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24/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-

0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(THL – Työpaperi 33/2017)

”Osallisuus on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa 
pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän 
merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. 
Osallisuus on vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, 
mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin 
yhteisiin asioihin.” (2017, 5.) 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse ihmisten 

moninaisuuden huomioimisesta. Tämä koskee niin 

rakennettua ympäristöä kuin esimerkiksi palveluja, 

viestintää ja asenteita.

Esteettömyys ja saavutettavuus yhdessä takaavat jokaiselle 

yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa 

yhteiskunnassa. Esteettömät ja saavutettavat ratkaisut 

sopivat kaikille ihmisille.

https://www.invalidiliitto.fi/esteetonfi

https://www.invalidiliitto.fi/esteetonfi


Silloin, kun jää ulkopuolelle (kynnyksiä liittymiseen)

• yhteisöllisyys ei ole syttynyt tai sytytetty 

(puuttuu yhteisöllinen toimintakulttuuri)

• valmiiseen yhteisöön ei pääse sisälle (ulkopuolelta 

tulevat tai omat rajoitteet)



1. Asukkaiden yhteistyötä ja innostusta vahvistava koordinaatio

2. Naapuruutta arvostavan vuorovaikutuskulttuurin synnyttäminen

3. Asukkaiden vaikuttamisen paikkojen varmistaminen

4. Monipuolinen yhteisöllisyyttä vahvistava yhteistoiminta



• Koordinaation tärkeimpiä tehtäviä varsinkin yhteisöllisen elämän alussa ovat:

• kutsuminen 

• tutustuttaminen 

• vaikuttamismahdollisuuksien jakaminen 

• Innostava koordinaatio auttaa yhteisöllisyyden syntymisessä.

Koordinaattorin/hoitajan/ohjaajan rooli olla arjen kohtaamisissa” yhteisöllisyysfasilitaattori”. 

• Huomata niitä kohtia, missä voi jäädä ulkopuolelle ja poistaa niitä. 

• Auttaa erilaisilla pienemmillä ja suuremmilla teoilla ihmisiä toistensa yhteyteen

• Innostaa yhteiseen tekemiseen ja vuorovaikutukseen.



• Yhteisöllisessä naapuruudessa kaikkia tervehditään ja spontaani arjen apu 

on arkipäivää. 

• Uudet asukkaat perehdytetään ja liitetään yhteisöön, joka mahdollistaa 

yhteisöllisyyden jatkuvuuden huolimatta asukkaiden vaihtumisesta.

• Vuorovaikutus on avointa.

• Yhdessä sovitut selkeät ja yksinkertaiset yhteiselämän pelisäännöt ja toimintaperiaatteet

joilla arvopohja tai arvoslogan. (Arvoslogania vasten voi arvioida tekoja ja päätöksiä.)

(Suositus: Ongelmia ei ratkaista lisäsäännöillä.)

• Uudet perehdytetään aina toimintakulttuuriin ja autetaan tutustumaan muihin.



• Kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintaan haluamansa kokoisella panoksella.

• Yhteisössä on ideoinnin ja uusiutumisen paikkoja.

• Vastuutehtäviä kierrätetään ketterästi.

Sisäpiirit ja ulkopiirit –ketkä niihin kuuluu?

Kuinka vahvat rajat?

Hallinnon rakenteet

Sosiaalisten maailmojen teoriassa, jota ovat 

kehitelleet amerikkalaiset sosiologit David Unruh

ja Anselm Strauss yksilöt ovat jäseninä 

yhteisöissä ja sosiaalisissa maailmoissa 

eriasteisesti sitoutuneina. Yhteisössä voi olla 

sisäpiiriläisiä, vakituisia jäseniä, turisteja ja 

vieraita. (Aro 2011, 53.)



• Yhteisössä on tarjolla monipuolisesti tekemistä, joka mahdollistaa 

• osallisuuden, 

• itsensä toteuttamisen

• hyväksytyksi tulemisen kokemuksia

• Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä

• Yhteinen suunnittelu sitouttaa toimintaan

• Jokaiselle itsensä kokoinen tehtävä.



• Kytkeminen/liittäminen

• Tervehdi kaikkia

• Esittele ihmisiä toisilleen, joka päivä uudelleen, kun vaikka tuot muistisairaat samaan pöytään

• Tai jos tulee vaikka ruokasaliin esiintyjä, käännä kaikkien tuolit, niin että näkevät

• Keskusteluta ihmisiä niin, että juttelevat myös toisilleen

• Saata ihmisiä toistensa yhteyteen

• Mahdollistaminen/kutsuminen

• Vapaaehtoistehtävät tai muut tehtävät yhteisössä, jotka voivat olla pieniä, mutta tekijälleen 

merkittäviä. Tarjoaa osallisuutta niille, jotka eivät lähtökohtaisesti ole ”sisäpiiriläisiä”

• Ryhmässä esim. kahvin keitto, päivän runo, kokkokerhossa reseptivastaava, lukumummo

• Lapset mukaan: pelikerhot, ulkoilutukset, pihapuuhat 

• Ikäihmiset esiintyjinä (ei aina yleisönä)

• Yleisesti ottaen, mitä tahansa pieniä tehtäviä, joissa yhteisön jäsen voi kokea olevansa 

yhteisönsä tärkeä jäsen ja tarpeellinen yhteisölleen.

• Tarvitsee kutsujan, avittajan, mahdollistajan








