsingin NMKY  • Jyvälän Setlementti •  

Kehitysvammaisten Tukiliitto • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

• Kukunori  •  Lahden Diakoniasäätiö   •  Loisto setlementti • 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutus-

säätiö  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto • Pakolaisnuorten tuki  • 

Pesäpuu   •  Perheidenpaikka   •  Porttiteatteri   •  Rauman Seudun 

Katulähetys  • Romano Missio  • Satakunnan yhteisöt  • Sirkkulan-

puiston toimintayhdistys  • Sirkus Magenta • SOS-Lapsikylä  •

 Uudenmaan Lihastautiyhdistys 
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Arvokkaan osallistujakysely
 
Mukana ohjelmassa ovat:  
Arvokas-ohjelman koordinaatiohanke selvittää hankeaikana tapahtuneita yksilö-
tason muutoksia sekä hankkeiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tietoa hankkeis-
ta kerätään muun muassa osallistujakyselyn avulla. Kysely on toteutettu kahdessa 
osassa: osallistujat ovat vastanneet kyselyyn toiminnassa aloittaessaan sekä myö-
hemmin toiminnassa jo mukana oltuaan. Vastaukset on linkitetty toisiinsa tunnis-
teen avulla, vastaajien kuitenkin pysyessä anonyymeinä. Tietoa on kerätty vuosina 
2019–2021.  

Osallistujakyselyssä kartoitetaan vastaajan taustatietoja, muutamia elämäntilan-
teeseen liittyviä tietoja, kysytään osallisuuteen ja toimijuuteen liittyviä kysymyk-
siä sekä seurataan vastaajan omia tavoitteita toimintaan osallistumiselle sekä jäl-
kimmäisessä kyselyssä myös toiminnan vaikutuksia. Ulossulkemisen kokemuksia 
kysyttiin kysymyksellä koetko, että ihmiset suhtautuvat sinuun pääsääntöisesti posi-
tiivisesti. Vastausvaihtoehtoina olivat ei koskaan, hyvin harvoin, joskus, melko usein 
ja lähes aina. 

Raportissa on tulkittu vastaajan kokevan ulkopuolisuutta silloin, kun hän vastaa 
kokevansa muiden suhtautuvan itseensä positiivisesti joskus, hyvin harvoin tai ei 
koskaan.  

Arvokkaan osallistujakyselyyn saatiin 437 vastausta yhteensä 310 henkilöltä. Yh-
distettävissä olevaa seurantatietoa on 127 henkilöltä. Kaikki tässä tekstissä esitetyt 
aineistoon pohjautuvat ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Vas-
taajajoukko ei ole suoraan yleistettävissä. 
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Muita hyödynnettyjä tietoja
 
Tämän tekstin koostamisessa on Arvokkaan osallistujakyselyn aineiston ja mainit-
tujen lähteiden lisäksi hyödynnetty hanketyöntekijöiltä saatua tietoa sekä Setle-
menttikyselyn pilottia. 

Arvokkaan hanketyöntekijöiltä on kerätty kommentteja ulossulkemisesta ja siihen 
vaikuttamisesta sekä sähköpostitse vuonna 2019 että Arvokkaan syysseminaarin 
työpajassa 2020. Koosteen kirjoittamisessa on käytetty myös hanketyöntekijöiden 
vuonna 2019 kokoamia tietoja toiminnoistaan sekä heidän STEA:lle toimittamiaan 
vuoden 2020 toimintaa koskevia tuloksellisuusraportteja. 

Arvokkaan osallistujakyselyn suunnittelussa on hyödynnetty Setlementtikyselyn 
kysymyksiä vertailtavuuden varmistamiseksi. Setlementtikyselystä on käytössä 
pilottikierroksen vastaukset, joten varsinaista vertailuaineistoa siitä ei vielä saada.
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