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YHDESSÄ TOIMIEN – osallisuutta, yhteisöllisyyttä 
ja hyvinvointia saamelaisalueelle 2017-2019

Kitti Kumpulainen 3

Työelämän ulkopuolella olevien työ-
ja toimintakyvyn parantaminen
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Osallisuus 
työyhteisössä:
• Parantaa 

tiedonkulkua
• Lisää kaikkien kykyä 

vuorovaikuttaa
• Lisää 

tulevaisuusorientaati
ota, vastuunottoa ja 
päätöksiin 
sitoutuvuutta

Osallisuus osana omaa 
työtä:
• Auttaa tuntemaan 

kohderyhmän tarpeet
• Lisää yhdessä 

tekemistä
• Auttaa löytämään 

syrjään jääneitä

Osallisuus yksittäisen 
haavoittuvassa 
asemassa olevan 
henkilön kokemana:
• Palauttaa toivon
• Lisää 

merkityksellisyyden 
kokemusta

• Synnyttää 
myönteisen kehän



Osallisuus käsitteenä

Sosiaalinen osallisuus

• 1970-1980 –luvuilla Ranskassa yhteiskuntapoliittinen  keskustelu johti ensimmäisiin 

syrjäytymistä koskeviin sosiaalipoliittisiin ohjelmiin.  

à Euroopan maihin ja Euroopan komissioon     

à Amsterdamin sopimukseen 1997 sosiaalisten oikeuksien  peruskirja 

à 2000-2010 Lissabonin strategia ja kansalliset sosiaalista osallisuutta koskevat toimintasuunnitelmat 

à Eurooppa 2020 strategia sisältää monia sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tavoitteita ja hankkeita.

à Australiassa 2007 ensimmäinen sosiaalisen osallisuuden ministeri.
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Yhteisön elämänlaatu

Hyvät elinolosuhteet
Hyvä terveys
Kestävä ympäristö
Toimivat yhteisöt
Koulutettu väestö
Tasapainoinen ajankäyttö
Korkea osallistumisaste paikalliseen toimintaan
Taiteen, kulttuurin ja luovuuden ilmaiseminen
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Ihminen arvioi 
onnellisuuttaan sen 
perusteella, miten hyvin 
hänen tarpeensa tyydyttyvät 
ja halunsa täyttyvät.

Tarpeissa korostuvat 
sosiaaliset suhteet, haluissa 
materiaaliset saavutukset.

Tunteet ovat haluja 
merkityksellisempiä 
onnellisuudelle.
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Ihminen on osallinen, kun 
hän kokee olevansa 
merkityksellinen osa 
kokonaisuutta.

Hän tulee kuulluksi itsenään 
ja vaikuttaa elämänsä 
kulkuun ja yhteisiin asioihin.



Osallisuus omassa elämässä

Vaikuttaminen

Vaikuttuminen

Yhteiskuntaryhmät ylittävä vuorovaikutus, 
jossa pääsee osoittamaan osaamistaan 
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Osallisuutta lisäävät
Matala kynnys
Arvostava 
kohtaaminen
Luottamus
Rinnalla kulkeminen
Kannustaminen
Onnistumisen 
kokemukset
Yhdessä tekeminen
Vertaistoiminnan 
vahvistaminen
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Sosiaalisten 
verkostojen mukaan 
ottaminen
Mies- ja 
naissensitiivinen työ
Tukihenkilöt
Palveluohjaus
Vuorovaikutus



Osallisuuden indikaattorit
Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä
Saan myönteistä palautetta tekemisistäni
Koen, että minuun luotetaan
Saan itse apua silloin, kun sitä tarvitsen
Olen tarpeellinen jollekin ihmiselle
Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön
Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita
Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin
Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun
Tunnen, että elämälläni on tarkoitus
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Kehittämisen tulee pohjautua tiedolle 
ihmisten tarpeista

Hyvinvointi rakentuu yksilöllisistä, 
yhteisöllisistä ja rakenteellisista 
tekijöistä

Kansalaisyhteiskunnan ja kunnan 
yhteistyö keskeistä
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Omaehtoisuus (autonomy)

Kyvykkyyden osoittaminen 
(competence)

Yhteenkuuluvuus (relatedness)

Syntyy sisäinen 
motivaatio
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Niukkuudessa merkityksellisyyden 
kokemus on altis katoamaan.

Motivaatio syntyy myönteisesti 
virittyneessä mielessä, ihmisessä, joka 
uskoo omien ja yhteisten voimavarojen 
avulla saavuttavansa jonkin asian.

Toiveikkuus vahvistaa pystyvyyden 
tunnetta. 
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Osallisuus seurakunnassa, 
hengellisessä yhteisössä

Mihin osallisuuteen toimijana, 
työntekijänä itse kuulun?

Mihin/minkä/kenen osallisuuteen 
seurakuntalaisia, utsjokelaisia 
kutsutaan/ohjataan/opastetaan?
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Osallisuus ja seurakunnan, 
hengellisen yhteisön perustehtävä?
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Perustehtävä eri ammattiryhmien, 
toimijoiden näkökulmasta?



”Ihmisen on oltava arvokas 
ensin muiden silmissä ennen 
kuin voi olla sitä itsensä 
silmissä.”

• Georg Hegel, filosofi

Osallisuustyössä tarjotaan tällaisia 
osallisuuden tiloja ja toimijuutta 
vahvistavia piirejä.
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