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Informaatio-
osallisuus – saan 

tietoa

Kehittäjäosallisuus –
olen mukana 
palveluiden, 

toimintojen yms. 
kehittämisessä

Palvelutuotanto-
osallisuus – osallistun 

palveluiden 
tuottamiseen 

Demokratiaosallisuus
– osallistun 

äänestäjänä, 
päättäjänä, 

mielipidekirjoittajana 
jne.

Osallisuuden monet ulottuvuudet



Sosiaalinen osallisuus

• Yhdenvertaisia oikeuksia 

• Riittäviä ja tarkoituksenmukaisia voimavaroja 

• Mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan 

= Perusoikeuksia, ihmisoikeuksia, mahdollisuutta liittyä, olla osallinen, vaikuttaa 
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Onko osallisuuden vastakohta syrjäytyminen? 

• Osallisuus ei ole syrjäytymisen vastakohta, vaan paljon laajempi asia

• Usein sosiaalista osallisuutta tarkastellaan kaikista haavoittuvimpien ihmisten 
kannalta 

• Sosiaalinen osallisuus on..

– sosiaaliturvan toteutumista, mutta myös riittävää mahdollisuutta saada erilaisia sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita, päästä työmarkkinoille, käyttää demokraattisia 
osallistumisoikeuksiaan jne. 
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Mistä osallisuuden kokemus kertoo ja mihin se vaikuttaa? 

• Osallisuuden kokemus kertoo muun muassa siitä, kokeeko ihminen, että hänellä on 
vaikuttamismahdollisuuksia, että hänen tekemisillään on merkitystä ja kuuluuko hän itselleen tärkeään 
yhteisöön.

• ”Osallisuuden kokemus auttaa ongelmien ratkaisemisessa, kannattelee vastoinkäymisten keskellä ja motivoi 
eteenpäin esimerkiksi kuntoutumisessa, työssä ja opinnoissa. Köyhyyttä se ei poista, mutta osalliseksi itsensä 
kokeva ihminen näkee enemmän mahdollisuuksia ja uskoo pyrkimyksiinsä”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö 
Anna-Maria Isola.

Lähde: https://www.sttinfo.fi/tiedote/koyhyytta-kokeneilla-usein-matala-osallisuuden-kokemus-thln-osallisuusindikaattori-auttaa-vahentamaan-syrjaytymista?publisherId=69817778&releaseId=69923402
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Osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Oma motivaatio
Toimintaympäristöt 
ja arjen kontekstit

Tuki osallisuudelle, 
apu, vertaisuus 
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Osallisuus työmarkkinoilla

• Ihmisten perusoikeuksiin kuuluu mahdollisuus työskennellä valitsemassaan työssä tai 
ammatissa 

• Suomessa tämä perusoikeus toteutuu paikoitellen huonosti – vammaisilla, osatyökykyisillä, 
pitkäaikaistyöttömillä…

• Meillä on Suomessa paljon tehtävää työmarkkinaosallisuuden parantamiseksi; 
mahdollisuuksia löytyy mm.

– ennakkoluulojen ja asenteiden purkamisesta osatyökykyisiä/täsmätyökykyisiä kohtaan

– joustavammista työmarkkinoista (osa-aikatyö jne.)

– kannustinloukkujen purkamisesta, sovitetaan etuudet paremmin yhteen (sotu-komitea) 

– henkilökohtaisen tuen lisäämisestä – esim. työhönvalmennus, työkykykoordinaattorit

– non-formaalin ja informaalin osaamisen tunnistamisesta
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Osaaminen näkyväksi osaamismerkkien avulla 

• Digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) on sähköinen ja visuaalinen dokumentti osaamisesta. 
Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista.

• Open Badge -osaamismerkit liittyvät usein epävirallisen oppimisen (70-80 % osaamispääomastamme) 
näkyväksi tekemiseen. 
– Merkin suorittajalle oman osaamisen näkyväksi tekeminen

– Merkin myöntäjälle myös hyödyt mm. brändäyksen näkökulmasta, sekä laadun näkyväksi tekeminen

• Osaamismerkit ovat ketterä vastaus työelämän muuttuviin tarpeisiin. Niillä voidaan osoittaa taitoja, joita nyt 
ja tulevaisuudessa kaivataan.

• Osaamismerkit ovat myös erinomainen tapa osoittaa pehmeitä taitoja, joista povataan tulevaisuuden 
työelämän valttikortteja. Osaamismerkkien avulla voi osoittaa esimerkiksi empatian, muutoskyvyn ja 
verkostoitumisen taitoja. Osaamismerkkien tärkeys korostuu tulevaisuudessa varsinkin tällaisten taitojen 
osalta.
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• Toimintamallit: Suomessa on paljon 
toimintamalleja osa/täsmätyökykyisten
työllistämiseen ja sosiaalisen osallisuuden 
vahvistamiseen 

• Tutkittu tietoa paljon: ks. Shemeikka & 
Pärnänen 2021 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/ha
ndle/10024/163207/TEM_2021_40.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y)

• Jatkuva kehittäminen: parantaa toiminnan 
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta

Työkyvyn tuen palvelukonsepteja
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Lopuksi

• Osallisuus ei aina lisää hyvinvointia 

• Joskus osallisuus voi olla pakotettua – esim. pakko 
osallistua työmarkkinoille

• Hyvinvointia tulee tarkastella sekä objektiivisesti että 
subjektiivisesti, ihmisen omasta kokemusmaailmasta 
käsin

• Osallisuus ei ole joko tai – voi olla samanaikaisesti 
osallinen ja osaton

• Osallisuus muotoutuu aina suhteessa muihin ihmisiin, 
yhteisöihin, erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin

Lähde: Salminen & al. 2021. Osallisuuden kehät: näkökulmia hyvinvoinnin 
muotoutumiseen. Focus Localis vol 49, 3. 
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Kiitos ja hyvää joulun odotusta! 
@KuitunenSoile

@Kuntoutussaatio
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