
Osallisuudesta

SAIPPUAMAINEN KÄSITE

SEKAVAHKO

MONIULOTTEINEN

HIEMAN EHKÄ HANKALA KÄYTTÄÄ ANALYYTTISESTI

MYÖS PERHEKESKUKSELLA USEITA ERI KÄYTTÖTAPOJA



Mihin ongelmaan osallisuudella haetaan ratkaisua 

hankesuunnitelman mukaan?

Ongelma 1.

”Perhekeskustoiminnalla haetaan ratkaisua hajanaisen palvelujär-

jestelmän kyvyttömyyteen vastata lasten ja perheiden avuntar-

peisiin viivyttelemättä ja kustannusvaikuttavasti. Tavoitteena on 

kehittää perhekeskustoimintamalli, joka kokoaa pirstaleiset palve-

lut ja edistää asiakkaan tarpeiden kohtaamista”. 

Ratkaisu: Perhekeskus kokoaa kaikki perheesi tarvitsemat 

palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi



Ongelma 2. Lasten, nuorten ja perheiden sekä ammattilaisten 

välisen kohtaamisen puutteista (vuorovaikutuksen vajeet, 

ammattilaisten osaamisen haasteet, erilaisten perheiden 

avuntarpeisiin vastaamattomuus, avun ja tuen hakemisen ja 

saamisen vaikeudet)

Ratkaisu: Toimintakulttuurin muutos

- Lape -hankedokumenteissa osallisuutta, lapsilähtöisyyttä, perhekeskeisyyttä 
jne.

. 



OSALLISUUS KÄSITTEEN 
KÄYTTÖHISTORIASTA:

ALAMAISUUS – KANSALAISUUS – ASIAKKUUS - KULUTTAJUUS

KONTROLLI – SIETÄMINEN- SOLIDAARISUUS

ULOSSULKEMINEN – INTEGRAATIO – INKLUUSIO

YHTEISKUNTAPOLIITTINEN TAVOITE = KOHTEESTA OSALLISEKSI



Mikä hankaloittaa osallisuuskäsitteen käyttöä?

1) Hyvinvointivaltio = kansalaisuus ja kuntalainen = 

Demokratia

- Asiantuntijoiden rationaalisuus, etiikka ja yleinen hyvä

2) Markkinat = asiakas ja kuluttaja = Uusliberalismi

- NPM, tulosjohtaminen, tehokkuus, lean –ajattelu

Kaksi perinnettä sekoittuu toisiinsa?



Palveluiden kehittäminen ja osallisuus:

New Public Management ratkaisi useita julkis-hallinnollisen 

palvelubyrokratian jäykkyyteen, hitauteen ja 

viranomaislähtöisyyteen liittyviä ongelmia.

Esim. User Involvement -liike Isossa-Britanniassa 1990 –luvulla 

pakotti asiakkaiden osallistamiseen ja lisäsi asiakaslähtöisyyttä:

Asiakasosallisuus tarkoittaa, että asiakas osallistuu aktiivisesti palvelun 

suunnitteluun, järjestämiseen, tuottamiseen, kehittämiseen, ja/tai arviointiin.



Hyvän lisäksi NPM toi tilalle uusia merkittäviä ongelmia:

Asiantuntijaetiikan ja osaamisen sijasta palveluita kehitetään 

talous ja palveluprosessit edellä. 

Tehostamistavoitteet annetaan ylhäältä alas; miten käy 

asiakkaiden ja asiantuntijoiden osallisuuden



Molemmilla lähestymistavoilla ansionsa.

Selkeissä ja yksinkertaisissa toimenpideprosesseissa on järkevää 

tehostaa prosesseja ja yrittää tehdä asiat nopeasti. Tärkeätä 

taloudellisuus, tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus

Monimutkaisissa psyko-sosiaalisissa ongelmissa auttaminen vaatii 

aina aikaa. Muussa tapauksessa kyse ei ole monimutkaisista 

ongelmista.  Ilman aikaa on vaikea luoda luottamusta edistävää 

kohtaamista. Tärkeätä auttamistyön osaaminen, etiikka ja 

asiantuntijuus.



Asiakaslähtöisempi palvelukulttuuri 

– palvelu sovitetaan asiakkaiden 

tarpeisiin.
 Tavoitteena kunnioittava kohtaaminen

 Joustavuus, ketteryys

 Kaikki tarpeet tärkeitä

 Autetaan siinä tarpeessa minkä ihmiset kulloinkin ilmaisevat

 Pidetään huolta auttamisen jatkuvuudesta



Yhteisöön kuuluminen osallisuutena

Kohtaamispaikka:

1) Järjestelmäkeskeinen; yhteisöllisyyttä ja 

kohtaamista tuotetaan

vai

2) Kansalaisuuskeskeinen; kansalaisten omaehtoista 

toimintaa julkisessa tilassa.



Osallisuutta edistäviä käytänteitä

 Lähtökohta 1: Demokratia.

 Asiakkaille, joilla on voimavaroja osallistumiseen tai heidän 

edustajilleen, on annettava valtaa, tietoa, rahaa ja vastuuta.

 Asiakasraadit, yhteiskehittäminen, kokemusasiantuntijuus jne.

Lähtökohta 2. Yhteisöllisyys ja dialogisuus

Onko dialogi menetelmä vai eettinen asenne?

 Välittäminen ja kunnioitus

 Epämuodollisuus 

 Suvaitsevaisuus

 Vieraanvaraisuus – vrt. hotelli



Esityksen keskeiset lähteet:

 Hieno perusesitys:

 Laitila: Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä

 http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0224-
5/urn_isbn_978-952-61-0224-5.pdf

 Muita:

 Nivala ja Ryynänen: Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia.

 http://www2.uef.fi/documents/1381035/2330652/NivalaRyyn%C3%A
4nen2013.pdf

 Helen (toim.) Reformin pirstaleet (NPM)

 Juhila: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina (NPM)

 Särkelä: Välittäminen ammattina (etiikka ja auttamistyö)



Elämä on kuin yksinäisen miehen 

mieli sumuisilla vuorilla (Laxness)

Kiitoksia mielenkiinnosta


