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Kansalaisuuden kynnykset 

Sadassa vuodessa kansalaiseksi –
juhlakonferenssi 

Sakari Kainulainen 
dosentti, asiantuntija 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 



Kynnyksiä osallisuuden edessä 

 

osallisuus 

Inhimillinen Sosiaalinen 

Taloudellinen 
/Yhteiskunnallinen 



Vammaisfoorumin arvio valinnanvapauslaista 

• Avun ja tuen tarpeita sekä toimintakykyä arvioivat useimmiten 
erilaiset ammattilaiset. Arvioidaan vikoja ja puutteita. 
Arviointimenetelmät eivät sovellu kaikille. 

• ”minä pystyn – tähän tarvitsen tukea” –ajattelu arvioinnin 
pohjaksi! 

• Arvioinnin tarkoitus ja seuraukset tulee olla selvillä.  

• Kullekin vastaajaryhmälle haettava luontaisimmat 
kommunikointitavat.  

• Tulokset on käytävä läpi vastaajan kanssa. 

Lähde: Könkkölä ja Ulander HS 29.3.2017 



 
Osallisuus on kuulumista, 

kuulluksi tulemista ja 

vaikuttamista.  



Esimerkkejä osallisuuden edellytyksistä 

Inhimillinen Sosiaalinen Yhteiskunnallinen 

Onnellisuus Vanhemmat Taloudellinen tuki 

Kyvyt ja taidot Sukulaiset Asumispalvelut 

Koti, lemmikit Ystävät Apuvälineet 

Itsensä toteuttaminen Yhteisöllisyys Julkinen tuki 



Osallisuuden komponentit 

• Autonomia ja toimijuus 

• Asiakas 

• Vaikuttaminen  

• Paikallinen hyvä  

Lähde: Sokra-hanke 
Lähde: Verneri.net 



Osallisuuden edistäminen kunnissa 

1. Kehitä parempia palveluita 

2. Etsi unohdetut 

3. Tarjoa maksuttomia, kaikille avoimia tiloja 

4. Luo vaikuttamisen keinoja ja paikkoja 

5. Perusta asiakas- ja asukasraateja 

6. Vahvista ihmisen autonomiaa 

 



Osallisuuden mittaaminen 

1 Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 
2 Tunnen, että elämälläni on päämäärä 
3 Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita 
4 Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä 
5 Saan myönteistä palautetta tekemisistäni 
6 Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön 
7 Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin 
8 Koen, että minuun luotetaan 
9 Olen tarpeellinen jollekin toiselle ihmiselle 
10 Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen 

 Lähde: Sokra-hanke 



Osattomuus - yksinäisyys 

Yksinäisyys on vastentahtoista yksin 

olemista, jolloin mahdollisuus hyviin 

ihmissuhteisiin ei toteudu. Yksinäisyys on 

psyykkistä kokemusta, joka vaikuttaa 

haitallisesti myös fyysiseen toimintakykyyn.  



Omaishoitajan jaksaminen 

• Sosiaalinen yksinäisyys voi vaivata omaishoitajaa, jos 
hänellä ei ole muita ihmissuhteita kuin suhde 
hoidettavaan.  

• Yksinäisyys ja matala koettu hyvinvointi voivat aiheuttaa 
katkeruutta, sulkeutumista omiin ajatuksiin ja 
hoitosuhteen toimimattomuutta. 

• Emotionaalinen ja sosiaalinen yksinäisyys. ”Ei se määrä, 
vaan laatu”  

• Verkosto voi löytyä myös internetistä  

• Sosiaaliset verkostot kannattelevat omaishoitajaa 
tehtävässään 

 

 



Osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen 
liittyvät yhteen 

Osallisuuden kokemus lisää hyvinvointia. 

Ihmisen päätäntävalta itseään koskevissa 

asioissa on kaiken osallisuuden lähtökohta. 



Hyvinvointi Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät 

Lähtökohdat Elinympäristö Taidot ja kyvyt 

(Loppu)Tulokset (Materiaaliset)Hyödyt  
 
 

Elämään tyytyväisyys 
(itsearviointimittari) 

Lähde: Ruut Veenhoven 

Elämänlaatu, koettu hyvinvointi ja elämään tyytyväisyys 



Hyvinvointi kertoo elämästämme,  

mutta se myös ohjaa elämäämme 

Yhteiskunta/ 
Elinympäristö 

Onnellisuus 
=> Kukoistus 

Elinympäristön 
muovaaminen  



Onnellisuus = Tunteet + Saavutukset 

Tavoitteiden 
saavuttaminen 

Onnellisuus 

Keskimääräinen 
tunnetila 



Kehitysvammaisten kokemukset esiin! 

• Hyvin vähän laajempia tutkimuksia (Matikka & Ojanen) 

• Vaikea rakentaa helppokäyttöistä mittaristoa 

• Riittääkö yksi kysymys missä vastausvaihtoehdot kyllä ja 
ei? 

• Olisiko mahdollista rakentaa Me itse –hengessä erilaisia 
mittareita eri vastaajaryhmille? 

• Kehitysvammaiset ovat erilaisia; mittareiden tulee olla 
erilaisia! 



Kolme kysymystä kynnysten arvioimiseen 

Kuinka 

osallinen olen? 

Voinko kehittää itseäni 
ja vaikuttaa ympäristööni? 

Onko minulla tukea antavia 
ihmisiä lähelläni? 

Ovatko elinolosuhteeni riittävät? 



“Minä näen sinut, 
minä hyväksyn sinut 

ja minä arvostan 
sinua” 


