
Oivalluksia osallisuudesta

Menneisyys – osallisuus – tulevaisuus 

Anna-Maria Isola 14.11.2018



“Koin monta kertaa, että sisälläni asui hierarkkinen joukko persoonia, joista 
toiset jatkuvasti polkivat toisia näiden hiljaa hyväksyessä ja salliessa sen. 
Uudessa testamentissa Kristus kysyy pahan hengen nimeä, ennen kuin ajaa 
sen ulos, ja se vastaa: “Legioona, sillä meitä on monta.” Samalla tavoin koin 
kaikkien pahoinvointini syiden yksimielisesti sanovan minulle: “Nimeni on 
Legioona, sillä meitä on monta, useampia kuin mistä selviät, useampia kuin 
pystyt hoitelemaan. Siksi sinun pitää luovuttaa, alistua, lakata muuttamasta 
asiaintilaa.”’

Mathias Rosenlund: Kuohukuja 5
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”Pihalla ja metsässä ei kuitenkaan ollut kyse pelkästä leikistä vaan jostain 
muustakin, suuremmasta ja tärkeämmästä. Leikin hallitsemiseen liittyi jotain 
kunnian kaltaista. Menestyessäni kasvoin aina vähän, ja se jokin suurempi puuttui, 
kun palasin kotiin huoneeseeni, jonka tapetit olivat kuluneet ja jossa kasoittain 
vaatteita ja leikkikaluja saattoi lojua pitkin lattiaa ja kirjoituspöytää viikkokausia 
yhteen menoon. Antautuessani täysillä leikkeihin käsitin itseni erilliseksi ihmisistä, 
jotka eivät niihin osallistuneet; leikkikaveruus oli esimerkiksi perheyhteyttä 
tärkeämpi, ainakin hetkittäin. Tämä erillisyys ei tietenkään kestänyt kerrallaan kuin 
muutamia tunteja, mutta ne olivat sitäkin tärkeämpiä sisältäessään kokemuksia, 
joita koti ja perhe eivät voineet tarjota.”

Mathias Rosenlund: Kuohukuja 5

3 21.11.2018 Anna-Maria Isola



Menneisyys. 

• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/02/07/10-vuotta-koyhyydesta

• Vammaisuuden historia on sorron ja syrjinnän historiaa

• ”tylsämielisyys” (1880-luku), ”henkinen köyhyys” (1960-luku)

• Kehitysvammaisten kohtalona oli vaivaistalot (1800-luku), pakkosterilisaatio (1960-

luvulle saakka)
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https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/02/07/10-vuotta-koyhyydesta


Osallisuus.
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Osallisuus.

Osallisuus on yksilöllisesti muotoutuva suhde tarpeiden ja resurssien välillä.

Ihmisten tai ihmisten ja eliölajien välisessä vuorovaikutuksessa muotoutuvat

• Autonomisuuden tunne, kyvykkyyden osoittaminen, yhteisyys, hyvän tekeminen 

(Deci & Ryan ja Martela & Ryan)

• Elämän ymmärrettävyys, hallittavuus ja merkityksellisyys (Antonovsky)

• Elämän ymmärrettävyys, merkillepantavuus ja tarkoitus (Martela & Steger)

• Usko ympäristön tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin ja omiin mahdollisuuksiin 

(Ford; Bandura)

• Inhimilliset tarpeet, kuten tunteet, osallistuminen, ymmärtäminen, vapaus, luovuus ja 

joutilaisuus muuttuvat resursseiksi (Max-Neef)
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Osallisuus.
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Mitä on osallisuustyö?

Osallisuustyö 

• käsittää kaikki ihmiset, ei ongelmien tai työmarkkina-aseman mukaan erittelyä (vrt

sosiaalityö, työllistämispalvelut, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveystyö)

• Yhdistää ihmiset erilaisista yhteiskuntaryhmistä

• Työskentelee erilaisten intressien ja ristiriitojen kentällä: luottamusta syntyy, kun 

erimielisyyksiä saadaan ratkottua

Osallisuustyön perustana on yhdistää, ei eristää! 

• Pitäisi sisältyä työotteena kaikkiin palveluihin

• Voisi olla kuntien johtamaa ja edesauttamaa työtä, joka yhdistää markkinat (paikalliset 

yritykset), kunnan byrokratian (johto, virastot, sivistys), kuntalaiset – luonnon ja taiteenkin.
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Tulevaisuus.
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Uutinen Ylen sivuilla 1.11.2016

”Asukkaat teippasivat ikkunansa 

silkkipaperein, koska 

marraskuussa kannattaa tehdä 

niin

Pimeässä illassa värikkäänä loistavan talon idea 

on yllättää ja ilahduttaa. Samalla naapureista on 

tullut entistä läheisempiä.”
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