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Osallisuus on 

kuulumista ja 

kuulluksi tulemista 
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Osallisuus on  

Itseisarvo ja 

oikeus 
Väline 



Osallisuus on yhdenvertaisuuden toteutumista 
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MUODOLLINEN 

YHDENVERTAISUUS 

TOSIASIALLINEN 

YHDENVERTAISUUS 



Osallisuus toteutuu 
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Erilaisina rooleina 

• Asukas  

• Kansalainen 

• Asiakas, potilas 

• Kuluttaja 

• Kehittäjäasiakas 

• Kokemusosaaja  

• Kokemusammattilainen 

Erilaisina tehtävinä 

• Tieto 

• Suunnittelu 

• Kehittäminen 

• Toiminta 

• Arviointi 

• Päätöksenteko 

 Erilaisin menetelmin 

Eri toiminta-

ympäristöissä 

• Työelämäosallisuus 

• Demokratiaosallisuus 

• Koulutusosallisuus 

• Palveluosallisuus 

• Asukasosallisuus 



§ Osallisuuden edistäminen on kirjattu lakiin 

Lakitietoa mm. Invalidiliiton sivuilla: Vammaispalvelut ja sosiaalihuoltolaki 
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Asiakaslähtöisyys on 

työntekijöiden ja 

organisaatioiden 

toimintatapa. 

 

(Sinervo 2019) 

Asiakkaan osallisuus 

on kokemus ja tunne 

osallistumisesta ja 

vaikuttamisesta. 

 

Käsitteitä 



Mitä asiakasosallisuudella tarkoitetaan? 

Palvelujen käyttäjien 

osallistumista ja vaikuttamista 

• oman palvelun  

• palveluiden tai 

palvelukokonaisuuksien 
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Asiakkaat antavat palautetta asiakaspalautejärjestelmä, kyselyt, muu tiedon keruu 

Asiakkaat osallistuvat vuoropuheluun palveluiden kehittäjinä  
esim. avoimet tilaisuudet ja -foorumit, raadit, sähköiset toimintaympäristöt  

Asiakkaat kehittävät palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa  
esim. yhteiskehittäminen, asiakasedustajien osallisuus toimielimissä, kuten neuvostoissa, 

ohjausryhmissä 

Asiakkaat toiminnan kehittäjinä 

Asiakkaat osallistuvat omaan palveluun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, 

päätöksentekoon 

Palvelut tuotetaan/toteutetaan yhdessä kokemusosaajien kanssa mm. 

koulutetut kokemusosaajat asiakkaiden vertaistukena, ammattilaisten työpareina, järjestöt 

yhteistoiminnassa 

Osallisuus toimintakulttuurina 
Kokemustieto 

Ammatillinen 

tieto 

Vaikuttavat ja yhdenvertaiset palvelut 

Osallisuus strategiana ja toimintaohjelmana:  

toiminnan suuntaaminen, seuranta ja arviointi - osallisuus toteutuu rakenteissa 



ALUE 



tanja.hirschovits-gerz@thl.fi 26.10.2019 13 

Palveluissa ja arjessa 

• Kohtaaminen 

• Ihmiskeskeisyys  

• Osallisuus ja osallistuminen  
• kokemus – toiminta 

• Mistä saan voimaa? 
• taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät, liikunta 

Miten asiakasosallisuutta voi edistää? 

Henkilökohtainen 

budjetointi 

Osallistuva  

budjetointi 



Osallisuuden edistäminen 

THL: Vammaispalveluiden käsikirja 

Esimerkkinä VamO-hankkeen asiakasosallisuutta 

edistävät materiaalit  
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https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyovalineet-ja-menetelmat/etukateismateriaalit-ennen-tapaamista


Miten edistää osallisuutta? 

Osallisuuden apukysymykset 

1. Osallisuus omassa elämässä 

2. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa 

3. Osallisuus yhteisestä hyvästä 
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https://thl.fi/documents/966696/3775955/Osallisuuden+osa-alueiden+apukysymykset+-+Osallisuuden+palaset.pdf/703273c0-088e-4e87-ace7-77aa0f315ee0


Osallisuus tuottaa hyvää 
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Lue lisää 

Lakitietoa Invalidiliiton sivuilla: Vammaispalvelut ja sosiaalihuoltolaki 

Vammaispalvelujen käsikirja (Thl.fi) 

• VamO-hankkeen etukäteismateriaalit ennen tapaamista 
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https://www.invalidiliitto.fi/tietoa/vammaisten-oikeudet/vammaispalvelut-ja-sosiaalihuoltolaki
https://www.invalidiliitto.fi/tietoa/vammaisten-oikeudet/vammaispalvelut-ja-sosiaalihuoltolaki
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut
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https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyovalineet-ja-menetelmat/etukateismateriaalit-ennen-tapaamista
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyovalineet-ja-menetelmat/etukateismateriaalit-ennen-tapaamista


SOSIAALISEN OSALLISUUDEN EDISTÄMISEN KOORDINAATIOHANKE – SOKRA 

thl.fi/sokra Yhteystiedot 

TANJA HIRSCHOVITS-GERZ 

Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

aluekoordinaattori  

tanja.hirschovits-gerz@thl.fi 

puhelin 0295247954 

 



Asiakasosallisuudesta THL:n sivuilla:  

Osallisuuden edistäminen 

Tiedä ja Toimi -kortti Asiakasosallisuus palvelujärjestelmässä 

THL tarjoaa: sekä Sote-uudistuksen että Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtamisen aihesivuilla julkaistu 2/2019 tietosisältöä osallisuudesta 

Asukas- ja asiakasosallisuus 

Asiakkaat ja osallisuus 

• Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli 

• Asiakasosallisuus palvelujärjestelmässä 

• Kokemusosaaminen 
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Innokylän 

työtilassa 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen
http://www.julkari.fi/handle/10024/137297
http://www.julkari.fi/handle/10024/137297
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakkaiden-osallistumisen-toimintamalli
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakasosallisuus-palvelujarjestelmassa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/kokemusosaaminen
https://www.innokyla.fi/web/tyotila1923650/asiakasosallisuudesta-tuoreita-julkaisuja-thl.fi-sivuilla
https://www.innokyla.fi/web/tyotila1923650/asiakasosallisuudesta-tuoreita-julkaisuja-thl.fi-sivuilla
https://www.innokyla.fi/web/tyotila1923650/asiakasosallisuudesta-tuoreita-julkaisuja-thl.fi-sivuilla
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Mitä asiakasosallisuus tarkoittaa –linkki oppimisportaaliin 

Mitä asiakasosallisuus tarkoittaa? 

https://polku.tietyoelamaan.fi/asiakasosallisuus/mita-asiakasosallisuus-tarkoittaa/
https://polku.tietyoelamaan.fi/asiakasosallisuus/mita-asiakasosallisuus-tarkoittaa/
https://polku.tietyoelamaan.fi/asiakasosallisuus/mita-asiakasosallisuus-tarkoittaa/


Sosiaalisen osallisuuden edistämisen 
kehittämishanke Sokra 

Tanja Hirschovits-Gerz, tanja.hirschovits-gerz@thl.fi 
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Sokra tukee ja koordinoi 

Euroopan sosiaalirahaston 

(ESR) hankkeita, jotka 

edistävät sosiaalista 

osallisuutta ja torjuvat 

köyhyyttä.  

Virittää, verkostoi, tutkii 

Heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden 
edistäminen  



Kuinka osallinen olet? 
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Mitä osallisuus on -julkaisu 

26.10.2019 

tanja.hirschovits-gerz@thl.fi 
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Osallisuus kuuluu kaikille-julkaisu 

Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi -

julkaisu 

Julkaisut ovat luettavissa www.julkari.fi 

Millä tavoin osallisuutta voidaan edistää? 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136074/URN_ISBN_978-952-343-077-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136074/URN_ISBN_978-952-343-077-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136074/URN_ISBN_978-952-343-077-8.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136074/URN_ISBN_978-952-343-077-8.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136551/URN_ISBN_978-952-343-119-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136551/URN_ISBN_978-952-343-119-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136551/URN_ISBN_978-952-343-119-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

