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SOSIAALINEN OSALLISUUS

SOCIAL INCLUSION / SOCIAL 

ENGAGEMENT

- Yhteiskuntatieteellinen käsite

- Inkluusio vs. eksluusio

- Emil Durkheim: Inkluusio merkitsi solidaarisuuden onnistumista ja 

eksluusio solidaarisuuden epäonnistumista

- Michel Foucault ja Pierre Bourdieu: inkluusio ja eksluusio sosiaalisen 

tasa- ja epätasa-arvoisuuden määrittelijänä

UMK
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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
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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.

. 
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OSALLISUUS KÄSITTEEN 
KÄYTTÖHISTORIASTA:

ALAMAISUUS – KANSALAISUUS – ASIAKKUUS - KULUTTAJUUS

KONTROLLI – SIETÄMINEN- SOLIDAARISUUS

ULOSSULKEMINEN – INTEGRAATIO – INKLUUSIO

YHTEISKUNTAPOLIITTINEN TAVOITE = KOHTEESTA OSALLISEKSI
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OSALLISUUDEN ERI MUODOT
Osallisuus voidaan jakaa eri toimintoihin seuraavasti: 

 tieto-osallisuus (koskee oikeutta tiedon saamiseen ja tuottamiseen), 

 suunnitteluosallisuus (koskee oikeutta olla mukana suunnittelussa), ei 

”plan for” vaan ”plan with” tai ”plan by”

 päätösosallisuus (oikeus olla mukana omaa elämää koskevissa 

päätöksissä), 

 toimintaosallisuus (koskee oikeutta toteuttaa omaa toimintaa yhdessä 
muiden kanssa)

 arviointiosallisuus (mukana arvioimassa toimintaa/projekteja)

Lähteet: Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2015).
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ASIAKASOSALLISUUDEN TASOT

 1) Palvelun asiakas informanttina (antaa tietoja; asiakaspalaute)

 2) Palvelun asiakas osallisena (kuuleminen; vaikuttaa palveluun omalla 

kohdalla), 

 3) Palvelun asiakas vaikuttajana, laadun kehittäjänä (vaikuttaa 

palveluihin myös muiden kohdalla)

 4) Palvelun asiakas päättäjänä, joka määrittelee palvelun raamit 

Lähteet: Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2015). Asiakasosallisuus. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. Saatavilla www.thl.fi/sokra. 
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Maakunta- ja SOTE-
uudistus/asiakasosallisuus

 https://alueuudistus.fi/osallist

uminen/sote

 Maakuntauudistuksessa 

asiakasosallisuus nostettu 

kärkeen

Esimerkki: Helsingin stadiluotsit. 

Kaupunginosien ”agentteja” 

sparraamaan ja tukemaan 

yhteisöjen aloitteita. 
UMK

https://alueuudistus.fi/osallistuminen/sote


Kaksi perinnettä

1) Hyvinvointivaltio = kansalaisuus ja kuntalainen = 

Demokratia

- Asiantuntijoiden rationaalisuus, etiikka ja yleinen hyvä

2) Markkinat = asiakas ja kuluttaja = Uusliberalismi

- NPM, tulosjohtaminen, tehokkuus, lean –ajattelu

Mitä Lean tarkoittaa?
JS



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.

JS



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
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Yhteisöön kuuluminen osallisuutena

Kohtaamispaikka:

1) Järjestelmäkeskeinen; yhteisöllisyyttä ja 

kohtaamista tuotetaan

vai

2) Kansalaisuuskeskeinen; kansalaisten omaehtoista 

toimintaa mahdollistetaan
JS



Osallisuutta edistäviä käytänteitä

Lähtökohta 1: Demokratia / Tasa-arvoisuus

 Asiakkaille, joilla on voimavaroja osallistumiseen tai heidän 

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

 Asiakasraadit, yhteiskehittäminen, kokemusasiantuntijuus jne.

Lähtökohta 2. Yhteisöllisyys ja dialogisuus

 Välittäminen ja kunnioitus

 Epämuodollisuus 

 Suvaitsevaisuus

 Vieraanvaraisuus / palveluasenne

 Luottamus JS



Miten osallisuus toteutuu / ei-

toteudu käytännössä?

Omia kokemuksia?

Miten osallisuutta voi edistää?: 

Toimintatavoilla? 

Millaisilla foorumeilla? 

Millainen olisi käytännön muutos, joka tekisi palvelukulttuuristanne 

enemmän osallisuutta mahdollistavan? Kehitä yksi käytännön toimi. 



Lukemista:

 https://alueuudistus.fi/osallistuminen/sote – hyvät nettisivut, jossa 

paljon esimerkkejä eri pilottialueiden ratkaisuista osallisuuden 

lisäämiseksi

 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

 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)

https://alueuudistus.fi/osallistuminen/sote


Lukemista (jatko)


Jelli – järjestötietopalvelu. http://www.jelli.fi/osallisuus/osallisuus/. Paljon 
kirjallisuusvinkkejä, käsitemäärittelyjä, opinnäytetöitä, oppaita. 

Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2015). Asiakasosallisuus. Sosiaalisen 
osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. Saatavilla www.thl.fi/sokra. 
https://www.thl.fi/documents/10531/1787240/Tietopaketti_Asiakasosallis
uus.pdf/97b24b5c-2b6b-4308-bf4f-0f863bc8e2e6

Leemann, L., Kuusio, H. & Hämäläinen, R.-M. (2015). Sosiaalinen 
osallisuus. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke 
(Sokra). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla www.thl.fi/sokra. 
https://www.thl.fi/documents/10531/2088501/Tietopaketti_Sosiaalinen_
Osallisuus.pdf/52a41c04-c4fa-4cf0-bc6f-0bb06705903b

http://www.jelli.fi/osallisuus/osallisuus/
https://www.thl.fi/documents/10531/1787240/Tietopaketti_Asiakasosallisuus.pdf/97b24b5c-2b6b-4308-bf4f-0f863bc8e2e6
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