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1 JOHDANTO 

Osallisuuden yleinen merkitys on selvitetty jo nykysuomen sanakirjassa vuonna 1983. 

Näin ollen se muodostaa edelleen kelvollisen pohjan sanan tarkemmalle määrittelylle. 

Osallisuus on isona osana ihmisen hyvinvointia: matalan osallisuuden kokemuksen 

tutkitusti todettu olevan yhteydessä mm. vakavaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen, 

yksinäisyyteen ja huonoksi koettuun työkykyyn. Kokemus osallisuudesta lisää yleistä 

hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen, sekä omiin mahdollisuuksiin. Osal-

listuminen on yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Mahdollisuus itseään koskeviin 

asioihin on olennainen osa yhteiskunnallista osallistumista ja kiinnittymistä yhteisöön. 

(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2022.)  

 

Tiivistetysti kirjallisuuskatsauksessa vastataan selkeään tutkimuskysymykseen ja 

toiseksi vähennetään tutkimusten valintaan ja sisällyttämiseen liittyvää epäluuloa, kol-

manneksi arvioidaan valittujen tutkimusten laatua ja neljänneksi keskitytään referoi-

maan tutkimuksia objektiivisesti (Salminen, 2011, s. 9). 

 

Opinnäytetyön aiheeksi muodostui osallisuus, koska osallisuudesta on niukasti tutki-

mustietoa hoitotyön näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutetaan integroivana kirjalli-

suuskatsauksena. Tavoitteena on määritellä aikaisemman tiedon pohjalta osallisuutta 

hoitotyössä. Tilaajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja opinnäytetyö on osa 

kehitysvammaisten ja vammautuneiden hoitotyön kurssia. Osallisuus on vähän tutkittu 

aihe hoitotieteessä, joten aihetta tarkastellaan myös sosiaalialan näkökulmasta ja pei-

lataan sitä kautta hoitotyöhön. Työssä käytettävä aineiston on kerätty kevään ja syksyn 

2022 aikana.  
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

Tutkimukseen on valittava teoreettinen viitekehys, johon tulee myös tutkimuksessa 

käytettävät käsitteet. Käsitteet voivat olla joko konkreettisia tai teoreettisia. Konkreet-

tisia käsitteitä ovat ne arkikielen käsitteet, jotka muodostuu kokemuksista sekä havain-

noista. Teoreettiset käsitteet ovat taas muodostuneet tutkimustyön seurauksena. Käsit-

teet, jotka tutkimukseen valitaan, tulee aina määritellä tekstin lukijalle selkeästi ja täs-

mällisesti. Näiden perusteella lukija lukee, tulkitsee ja ymmärtää tutkimustekstiä. Ylei-

senä sääntönä kuitenkin pidetään, että tutkimusta tehtäessä jollekin tietylle tieteen-

alalle, niin ammattialan peruskäsitteitä ei tarvitse määritellä. (Vilkka, 2021, s. 29–33.) 

2.1 Osallisuus 

Osallisuus on käsitteenä vaikea määritellä, koska se on yksilöllinen tunne tai kokemus. 

Osallisuus -käsite kokoaa erilaisia näkökulmia sekä lähestymistapoja, esimerkiksi so-

siaali- ja terveysministeriö kuvaa osallisuutta aktiivisena kansalaisuutena aktivoinnin 

ja yhdenvertaisten palveluiden näkökulmasta. Oikeusministeriössä osallisuus liitetään 

ihmisoikeusiin ja demokratiaan, kun taas opetus- ja kulttuuriministeriössä painotetaan 

merkityksellissyyttä ja mahdollisuuksia. (Isola ym., 2017, s. 3.) Osallisuus on kuulu-

mista johonkin sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoin-

tia tukeviin lähteisiin (asuminen, koulutus, luottamus, turva) sekä merkityksellisyyttä 

lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osallisuudella vaikutetaan oman elämän kulkuun, 

mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja tiettyihin yhteisiin asioihin. (Isola ym., 

2017, s. 5.)   

 

Osallisuutta voi tarkastella myös siten, miten siitä keskustellaan. Osallisuus on tullut 

keskusteluihin asiakaslähtöisyyskeskusteluiden myötä, mutta näiden välisiä eroja on 

kuitenkin syytä selventää. Osallisuus kertoo asiakkaan kokemuksesta ja aidosta osal-

listumisesta, kun taas asiakaslähtöisyydestä kuvataan yrityksen tai työntekijän toimin-

tatapana. (Kähkönen, 2018, s. 21–22.) Osallisuuden viitekehys muodostuu erilaisista 

teorioista, koska näitä tarvitaan selittämään ihmisten toimintaa. Teorioita tarvitaan esi-

merkiksi siitä, miten resurssit jakautuvat, tarpeet muodostuvat tai esimerkiksi, miten 
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tunteet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja heidän väliseen käyttäytymiseen. 

(Isola ym., s. 9.) 

 

Varhaiskasvatuksessa osallisuutta tarkastellaan usein lasten kuulluksi tulemisena, 

mahdollisuuksina tehdä valintoja sekä osallistua päätöksentekoon ja suunnitteluun. 

Usein osallisuutta määriteltäessä esiin tulee yhteisöön kuuluminen ja sen tukeminen, 

mutta varhaiskasvatuksessa näistä keskustellaan muiden käsitteiden kautta, kuten yh-

teenkuuluvuus ja kuuluminen. (Nivala, 2021, s. 34) 

2.2 Osallisuuden kokemus 

Osallisuuden kokemukseen ja kuulumisen tunteeseen vaikuttavat yhteiskunnan raken-

teet, yksilöiden omat voimavarat sekä myös vallitseva asenneilmapiiri. Näistä jokainen 

voi joko tukea osallisuutta tai olla esteenä yksilön osallisuuden toteutumiselle. Voima-

varat vaihtelevat ihmisten elämäntilanteiden mukaan eikä näin ollen kaikilla ole aina 

mahdollisuutta, kykyä tai jaksamista hyödyntää voimavarojaan niin, että pääsisi koke-

maan aitoa osallisuuden kokemusta. Osallisuuden rakentuminen on vahvasti yhtey-

dessä yksilön perustarpeisiin ja -oikeuksiin, kuulumisen ja kuulluksi tulemisen koke-

muksiin sekä mahdollisuuksiin toteuttaa itseään. (Särkelä-Kukko, 2014, s. 39.) 

 

Osallisuuden kokemus on yhteydessä hyvinvointiin, kuten yksinäisyyteen, koettuun 

terveyteen, elämänlaatuun ja köyhyyteen. Tätä voidaan edistää huolehtimalla tarvitta-

vista palveluista ja tuesta. On myös tärkeää, että on olemassa toimintoja sekä tiloja, 

joihin voi tulla osallistumaan ja jakamaan ajatuksia. Osallisuuden edistäminen vahvis-

taa ennen kaikkea yksilön hyvinvointia, mutta myös yhteisön hyvinvointia. (Kukkonen 

& Isola, 2021, s. 104.)  

 

Osallisuuden kokemukseen liittyvän tutkimuksen mukaan työssäkäyvillä on osallisuu-

den kokemus vahvempaa kuin työttömillä ja työkyvyttömillä. Vahvaa osallisuutta ko-

kevat myös ne työikäiset naiset, jotka ovat eläkkeellä tai luopuneet yritystoiminnas-

taan. Yksin asuvien kokema osallisuus on alhaisempaa kuin puolison tai puolison ja 

lapsen kanssa asuvilla. Työssäkäynnin yhteys vahvaan osallisuuden kokemukseen 
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liittyy muun muassa mahdollisuutena saada palkkaa ja sosiaalisia suhteita. (Kukkonen 

& Isola, 2021, s. 103–104.)  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKY-

SYMYKSET 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tietyn ilmiön mahdollisimman monipuolinen 

kuvaileminen. Toisin sanoen kirjallisuuskatsauksessa kysymyksenasettelu rajaa käsi-

teltävän aineiston valikoivimmin liittyen tutkimuskysymykseen ja avattavaan tietoon.  

(Salminen, 2011, s. 8.) 

 

Tutkimuskysymys on lähtökohtana kirjallisuuskatsaukselle. Sen puuttuminen tai epä-

selvyys siitä on kuitenkin iso asia tutkimukselle. Kirjoitelmassa, jonka tarkoitus on 

olla tutkimus, ei ole tutkimuskysymystä ilman virallista tutkimuskysymystä, joka mää-

rittää tutkimukselle suunnan. Tutkimuskysymyksen puuttuminen, on siis merkittävä 

asia myös kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimusta ei pystytä arvioimaan, onko kirjoitettu 

teksti relevanttia tutkimuksen tavoitteen eli päämäärän kanssa. (Mannila, 2021.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kuvaileva kirjallisuuskatsaus osallisuu-

desta hyödyntäen jo olemassa olevaa aineistoa. Tavoitteena on määritellä aikaisem-

man tiedon pohjalta osallisuutta hoitotyössä.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten osallisuus ilmenee? 

2. Miten osallisuutta voidaan tukea hoitotyössä? 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTON KÄSITTELY 

4.1 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksen keskeinen menetelmä on muodostaa kokonaiskuva tietystä ai-

healueesta tai asiakokonaisuudesta. Hoitotieteessä kirjallisuuskatsausta käytetään ylei-

simmin hahmottamaan tietyn aihealueen tai yksittäisen ilmiön tutkimustarvetta. Kir-

jallisuuskatsaus voi olla myös itsessään tutkimusmenetelmä, jonka avulla pyritään laa-

timaan synteesi aikaisemmasta tutkimustiedosta. (Stolt ym., 2015, s. 6.) 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kuvataan tiettyä ilmiötä valitun kirjallisuuden 

avulla. Se tuottaa aikaisempaan tutkittuun tietoon perustuvaa kertynyttä tietoa valitusta 

aiheesta. Kerättyä tietoa voidaan käyttää hyödyksi kirjallisuuskatsauksessa monin eri 

tavoin. Voidaan rakentaa uutta tietoa ja kehittää vanhaa. Pystytään arvioimaan tietoa 

sekä tunnistamaan erilaisia ongelmia. (Kangasniemi ym., 2013, 293.)  

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus erottuu vielä kahteen erilaiseen näkökulmaan, joita ovat 

narratiivinen ja integroiva katsaus (Salminen, 2011, s. 6). Käytämme opinnäytetyös-

sämme integroivaa kirjallisuuskatsausta. Integroiva kirjallisuuskatsaus valikoitui 

meille, koska haluamme tarkastella osallisuutta monipuolisesti sekä tuottaa uutta tietoa 

jo tutkitusta aiheesta. Integroiva katsaus ei ole niin valikoiva eikä se tarkastele tutki-

musaineistoa kovinkaan tarkasti. Näin aiheesta saadaan kerättyä aiheesta mahdollisesti 

isompi otos. (Salminen, 2011, s. 8.) Integroiva kirjallisuuskatsaus sisältää viisi päävai-

hetta ja ne ovat tutkimusongelman nimeäminen, analysoitavan aineiston keruu, aineis-

ton laadun arviointi, aineiston analysointi ja tulkinta sekä tulosten esittäminen. Integ-

roivan kirjallisuuskatsauksen analyysi ja tulokset voivat olla osaltaan vaativia, mutta 

menetelmä auttaa saamaan melko laajan sekä syvällisen käsityksen tutkimuksen ai-

heesta. (Stolt ym., 2015, s. 13.) 
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4.2 Sisällönanalyysi 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston analyysillä on tavoitteena tuottaa va-

litusta aineistosta laadullinen kuvailu. Tämän tulee antaa vastaukset tutkimuskysy-

myksiin. (Kangasniemi ym., 2013, s. 296.) Sisällönanalyysiä pidetään perusanalyysi-

menetelmänä. Tällöin pyritään saamaan aineistosta kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.) Sisällönanalyysin on aineiston analyy-

simenetelmä ja sen avulla voidaan kuvata analyysin kohteena olevaa tekstiä. Tutki-

muksen tarkoitus ja tutkimuskysymys ohjaavat induktiiviseen päättelyyn, joka on si-

sällönanalyysin ensisijainen perusta. Analyysissä kerätty aineisto puretaan osiin ja tii-

vistetään kokonaisuuksiksi yhdistämällä samankaltaiset osat yhteen. Tärkeää on ai-

neiston tiivistyminen, koska analyysin avulla pyritään kuvamaan tutkittavaa ilmiötä 

nimenomaa tiivistetyssä muodossa. (Kylmä & Juvakka, 2007, s. 112–113.)  

 

Karkeasti prosessi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: 1) aineiston pelkistäminen, 

2) aineiston ryhmittely ja 3) teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämi-

sessä eli redusoinnissa aineisto tiivistetään ja pilkotaan osiin niin, että kaikki tutkimuk-

selle epäolennainen jää pois. Tässä vaiheessa aineistosta etsitään kaikki alkuperäisil-

maukset, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin ja pelkistetään ne. Ensimmäinen vaihe 

luo jo pohjaa seuraavalle vaiheelle eli klusteroinnille. Tämä meinaa aineiston ryhmit-

telyä, jossa etsitään samaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä ja ne ryhmitellään. Luokittelussa 

aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään isompiin käsitteisiin. Viimei-

senä vaiheena on aineiston abstrahointi, jossa muodostetaan teoreettisia käsitteitä erot-

tamalla tutkimuksen kannalta olennainen tieto. Abstrahoinnissa teoreettiset käsitteet ja 

johtopäätökset muodostavat alkuperäisaineiston käyttämistä kielellisistä ilmauksista. 

Kun käsitteitä yhdistellään, saadaan vastaus tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, kohta 4.4.3.) 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Aineiston rajaus 

Kirjallisuuskatsauksen aineiston hakuun liittyvä tärkeä osa on aineiston rajaus, joka 

tapahtuu sisäänotto- ja poissulkukriteereiden avulla. Näiden kriteereiden tarkoitus on 

helpottaa olennaisen materiaalin esimerkiksi tutkimusten löytämistä. Kunnolla laaditut 

oikeanlaiset sisäänotto- ja poissulkukriteerit myös vähentävät virheellisen sekä puut-

teellisen aineiston haun mahdollisuutta. (Stolt ym., 2014, s. 26.) Aineiston ikää sano-

taan tärkeimmäksi aineiston valintakriteereistä. Tämä pätee erityistesti hoitotieteessä, 

koska terveydenhuolto ja sen käyttämä tekniikka kehittyy nopeasti, joka vaikuttaa hoi-

totyön käytäntöön. Muita valintakriteereitä voi olla julkaisukieli, tutkimuksen taso 

sekä kokotekstin saatavuus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2017, s. 93, 95.)  

 

Tässä opinnäytetyössä sisäänotto- ja poissulkukriteereinä (taulukko 1) käytetään jul-

kaisukieltä, tutkimuksen tasoa sekä tutkimuksessa esiintyvää tietoa. Aineiston ikää 

emme ota tähän mukaan, koska osallisuutta on tutkittu hoitotyössä vain vähän ja halu-

amme lisää näkökulmaa siihen.  

 

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
Sisäänottokriteerit  Poissulkukriteerit  

• Julkaisukieli suomi tai 

englanti  

• Tutkimus on tieteellinen 

alkuperäistutkimus  

• Tutkimuksessa käsitellään 

osallisuutta tai osallisuuden 

kokemista  

• Ei tieteellinen artikkeli tai 

tutkimus  

• AMK-opinnäytetyö  

• Julkaisukieli ei ole suomi 

tai englanti  

• Kokotekstiä ei ole saata-

villa 

  

5.2 Aineiston haku 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinta on aineistolähtöistä. Aineistoja 

haetaan yleensä tieteellisistä tietokannoista internetistä sekä tieteellisistä julkaisuista 

manuaalisella haulla. Näihin hakuihin käytettäviä tietokantoja sekä sisäänotto- ja arvi-

ointikriteerejä on hyvä raportoida työssä erikseen. Valittua aineistoa tulee kuitenkin 

jatkuvasti ja vastavuoroisesti reflektoida suhteessa tutkimuskysymykseen. 
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Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen valittava aineisto ei ole tarkoin määriteltyä. Ai-

neisto voi olla menetelmällisesti hyvin erilaista keskenään ja lähestymistavat sekä tie-

teenalat voivat vaihdella. (Kangasniemi ym., 2013, s. 295–296.)  

 

Aineiston hakujen alkuvaiheessa kokeiltiin eri hakusanoja aiheeseen liittyen ja niistä 

muodostettiin hakusanat, joilla löytyi parhaimmat tulokset. Etsittiin myös hakusanoille 

synonyymeja, joita kokeiltiin hauissa. Hakusanoiksi valikoituivat osallisuus, osallistu-

minen, osallisuuden kokeminen ja mukanaolo. Hakusanat käännettiin englannin kie-

lelle ja etsittiin kansainvälisiä lähteitä hakusanoilla participation ja inclusion. Toisen 

tutkimuskysymyksen mukaan hakusanoihin valikoitui myös hoitotyö ja nursing. Ha-

kusanoja muodostaessa opinnäytetyön tekijät käyttivät apunaan YSO asiasanastoa. 

Yhdistelemällä eri hakusanoja saatiin hakulausekkeita, tarvittaessa hakusanoja kat-

kaistiin, jotta saatiin sanojen taivutusmuodot hakuun. Aineisto haettiin tietokannoista 

Google Shcolar, Medic, PubMed ja Samk Finna. Aineiston haku on esitetty tarkemmin 

taulukkomuodossa liitteessä 1.  

5.3 Aineiston kuvaus 

Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaukseen mukaan valikoitui kymmenen aineistoa ja va-

litut aineistot käytiin läpi molempien tekijöiden toimesta. Aineistosta seitsemän on 

suomenkielisiä ja kolme on englanninkielisiä. Valittujen aineistojen joukossa on sekä 

tutkimuksia että artikkeleita. Tutkimukset löytyvät myös taulukkomuodossa liitteestä 

kaksi.  

 

Heinin ym. (2019, s. 7–8, 11, 69–70) raportissa selvitettiin vammaisten ihmisten ko-

kemuksia vammaissosiaalityön prosesseista osallisuuden näkökulmasta. Tarkoituk-

sena oli tehdä näkyväksi vammaisten ihmisten kokemuksellista asiantuntijuutta palve-

luidensa kehittäjänä. Tavoitteena oli saada vammaissosiaalityön asiakkaiden koke-

muksia osallisuudesta ja sen toteutumisesta sekä siihen liittyvistä epäkohdista. Tulok-

set on saatu kyselyn perusteella. Kyselyjä tehtiin kaksi, joista yksi oli suunnattu aikui-

sille vammaissosiaalityön asiakkaille ja toinen lapsille sekä heidän vanhemmilleen. 

Tulosten mukaan osallisuuden eteen tehdään jo paljon, mutta vielä olisi parannettavaa. 

Tärkeimpinä esiin nousivat vammaissosiaalityön asiakasprosessin avoimuus, tiedon ja 
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palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys, työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovai-

kutus, työntekijöiden asenteet, asiakkaan kuuleminen ja asiakkaan yksilöllinen kunni-

oittaminen. Lapsille suunnatussa kyselyssä tuli esiin, että lapset haluavat tulla kuul-

luksi ja olla osallisia elämäänsä koskevassa päätöksenteossa. 

 

Kinnusen (2021, s. 86–87) artikkelissa tarkastellaan kouluikäisen erityistä tukea tar-

vitsevan lapsen osallisuuden rakentumista kotona, koulussa sekä terapiassa. Tavoit-

teena oli tutkia vanhempien, opettajien ja terapeuttien käsityksiä osallisuudesta sekä 

tutkia heidän ajatuksiaan lapsen osallisuuden mahdollistamisesta. Tutkimukseen osal-

listui viisi erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa, kolme terapeuttia ja kaksi 

opettajaa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeiden, yksilöhaastatteluiden, ryhmäkeskus-

teluiden sekä ryhmätyömateriaalien avulla. Tuloksena syntyi teoriamalli kouluikäisen 

erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuutta mahdollistavasta yhteistoiminnasta. Tu-

losten mukaan lapsen osallisuuden mahdollistavaan yhteistoimintaan olisi hyvä kiin-

nittää huomiota jo aikaisin lapsuudessa.  

 

Kollerin (2016, s. 2657, 2660–2661) tutkimuksessa selvitettiin kroonisista sairauksista 

kärsivien lasten ja nuorten näkemykset sekä kokemukset terveydenhuollon päätöksen-

teossa. Tutkimukseen osallistui 26 lasta ja nuorta, joilla oli jokin krooninen sairaus. 

Aineisto kerättiin haastattelulla. Tulokset kertoivat, että kliiniset käytännöt usein epä-

onnistuvat tarjoamaan lapsipotilaille samanarvoisia mahdollisuuksia ymmärtämään 

heidän tilaansa, jakamaan näkemyksiään ja/tai osallistumaan päätöksentekoon omasta 

hoidostaan.  

 

Kukkosen & Isolan (2021, s. 103–104) artikkelissa tarkasteltiin osallisuuden koke-

musta ja tuloksia ikääntymisen näkökulmasta. Osallisuuden kokemusta mitattiin osal-

lisuusindikaattorilla, jossa on kymmenen väittämään. Väittämissä korostui päätöksen-

teko, merkityksellisyys, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä avunsaanti. Tulosten 

mukaan 65-vuotiaiden yksinasuvien osallisuus on matalampi kuin perheenjäsenten 

kanssa asuvilla. Myös työssäkäyvillä on vahvempi osallisuuden kokemus kuin työttö-

millä. Työssäkäyvien osallisuuden kokemus selittyy muun muassa mahdollisuudella 

saada palkkaa ja sosiaalisia kontakteja sekä mahdollisuudella päästä toimimaan yhtei-

sössä. Eläkeläisille suunnatut palvelut tukevat toimintakykyä ja terveyttä sekä mah-

dollistavat osallisuuden eri tavoilla.  
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Kähkösen (2018, s. 34–35, 57–58, 60) pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, 

miten läheiset kuvaavat kehitysvammaisten osallisuuden toteutumista omien palve-

luidensa suunnittelussa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimuksessa asiaa tar-

kasteltiin asumisratkaisujen tekemisen näkökulmasta. Lisäksi sivutettiin läheisten nä-

kemyksiä kehitysvammaisen henkilön osallisuuden tukemisesta ja sen keinoista. Ai-

neisto on kerätty ryhmähaastattelulla, jossa haastateltiin kehitysvammaisten henkilöi-

den vanhempia. Tutkimus osoitti, että kehitysvammaisten vaikuttamisenmahdollisuu-

det ja sitä kautta osallisuuden taso vaihtelee. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat 

konkretiaa valintojensa tueksi. Tutkimuksen mukaan palveluiden suunnitteluihin liit-

tyvät nykyiset toimintakäytännöt näyttäisivät tukevan kehitysvammaisten vaikuttami-

senmahdollisuuksia, ja tämä näkyy kehitysvammaisten henkilöiden huomioimisena 

palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Osallisuuden tukemisessa koettiin tär-

keänä tuen antaminen päätöksenteossa sekä ympäristön myönteinen asennoituminen 

kehitysvammaisen oman toimijuuden vahvistumiseen.  

 

Laitilan (2010, s. VII, 61, 69) väitöskirjan tarkoituksena oli kuvata asiakkaan osalli-

suutta ja asiakaslähtöisyyttä mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaiden ja työntekijöi-

den näkökulmasta. Tavoitteena oli muodostaa asiakkaiden ja työntekijöiden käsityk-

sistä kuvausmallit asiakkaan osallisuudesta ja asiakaslähtöisyydestä. Ja tehdä ehdotuk-

sia asiakkaiden osallisuuden kehittämiseen ja sitä kautta heidän elämänlaatunsa ja voi-

mavarojensa vahvistamiseen. Aineisto on kerätty haastatteluilla, joihin osallistui 38 

aikuisia henkilöitä, joilla on henkilökohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihde-

työstä joko palveluiden käyttäjänä tai työntekijänä. Tutkimustulokset osoitti, että asi-

akkaan osallisuus tarkoitti palveluiden käyttäjien asiantuntijuuden hyväksymistä, huo-

mioimista ja hyödyntämistä. Tutkimukseen osallistuneiden käsitysten mukaan asia-

kaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä tarkoitti laajasti työntekijöiden tapaa 

tehdä työtä tai suppeasti tapaa, jolla työskentelyn tavoitteet asetetaan. Tutkielman te-

kijän havaintona tarvitaan erilaisia osallisuuden muotoja, jotta erilaisilla asiakkailla 

olisi mahdollisuus olla osallisina.  

 

McNeilly ym. (2017, s. 839–840, 843–845) artikkelissa pyrittiin selvittämään vanhem-

pien kokemuksia osallistumisesta ammattilaisten kanssa tehtyihin päätöksiin vammai-

sen lapsen hoidossa. Aineisto on kerätty sekamenetelmällä eli käytetty haastattelua 
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sekä kyselyä. Tutkimuskohteena oli 77 vammaisten lasten ja nuorten vanhempaa. Tu-

losten mukaan vanhemmat halusivat olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Lapsen 

hoidon aikana oli aikoja, jolloin he saivat osallistua ja aikoja, jolloin he eivät saaneet 

osallistua. Tietojen saamisen ongelmat koettiin osallisuutta vähentäväksi tekijäksi. 

Perheet kokivat tärkeäksi heidän ja ammattilaisten välisen suhteen, jossa vanhempien 

asiantuntijuutta arvostettiin.  

 

Mitchellin (2012, s. 254–256, 260–262) artikkelissa tavoitteena oli tutkia vammaisten 

nuorten näkökulmaa sekä kokemuksia, kun he kohtaavat merkittäviä lääketieteellisiä 

toimenpiteitä ja osallistuvat päätöksentekoon. Aineisto on kerätty haastattelulla, jossa 

tutkimuskohteena oli kymmenen 13–22-vuotiasta nuorta, joilla on jonkinasteinen ke-

hitysvamma. Tulosten mukaan nuoret kokivat olevansa mukana toimenpidevaihtoeh-

doista keskusteltaessa. Nuorten erilaiset päättäjän roolit, oleellisen informaation tär-

keys ja työskentely muiden ihmisten kanssa korostuvat, kun osallistutaan erilaisten 

ratkaisutekijöiden punnitsemiseen. Nuorten kokemusten mukaan on aika siirtyä eteen-

päin katsoessa terveysvalintoja.  

 

Nivalan (2021, s. 33, 36, 53–54) tieteellisessä artikkelissa osallisuus otetiin käsiteana-

lyyttisen tarkastelun kohteeksi. Tavoitteena oli osoittaa, että lasten osallisuuden vah-

vistaminen varhaiskasvatuksessa voi tarjota mahdollisuuksia yksinäisyyden ehkäisyyn 

sekä tukea kuulluksi tulemista. Ja tätä kautta tukea lasten sosiaalista kasvua ja hyvin-

vointia. Käsiteanalyysissä oli käytetty viimeisten 12 vuoden aikana julkaistua suomen-

kielistä varhaiskasvatuskirjallisuutta, jossa osallisuuden käsite on isossa roolissa. Tu-

losten mukaan varhaiskasvatuksessa on olemassa tietoisuus osallisuuden merkityk-

sestä sekä löytyy toimintatapoja osallisuuden kehittämiseksi. Varhaiskasvatus on lap-

sen konkreettisin yhteisö, jossa kuulumisen tunteen on mahdollisuus kehittyä. Tutki-

mus osoitti, että osallisuus varhaiskasvatuksessa toteutuu sosiaalisen osallisuuden nä-

kökulmasta, lapsi on ja toimii ryhmän jäsenenä sekä saa positiivisia kokemuksia ryh-

mässä toimimisesta.   

 

Von Harpen (2021, s. 30–31, 71–72) pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan nuorten 

osallisuuden yhteyttä syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, 

kuinka nuorten osallisuus voi lisätä nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. 

Tutkimuksen aineisto on valittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalisen 
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osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokran koordinoimista hankkeista, näissä 

käsiteltiin nuorten osallisuutta. Mukaan aineistoon otettiin 22 hankeraporttia, joissa 

käsiteltiin nuoruutta, osallisuutta ja nuorten syrjäytymistä. Tutkimustulosten perus-

teella sosiaalisuus ja ryhmään kuuluminen olivat tärkeä osa osallisuutta. Osallisuuteen 

liittyi se, että yksilö sai olla oma itsensä ja hänen yksilöllinen persoonansa huomioitiin. 

Osallisuuden lisäämisen merkittävä keino oli yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämi-

nen niin, että jokainen nuori koki olevansa osa ryhmää. 

5.4 Aineiston laadun arviointi 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset olisi hyvä arvioida katsaustyyppiin sovel-

tuvia arviointikriteerejä käyttäen. Näin pystytään tarkastelemaan aineistoissa esitetty-

jen tulosten luotettavuutta. Arvioinnin tavoitteena on tutkimusartikkeleiden pätevyy-

den sekä niissä esitettyjen tulosten merkittävyyden ja yleistettävyyden arviointi. (Stolt 

ym., 2015, s. 69.) 

 

Käytimme opinnäytetyössämme valittujen aineistojen laadun arviointiin CASP-arvi-

ointimenetelmää (Critical Appraisal Skills Program). Sitä voidaan kuvata eräänlaisena 

tutkimuksen tarkistuslistana. Tässä jokaisen tutkimuksen kohdalla käydään läpi kym-

menen kysymyksen lista. Tutkimukset pisteytetään kahdella, yhdellä tai nollalla pis-

teellä. Kahden pisteen tulos on paras. (Nevala ym., 2014, s. 9, 38–39.) CASP-työka-

lussa käytämme Anttilan ym. (2014) muokkaamaa kysymyspatteria, jonka avulla ar-

vioidaan tutkimuskysymysten ja tutkimuksen yhteensopivuutta sekä ovatko tutkimuk-

set luotettavia.  

 

Arviointi suoritettiin kahden opinnäytetyötä kirjoittavan toimesta. Ensin molemmat 

arvioivat tutkimukset itsenäisesti, jonka jälkeen niitä vertailtiin ja tarvittaessa muokat-

tiin. Kirjallisuushakuun valituista lähteistä tehtiin taulukko, joka sisältää lähteen kir-

joittajan, vuosiluvun, aiheen, tarkoituksen sekä tavoitteen, löydökset ja lähteen saamat 

CASP-pisteet. (Liite 2.) 
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5.5 Aineiston analyysi 

Kun aineisto on kerätty sekä se on kirjoitettu tekstiksi, tulee se analysoida, jotta saa-

daan tulokset näkyviin (Kylmä & Juvakka, 2007, s. 112).   

 

Aineiston analyysi aloitettiin tutustumalla kirjallisuushaussa valikoituneisiin aineistoi-

hin. Aineistoista etsittiin alkuperäisilmauksia, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. 

Näin saatiin karsittua aineistoista kaikki epäolennainen pois ja jäljelle jäi relevantti 

aineisto. Alkuperäisilmaisut kirjoitettiin ylös ja pelkistettiin ne. (Kuvio 1.)  

 

Kuvio 1. Esimerkki pelkistämisestä eli redusoinnista 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Aineistosta etsittiin toistuvasti esiintyviä käsitteitä ja samankaltaisuuksia. Pelkistetyt 

ilmaukset ryhmiteltiin eli klusteroitiin samaa ilmiötä kuvaaviin ryhmiin. Tämän jäl-

keen muodostettiin ala- ja yläluokat, jota kutsutaan käsitteellistämiseksi eli abstrahoin-

niksi. (Taulukko 2.) 

 

 

 

’’Tämän lisäksi näen osallisuuden myös tunteena, joka syntyy ihmisen 

ollessa osallisena jossakin yhteisössä, esimerkiksi opiskelun tai harras-

tustoiminnan kautta. Yhteisössä osallisuus toteutuu silloin, kun jäsen ko-

kee arvostusta, tasavertaisuutta ja luottamusta, sekä mahdollisuutena vai-

kuttaa omassa yhteisössään.’’ 
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Taulukko 2. Esimerkki sisällönanalyysistä 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Osallisuus ja sen tukeminen on 

normaali elämään kuuluva asia 

sekä oikeus olla oma itsensä. 

osallisuus on normaali elämään 

kuuluva asia 

 

oikeus olla oma itsensä 

Osallisuuden ominaisuuksia  

Osallisuus näyttäytyy vuoro-

vaikutuksessa. Kehitysvam-

maisten osallisuuden kokemi-

sessa on kyse ihmisoikeuksien 

toteutumisesta. 

osallisuus näyttäytyy vuorovai-

kutuksessa 

 

ihmisoikeuksien toteutuminen 

Osallisuus on kokemusta ja ai-

toa osallistumista. 

kokemus 

 

aito osallistuminen 
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6 TULOKSET 

Opinnäytetyön tulokset esitellään sisällönanalyysin pohjalta. Analyysissä yläluokiksi 

muodostuivat osallisuuden ominaisuuksia, osallisuus yksilön oikeutena, osallisuuden 

tukeminen sekä osallisuus hoitotyössä. Osallisuuden ominaisuuksiin liitettiin myös 

osallistumisen esteet. Osallisuuden tukemisen alaluokkina ovat päätöksenteko ja osal-

listumisen prosessi, joita on avattu tuloksissa. Osallisuutta hoitotyössä on lähdetty tar-

kastelemaan kehitysvammatyön näkökulmasta, jotta tulokset hyödyntäisivät tilaajaa.  

6.1 Osallisuuden ominaisuuksia 

Osallisuuden voi kokea monella eri tavalla ja jokaisella on yksilöllinen kokemus osal-

lisuudesta. Osallisuutta on emotionaalista, älyllistä ja sosiaalista. Emotionaalinen osal-

lisuus tarkoittaa kokemusta siitä, että yksilö tuntee olevansa tärkeä ja arvokas. Älylli-

nen osallisuus on kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Sosiaalinen osalli-

suus taas tarkoittaa, että yksilö on osa sosiaalista kokonaisuutta ja että hän pystyy vai-

kuttamaan yhteiseen päätöksentekoon. (Laitila, 2010, s. 33.) 

 

Osallisuudelle voi olla erinäisiä esteitä. Tasavertaista osallisuutta pyritään edistämään 

mahdollisimman paljon tulevaisuudessa, mutta siinä on vielä tekemistä. Esimerkiksi 

tutkimuksien mukaan vammaiset henkilöt kokevat vielä arjessaan esteitä, jotka hei-

kentävät heidän mahdollisuuksiansa tasavertaiseen osallisuuteen. Tällaisia ovat tutki-

muksien mukaan esimerkiksi sosiaalisen mallin tuomat näkökulmat vammaisuuden 

mukana tuomaan riippuvuuteen toisista ihmisistä. Usein osallistumisen esteenä voi 

olla myös henkilöstä riippumaton syrjintä ja köyhyys, sekä rakenteelliset esteet ja en-

nakkoluulot. (Kähkönen, 2018, s. 9.)  

 

Tulevaisuuden tehtävänä on tuottaa tasavertaista osallisuuden mahdollisuutta. Toimin-

taympäristön on silloin oltava sellainen, että se mahdollistaa siellä toimimisen kaikille 

osallistuville: sen on siis oltava tarpeeksi ymmärrettävä ja hallittava. Silloin ihmisen 

on mahdollista osallistua toimintaan tai palveluun omaehtoisesti. (Kukkonen & Isola, 

2021, s. 104.) Ihmisen päästessä mukaan toimintaan tai palveluun omaehtoisesti lisää 

ihmisen yksilöllistä osallisuuden tunnetta.  
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6.2 Osallisuus yksilön oikeutena 

Tutkimuksissa oli määriteltynä osallisuutta vammaisten, vanhusten, lasten ja nuorten 

oikeutena. Yleisesti osallisuus on silti jokaisen ihmisen oikeus riippumatta iästä, su-

kupuolesta, etnisestä tai sosiaalisesta taustasta. Valitettavan monessa tutkimuksessa 

kuitenkin ilmeni, ettei osallisuus ole vielä tasavertainen oikeus yksilöille.  

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus kokea osallisuutta. Osallisuutta on määritelty eri laeissa, 

sopimuksissa ja poliittisissa ohjelmissa. Suomen perustuslaissa (1999/731) säädetään, 

että julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskun-

nalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon sekä osal-

listua elinympäristön kehittämiseen. Perustuslaissa on määriteltynä ihmisoikeudet 

koskevat kaikkia ihmisiä iästä riippumatta. (Von Harpe, 2021, s. 8.)  

 

On olemassa erikseen määritelty lapsen oikeuksien sopimus, joka on oikeudellisesti 

velvoittava ihmisoikeussopimus. Sopimus määrittelee minimioikeudet lasten oikeuk-

sille. Lapsen oikeuksien sopimus turvaa alle 18-vuotiaan kansalaisoikeuksia sekä po-

liittisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. (Von Harpe, 2021 s. 8.) 

 

Jokaisen yksilön tasavertaisessa osallisuudessa on vielä tekemistä tulevaisuudessa ja 

sitä tulisi kehittää jokaiselta osa-alueelta. Tutkimuksissa ilmeni paljon epäkohtia, jotka 

poissulkevat yksilön tasavertaisen osallisuuden ja mahdollisuuden sen kokemiseen.  

6.3 Osallisuuden tukeminen 

Osallisuus on yhteydessä sosiaaliseen pääomaan. Yhteys ja luottamus muihin ja omaan 

tukiverkostoon luokitellaan sosiaaliseksi pääomaksi. Tätä syntyy koulussa ja elinym-

päristössä esimerkiksi kaverisuhteiden kautta ja läheisin sosiaalisten suhteiden luoja 

on perhe. Sosiaalinen pääoma lisää hyvinvointia sekä vähentää mielenterveysongel-

mia, ja sosiaalisten suhteiden puuttuminen nähdään hyvinvoinnin riskinä. Riski osat-

tomuudelle tai syrjäytymiselle kasvaa. Osattomuus on osallisuuden vastakohta, joka 

voi näkyä taloudellisena, kulttuurisena tai sosiaalisena eriarvoistumisena. (Von Harpe, 

2021, s. 10, 12–13.) 
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Harrastukset ja vapaa-ajan sosiaaliset suhteet vaikuttavat positiivisesti syrjäytymisen 

ehkäisyyn. Harrastuksilla on suuri vaikutus osallisuuteen ja hyvinvointiin. Liikunta li-

sää hyvinvointia ja tuo samalla mukanaan sosiaalisia verkostoja. Yhdessä tekeminen 

kannustaa keskinäiseen vuorovaikutukseen, joka lisää osallisuuden ja yhteenkuulu-

vuuden tunnetta. (Von Harpe, 2021, s. 29.) 

 

Osallisuus määritellään yksilön mahdollisuudeksi ja oikeudeksi olla osallisena oman 

elinympäristönsä kehittämistä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa. Myös suomen pe-

rustuslaissa säädetään, että julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuk-

sia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan pää-

töksentekoon. Tämä laki takaa myös yksilön oikeuden osallistua oman elinympäris-

tönsä kehittämiseen. (Von Harpe, 2021, s. 8.) 

 

Joustavuutta pystytään lisäämään nuorten osallisuudella. Nuorten tulisi olla osallisena 

päätöksentekoa, johon sisältyy merkitystä, päätöksiä ja hallintaa. Nuorten mukana olo 

heitä koskevissa päätöksissä on yhteydessä heidän mielenterveyteensä ja luo tunnetta 

oman vaikuttamisensa merkityksestä. (Von Harpe, 2021, s. 14.) Nuoren läsnäolo pää-

töksenteossa häneen kohdistuviin päätöksiin lisää nuoren kokonaisvaltaista hyvin-

vointia. Aikuiset ovat usein ne, jotka toimivat nuorten ryhmissä päätöksentekijöinä. 

Pahimmillaan aikuiset määrittävät toimintatavan, joka voi sulkea mahdollisuuksia 

osalta nuorista. (Von Harpe, 2021, s. 24) 

 

Lapsen osallisuudella on positiiviset vaikutukset, jotka ylläpitävät lasten oikeuksia, 

parantavat päätöksentekoa ja edistävät demokratiaa, tukevat lapsen itsetuntoa sekä 

lasta kuluttajana. (Von Harpe, 2021, s. 23) 

 

Osallistuminen on aktiivista mukanaoloa kaikessa yhteisessä tekemisessä, joka vaatii 

vuorovaikutusta ja näin luo mahdollisuuden merkityksellisen suhteen muodostumi-

selle. Osallisuuden kehittymisen kannalta on tärkeää, että osallistuminen tarjoaa mah-

dollisuuksia tulla kuulluksi ja olla osana yhteistä toimintaa. Osallistumisen tulee olla 

osallistujien mielestä mielekästä ja kaikilla tulee olla sekä mahdollisuus vaikuttaa että 

sitoutua yhteisten asioiden hoitamiseen. Osallistumisen prosesseihin liittyy jonkin 

asian ideoinnista siihen liittyvään päätöksentekoon, toteutukseen sekä arviointiin 

saakka kehittää kokemusta osallisuudesta. (Nivala, 2021, s. 44–45; Kinnunen, 2021, 
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s. 85.) Kun puhutaan osallisuutta edistävästä asiakasprosessista, avainasemassa on 

vuorovaikutus. Asiakasprosesseissa vallitsee kokemusten mukaan työntekijöiden 

kontrolli, kun palveluista päätetään. Kun asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutus on 

oikeassa asennossa, siirrytään kontrollista kohti kokemusta tuesta, jaetusta vallasta ja 

todellisesta osallisuudesta. (Heini ym., 2019, s. 69.) 

6.4 Osallisuus hoitotyössä 

Kehitysvammaisilla lapsilla on huonot vaikutusmahdollisuudet hoitotyössä. Lapset 

kertovat, ettei heitä kuunnella tai heidän mielipidettään ei huomioida riittävästi (Heini 

ym., 2019; Koller, 2016). Kuulluksi tuleminen on osa osallisuutta, mutta pelkästään 

kuuleminen ei riitä, vaan kehitysvammaisten lasten mielipiteillä tulisi olla myös vai-

kutusta hoitotyön päätöksentekoon. Tulokset kuitenkin kertovat, että yli puolet lapsista 

kertoo saavansa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin huonosti tai melko huonosti. Van-

hemmat puolestaan kokevat saavansa vaikuttaa lastaan koskevassa päätöksenteossa 

paremmin. Hoitotyössä valinnat ja päätöksenteot kehitysvammaisten lasten kanssa to-

teutuvat pääosin siis vanhempien kautta. (Heini ym., 2019, s. 58–59.) Tämä edellyttää 

vanhemmilta aktiivista osallisuutta lapsensa hoidon suunnittelussa.  

 

Myös kehitysvammaiset lapset ovat tietoisia oikeudestaan osallisuuteen ja nykyään 

haluavatkin suurimmaksi osaksi osallistua hoitoonsa oman kehitystasonsa mukaisesti 

(Koller, 2016, s. 2664–2665). Kehitysvammaisten nuorten ja kouluikäisten osallisuus 

toteutuu paremmin pieniin lapsiin verrattuna. Tällöinkin vastuu on jaettu heidän it-

sensä lisäksi heidän vanhemmilleen sekä terveydenhuollon ammattilaisille. (Heini 

ym., 2019; Koller, 2016; Mitchell, 2012.) Tärkeä osallisuutta vahvistava tekijä on pal-

veluiden sekä tarvittavan tuen yhteensovittaminen, jotka jokaisen kohdalla suunnitel-

laan yksilöllisesti. Lapsi tunnistetaan omaa elämäänsä, oppimistaan sekä tulevaisuut-

taan muovaavana yksilönä. Parhaimmassa tapauksessa näin toteutettu osallisuus tar-

joaa lapselle terveyttä ja hyvinvointia sekä mahdollistaa myös turvallisen ja kehittävän 

kasvuympäristön. (Kinnunen, 2021, s. 85.)  

 

Aineistossa tuli usein esille, miten aika vaikuttaa osallisuuteen muutenkin, kuin kehi-

tysvammatyössä. Mutta etenkin kehitysvammaisten lasten kanssa tarvitaan paljon 
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aikaa, jotta osallisuus toteutuu. Lapselle tulee antaa riittävästi aikaa kertoa omista asi-

oistaan, samoin rauhallinen tilanne edesauttaa tätä. Sairaanhoitajat voivat kuitenkin 

kokea haasteellisena toteuttaa tätä aikaa hoitotyössä. Riittävälle ajankäytölle nousee 

paljon haasteita hoitotyössä kuten ammattilaisten jatkuva kiire sekä työyhteisön suuri 

vaihtuvuus. Ammattilaiset kokevat, ettei heillä riitä aikaa kehitysvammaisten lasten ja 

heidän perheidensä kanssa kommunikointiin hoidollisten toimenpiteiden lisäksi (Heini 

ym., 2019; McNeilly ym., 2017).  
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi keväällä 2022 opinnäytetyöparin sekä aiheen valin-

nalla. Lopulliseksi aiheeksemme valikoitui osallisuus. Osallisuutta on tutkittu vähän 

hoitotyön näkökulmasta, koska osallisuus -käsitteenä menee enemmän sosiaalialalle. 

Päädyimme siis tekemään osallisuudesta kirjallisuuskatsauksen, joka käsittelee osalli-

suutta, osallisuuden kokemusta sekä pienesti osallisuuden tukemista hoitotyössä.  

 

Valmistauduimme opinnäytetyöhön kevään -22 aikana alustavilla tehtävillä, teo-

riaopinnoilla, sekä opinnäytetyösuunnitelmalla. Alustavan aineiston keruun aloitimme 

kesän aikana, jolloin huomasimme aineistoja aiheesta olevan todella suppeasti. Kesän 

aikana keräsimme myös yleistä teoriatietoa liittyen opinnäytetyön tekemiseen ja kir-

jallisuuskatsaukseen opinnäytetyönä. Suurin osa tutkimuksista sivuutti osallisuutta 

vain vähän ja ohitse meidän tarpeemme. Lopullinen aineisto saatiin kasaan marras-

kuussa 2022.  

 

Aineiston analysoinnin kanssa tuli kiire, kun toiveenamme oli valmistua loppuvuo-

deksi 2022. Pysyimme kuitenkin meille suunnitellussa aikataulussa. Analysointi ajoit-

tui joulukuun 2022 alkupuolelle. Koimme parityönä tehdyn opinnäytetyöprosessin 

helpottaneen meitä. Esimerkiksi tieteellisten lähteiden hakuprosessin aikana, valittu-

jen lähteiden suomentamisessa sekä sisällönanalyysiä tehdessä. Tämä vaikutti ajan-

käyttöön sekä osaltaan myös luotettavuuteen ja laatuun.  

 

Molemmat tekijöistä koki aiheen hieman haastavana, varsinkin vähäisen kirjallisuuden 

ja aikaisempien tutkimuksien löytymisen vuoksi. Opinnäytetyön kirjoittamisprosessi 

on opettanut tekijöilleen ajanhallintaa, tietokantojen oikeaoppista käyttöä, sinnik-

kyyttä sekä yhteistyötaitoja. Aineistoihin syventyminen antoi hyvän sekä ajankohtai-

sen tiedon aiheesta. Opinnäytetyöprosessi on ollut tekijöille ajoittain haastava ja ras-

kas, mutta myös antoisa. Koko opinnäytetyö on prosessina ollut opettavainen ja siitä 

on varmasti hyötyä tulevaisuudessa myös työelämässä.  
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7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset  

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pyrittiin selvittämään, miten osallisuus ilme-

nee. Valittujen tutkimusten ja artikkeleiden perusteella voidaan todeta, että osallisuus 

on yksi ihmisen perusoikeuksista. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi, vai-

kuttaa omien asioidensa päätöksentekoon sekä olla osana yhteisöissä. Mutta tulosten 

perusteella voidaan myös päätellä, että pelkkä oikeus osallisuuteen ei yksinään takaa 

osallisuutta. Osallisuus ilmenee kokemuksena, joka yksilölle syntyy tuntiessaan kuu-

luvansa merkitykselliseen ryhmään. Osallisuus ryhmässä on keskinäistä luottamusta 

ja arvostusta sekä aktiivista osallistumista ryhmässä.  

 

Osallisuuteen vaikuttaa myös ikä, asema yhteiskunnassa sekä toimintakyky. Tulokset 

kertovat, että työssäkäyvillä naisilla ja miehillä on vahvempi osallisuuden kokemus 

kuin työttömillä ja työkyvyttömillä. Myös 65-vuotiaiden yksinasuvien osallisuus on 

matalampi kuin perheenjäsenten kanssa asuvien. Sekä muun muassa vaikeavammai-

suus ja syrjäytyneisyys tuo haasteita ja toisinaan esteitä osallisuudelle. On selvää, että 

vahvalla osallisuuden kokemuksella on vaikutusta yksilön hyvinvointiin. Yksinäisyys 

laskee merkittävästi osallisuutta ja vaikuttaa elämänlaatuun.  

 

Toisella tutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään osallisuuden tukemista hoito-

työssä. Päätimme rajata tämän kehitysvammaisiin lapsiin, koska opinnäytetyö on lii-

tetty kehitysvammaisten ja vammautuneiden hoitotyön kurssiin ja osallisuudesta hoi-

totyössä on vain vähän tutkimustietoa. Kehitysvammaisten lasten osallisuuden toteu-

tuminen näyttäytyy hoitotyössä melko epävarmana asiana. Tutkimuksista voidaan pää-

tellä, että hoitotyön ammattilaiset eivät syystä tai toisesta ole kyenneet huomioimaan 

kehitysvammaisten osallisuuden tukemista. On inhimillistä ohittaa kehitysvammaisen 

lapsen omat puheet ja suunnata katseet vanhempiin, mutta tämä ei ole suotavaa, myös 

kehitysvammaisella lapsella tulisi olla oikeus päättää omista asioistaan kehitystasonsa 

mukaisesti. Kehitysvammaisille tulee antaa aikaa ja turvallinen ympäristö olla oma 

itsensä ja tämä sairaanhoitajien pitäisi tiedostaa.  

 

Osallisuuden tukemiseen hoitotyössä vaikuttavat ammattilaisten omat asenteet sekä 

osaaminen. Myös potilaan omalla aktiivisuudella on suuri vaikutus. Tutkimusten mu-

kaan aktiivisesti omassa hoidossa mukana olevat kehitysvammaiset lapset kokevat 



27 

enemmän osallisuutta kuin vähemmän mukana olevat. Tulokset kuitenkin osoittavat, 

että resursseilla ja hoitotyön ammattilaisten ominaisuuksilla on tähän suuri vaikutus. 

Samoin vanhemmat voivat vaikuttaa kehitysvammaisten lasten osallisuuden kokemi-

seen, mikäli vanhemmat eivät anna tilaa lastensa olla osallisina päätöksenteossa.   

7.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Suomessa kaikkia eri tieteenaloja ohjaavat yleiset eettiset periaatteet, joita ovat; tutkit-

tavien ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus, aineellisen sekä aineettoman 

kulttuuriperinnön ja luonnon monimuotoisuuden kunnioitus ja tutkijan täytyy myös 

toteuttaa tutkimuksensa siten, ettei siitä aiheudu tutkimukseen osallistuneille ihmisille, 

yhteisöille tai muille tutkimuskohteille suurempia riskejä, vahinkoja tai haittoja. Nämä 

yleiset periaatteet tulevat perustuslaista, mutta niiden lisäksi Suomessa kaikessa tie-

teellisessä tutkimuksessa on noudatettava tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) 

antamia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2019, s. 7.)  

 

Tutkimus tulee suorittaa hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla, jotta se 

on eettisesti hyväksyttävä ja, että tulokset olisivat uskottavia. Keskeisiä asioita tutki-

musetiikan näkökulmasta ovat mm. tutkimuksessa noudatetaan sen tiedeyhteisön päät-

tämiä toimintatapoja, tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen mukaisia sekä 

eettisiä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä, muiden tutkijoiden töiden 

huomioonottaminen ja niihin asianmukaisesti viittaaminen, tarvittavien tutkimuslu-

pien hakeminen ja tarvittaessa myös eettisen ennakkoarvioinnin tekeminen. (Tutki-

museettinen neuvottelukunta, 2012, s. 6–7.) Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvin-

vointi ja terveys -osaamisalueen johtaja sekä työmme tilaaja ovat allekirjoittaneet 

opinnäytetyösopimuksen, ja näin saimme luvan toteuttaa opinnäytetyömme. 

 

Opinnäytetyössä keskeistä on, että tutkimuskysymykset on laadittu selkeästi. Tutki-

muskysymykset ohjaavat aineiston luotettavaa valintaa ja tekevät aineiston relevan-

tiksi. (Kangasniemi ym., 2013, s. 295.) Tutkimusaineisto pitäisi olla laadukasta ja luo-

tettavaa, jotta kirjallisuuskatsauksen pätevyys pysyisi koko prosessin ajan (Salminen, 

2011, s. 20).  Analysoimme aineiston hyödyntämällä sisällönanalyysiä, jonka 
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luotettavuus on perusteltua, koska tutkimustulokset ovat esitetty selkeästi sekä ym-

märrettävästi. Näin lukija voi arvioida tutkimuksen tuloksia ja sitä, että miten kyseisiin 

tutkimustuloksiin on päädytty. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 141.) 

 

Olemme arvioineet luotettavuutta opinnäytetyössämme mahdollisimman hyvin. Luo-

tettavuutta edistämään olemme laatineet käytettävälle aineistolle aikaisemmin maini-

tut sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Opinnäytetyötä on ollut tekemässä kaksi tekijää, 

joka lisää tutkimuksen luotettavuutta. Työssä käytetty kirjallisuus on molempien teki-

jöiden hyväksymää ja luotettavasti arvioimaa. Olemme luoneet tekstiä tasavertaisesti 

sekä tarkastellut toisen tutkimustuloksia ja kirjoitustyyliä. Valitessamme lähteitä 

olemme ottaneet huomioon niiden tieteellisyyden, julkaisuajankohdan sekä -paikan. 

Näin varmistimme luotettavien lähteiden käytön. Opinnäytetyössämme on myös käy-

tetty kansainvälisiä lähteitä, joten niiden tarkastelu on vaatinut erityistä huolellisuutta. 

Molemmat opinnäytetyön tekijät käänsivät englanninkieliset tutkimukset suomen kie-

lelle, joka lisää luotettavuutta.  

7.3 Oma ammatillinen kasvu 

Kirjallisuuskatsaus on kehittänyt molempien tekijöiden ammattitaitoa. Kirjallisuuskat-

saus on kehittänyt tekijöiden taitoa analysoida kriittisesti tutkimuksia ja kirjallisuutta. 

Työn tekeminen on kehittänyt myös hakutaitoja etsiä tuloksia sekä kirjallisuutta luo-

tettavista lähteistä. Molempien tekijöiden lähdekriittisyys on lisääntynyt huomatta-

vasti työtä tehdessä. Myös lähteiden luotettavuuden arvioiminen on tullut molemmille 

tekijöille tarkemmaksi.  

 

Työ on tehty parityönä, joten se on vahvistanut myös meidän välistämme yhteistyös-

kentelynä. Työtä on tehty suurimmaksi osaksi etäyhteyksin välimatkan vuoksi, joka 

on vaatinut myös tietynlaista luovuutta ja molemminpuolista joustamista. Sairaanhoi-

tajan työ on myös jatkuvaa itsensä kehittämistä, jota opinnäytetyöprosessin aikana on 

tehty paljon.  
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Opinnäytetyötä tehdessä tuli tehtyä muidenkin kanssa yhteistyötä. Tilaajan, ohjaavan 

opettajan ja muiden työhön liittyvien tekijöiden kanssa tehty yhteistyö on kasvattanut 

ammatillisesti molempia tekijöistä.  

 

Työtä tehdessä esiin nousi myös meille tekijöille osallisuuden tärkeys hoitotyössä ja 

miten me sairaanhoitajina voisimme tuoda sitä enemmän arkisesti esiin työskentelys-

sämme. Olemme saaneet uudet valmiudet opinnäytetyötä tehdessämme työelämää var-

ten mahdolliseen projekti työskentelyyn. Opinnäytetyömme valmistuttua pyysimme 

palautetta työn tilaajalta. Palaute vastasi työn tavoitetta ja tarkoitusta sekä saimme eri-

tyismaininnan työn ehkä hieman tiukassa aikataulussa pysymisestä.  

 

Käsitteenä osallisuus on jäänyt varjoon hoitotieteessä ja sitä on tutkittu vähän. Tämän 

työn aikana olemme saaneet osallisuudesta käsitteenä erilaisia näkökulmia, mutta 

niistä suurin osa on jäänyt hieman pinnalliseksi. Olemme tutkineet osallisuutta käsit-

teenä myös sosiaalipuolen näkökulmasta ja peilanneet näitä osia hoitotyön näkökul-

maan.   

7.4 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset 

Työtä tehdessä meille tekijöille kävi ilmi, että osallisuus käsitteenä hoitotyössä on to-

della vähän tutkittu. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia on eri asiakasryhmien näkökul-

masta, mutta ne ovat tutkimuksina pinnallisia. Suurin osa tutkimuksista on enemmän 

sosiaalipuolen näkökulmasta tehtyjä.  

 

On kuitenkin selvää, että osallisuus käsitteenä on iso osa myös hoitotyön arkea. Se 

näkyy päivittäisissä hoitotyön tilanteissa ja koskettaa jokaisen potilaan hoitopolkua. 

Osallisuus on myös läsnä omaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä potilaan hoidon ai-

kana. Jatkossa olisi tärkeää tutkia aihetta tarkemmin ja syvemmin hoitotyön näkökul-

masta ja miettiä miten osallisuus on osana hoitotyötä. Näemme myös tärkeänä, että 

hoitotyön ammattilaisille luotaisiin ohjeistuksia osallisuuden tukemiseen. Näin saatai-

siin monipuolisempi kuva osallisuuden toteutumisesta hoitotyössä.  
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Tutkimuksissa kävi myös ilmi, ettei osallisuus ole yksilöille tasavertaista. Tasavertai-

suus on kuitenkin lisääntynyt vuosien ja tutkimuksien myötä. Myös tasavertaisuuden 

tukemista ajatellen tulevaisuudessa tulisi tutkia aihetta enemmän. Olisi tärkeää, että 

tutkimuksilla voitaisiin löytää ongelmakohtia, jotka johtavat siihen, ettei yksilö pääse 

kokemaan osallisuutta. Tutkimukset voisivat auttaa ratkaisemaan näitä ongelmakoh-

tia.  

 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia osallisuutta vielä enemmän potilas- ja asiakasläh-

töisesti. Näihin tutkimuksiin olisi hyvä saada syvyyttä ja teoria näkökulmaa enemmän 

esille. Osallisuus tulisi ottaa myös mukaan hoitotieteen käsitteeksi, jotta teoreettisia 

tutkimuksia lähdettäisiin tekemään enemmän.  
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LIITE 1 

Liitetaulukko 1. Tietokannat ja hakulausekkeet 
Tietokanta Hakulauseke ja rajaus Tulokset Hyväksytyt 

Google Scholar Osallisuus OR osallistuminen OR 

osallisuuden kokeminen OR mu-

kanaolo OR läsnäolo, -opinnäyte-

työ (AMK) 

18 500 2 

Medic (Hoit* AND osallisuus) OR osalli-

suuden koke*, kokoteksti saata-

villa ja suomenkieliset 

9335 4 

PubMed (Nurs* AND participation OR in-

clusion), free full text 

Participation OR inclusion, free 

full text 

117 

 

486 

1 

 

2 

Samk Finna (Osall* OR osallisuuden koke*) 

AND (mukanaolo OR läsnäolo) 

69 1 

 



 

LIITE 2 

Liitetaulukko 2. Valitut tutkimukset ja CASP-arviointi 
Tekijä(t), otsikko, 

vuosi  

Tutkimuksen tar-

koitus  

Käytetyt mitta-

rit/aineiston keruu  

Keskeiset tulokset  CASP-pisteet 

Max. 20 

Heini, Hokkanen, 

Kontu, Kunttu, 

Lindroos & Ronimus, 

Osallisuus 

vammaissosiaalityössä 

on yhteistyötä – 

asiakkaiden 

kokemuksia, 2019.  

Selvittää vam-

maisten henkilöi-

den näkemyksiä 

osallisuuden to-

teutumisesta ja sen 

edistämisen mah-

dollisuuksista 

vammaissosiaali-

työssä.  

Kvantitatiivinen 

tutkimus, kysely-

tutkimus.   

  

Tutkimuskohteena 

449 aikuista ja 92 

lasta ja heidän per-

hettään.  

Tiedon ja palvelujen 

saavutettavuus ja esteet-

tömyys ovat edellytys 

osallistua ja käyttää pal-

veluja. Asiakkaan koke-

maan osallisuuteen työn-

tekijöiden asenteella on 

iso merkitys. Vammaiset 

lapset haluavat tulla 

kuulluksi ja olla osallisia 

heitä koskevaan päätök-

sentekoon.  

         17 

 Kinnunen, Yhteisellä 

löytöretkellä osalli-

suuteen, 2021.  

Tarkoituksena tar-

kastella kouluikäi-

sen erityistä tukea 

tarvitsevan lapsen 

osallisuuden ra-

kentumista ko-

tona, koulussa ja 

terapiassa.   

Tutkimusmenetel-

mänä grounded 

theory -mene-

telmä.   

  

Tutkimukseen 

osallistui viisi eri-

tyistä tukea tarvit-

sevan lapsen van-

hempaa, kolme te-

rapeuttia ja kaksi 

opettajaa.  Tutki-

musaineisto kerät-

tiin kyselylomak-

keiden, yksilöhaas-

tattelujen, ryhmä-

keskustelujen sekä 

ryhmätyö materi-

aalien avulla.  

Tulosten mukaan näyt-

tää siltä, että lapsen osal-

lisuuden mahdollista-

vaan yhteistoimin-

taan   olisi   hyvä   kiin-

nittää huomiota jo var-

haislapsuudessa.  

  

Tämän tutkimuksen 

kautta saadun tiedon 

avulla aikuiset voivat 

tarkastella ja jäsentää 

omaa ja yhteisönsä toi-

mintaa suunnittelussa, 

toteutuksessa sekä arvi-

oinnissa ja näin mahdol-

listaa osallisuutta lapsen 

arjessa.  

        18 

Koller, `Kids need to 

talk too`: inclusive 

practices for children`s 

healthcare education 

Selvittää pitkäai-

kaisesta taudinku-

vasta kärsivien 

lasten ja nuorten 

Kvalitatiivinen tut-

kimus.  

  

Kliiniset käytännöt usein 

epäonnistuvat tarjoa-

maan lapsipotilaille sa-

manarvoisia 

        17 



 

and participation, 

2016.  

näkemykset ja ko-

kemukset tervey-

denhuollon pää-

töksenteosta.  

Tutkimuskohteena 

26 lasta.   

  

Puolistrukturoitu 

haastattelu.  

mahdollisuuksia ym-

märtää heidän tilaansa, 

jakamaan heidän näke-

myksiään ja/tai osallistu-

maan päätöksentekoon 

omasta hoidostaan.  

Kukkonen & Isola, 

Osallisuuden kokemus 

– ensimmäisiä koko 

aikuisväestöä koske-

via tuloksia, 2021.  

Tarkoituksena tar-

kastella osallisuu-

den kokemusta.  

Osallisuuden koke-

musta mitattiin 

osallisuusindikaat-

torilla, joka muo-

dostui kymmenestä 

väittämästä.   

Tulokset kertovat, että 

työssäkäyvillä naisilla ja 

miehillä on vahvempi 

osallisuuden kokemus 

kuin työttömillä ja työ-

kyvyttömillä. Työssä-

käyvien lisäksi vahvaa 

osallisuutta kokevat 

myös ne työikäiset eli 

18–64-vuotiaat naiset, 

jotka ovat vanhuus tai 

varhaiseläkkeellä tai 

ovat luopuneet yritystoi-

minnasta.  

       17 

Kähkönen, Kehitys-

vammaisten osallisuus 

asumisratkaisuissa lä-

heisten kuvaamana, 

2018.  

Tarkoituksena ku-

vata läheisten kä-

sityksiä kehitys-

vammaisten osal-

lisuuden toteutu-

misesta asumisrat-

kaisuihin liitty-

vässä päätöksente-

ossa.  

Kvalitatiivinen tut-

kimus, teemahaas-

tattelu. Tutkimus-

aineisto koostuu 

kahdeksan kehitys-

vammaisen henki-

lön vanhemman 

ryhmähaastatte-

lusta.  

  

Tutkimuksen tulokset 

kertoi, että kehitysvam-

maisten vaikuttamis-

mahdollisuudet ja sitä 

kautta osallisuuden taso 

vaihtelee, mihin vaikut-

taa yksilön yksilöllinen 

toimintakyky ja saa-

mansa tuki. Tutkimuk-

sen mukaan kehitysvam-

maiset henkilöt tarvitse-

vat myös konkretiaa va-

lintojensa tueksi. Eniten 

konkretiaa tutkimuksen 

mukaan tuottavat erilai-

set asumiskokeilut.  

        18 

Laitila, Asiakkaan 

osallisuus mielenter-

veys- ja päihdetyössä, 

2010 

Tarkoituksena on 

kuvata asiakkaan 

osallisuutta ja 

Tässä tutkimuk-

sessa on sovellettu 

fenomenografista 

lähestymistapaa. 

Tämän tutkimuksen tu-

losten mukaan asiakkaan 

osallisuus mielenter-

veys- ja päihdetyössä 

         17 



 

asiakaslähtöi-

syyttä mielenter-

veys- ja päihde-

työn asiakkaiden 

ja työntekijöiden 

näkökulmasta. 

Työtä tehtäessä on 

pohdittu kuinka lä-

hestyä mielenter-

veys- ja päih-

deasiakkaan osalli-

suutta ja asiakas-

lähtöisyyttä mie-

lenterveys- ja 

päihdetyössä. Tä-

hän tutkimukseen 

osallistujat ovat ai-

kuisia henkilöitä, 

joilla on henkilö-

kohtaista koke-

musta mielenter-

veys- tai päihde-

työstä tai molem-

mista, joko palve-

luiden käyttäjinä 

tai työntekijöinä. 

määriteltiin palveluiden 

käyttäjien asiantuntijuu-

den hyväksymisenä, 

huomioimisena ja hyö-

dyntämisenä. Asiakkai-

den osallisuuden sisäl-

löstä oli kolmenlaisia, 

laadullisesti erilaisia kä-

sityksiä.  

McNeilly, Macdonald 

& Kelly, The Partici-

pation of Parents of 

Disabled Children and 

Young People in 

Health and Social Care 

Decisions, 2017.  

Selvittää vanhem-

pien kokemuksia 

osallistumisesta 

ammattilaisten 

kanssa tehtävään 

päätöksentekoon 

vammaisen lapsen 

hoidossa.  

Tutkimus toteutet-

tiin eräänlaisena 

sekatutkimuksena, 

jossa käytettiin ky-

selytutkimusta ja 

syvähaastattelua.   

  

Tutkimuskohteena 

oli 77 vanhem-

paa.   

Vanhemmat halusivat 

olla mukana kaikessa 

päätöksenteossa. Lapsen 

hoidon aikana oli aikoja, 

jolloin heitä osallistutet-

tiin ja ei osallistutettu. 

Tietojen saamisen on-

gelmat koettiin osalli-

suutta vähentäväksi teki-

jäksi. Ammattilaisten ja 

perheen välinen kump-

panuussuhde, jossa tun-

nustetaan vanhempien 

asiantuntemusta, koet-

tiin tärkeäksi.  

        17 

Mitchell, Making 

choices about medical 

interventions: the ex-

perience of disabled 

young people with 

Selvittää vam-

maisten nuorten 

näkökulmia ja ko-

kemuksia, kun he 

kohtaavat 

Kvalitatiivinen tut-

kimus.  

  

Tutkimuskohteena 

kymmenen nuorta.  

Nuoret kokivat olevansa 

mukana toimenpide-

vaihtoehdoista keskus-

teltaessa. Nuorten erilai-

set päättäjän roolit, 

        17 



 

degenerative condi-

tions, 2011.  

merkittäviä lääke-

tieteellisiä toimen-

piteitä ja osallistu-

vat päätöksente-

koprosesseihin.  

 Puolistrukturoitu 

haastattelu.  

oleellisen informaation 

tärkeys ja työskentely 

muiden ihmisten kanssa 

korostuvat, kun osallis-

tutaan erilaisten ratkai-

sutekijöiden punnitsemi-

seen. Nuorten kokemus-

ten perusteella on aika 

siirtyä eteenpäin katso-

essa terveysvalintoja.  

Nivala, Osallisuuden 

vahvistaminen yksi-

näisyyden ehkäisemi-

senä varhaiskasvatuk-

sessa, 2021.  

Artikkelin tarkoi-

tuksena on ottaa 

osallisuuden kä-

site käsiteanalyy-

sin tarkastelta-

vaksi. Analysoin-

nilla tuodaan esille 

osallisuuden käsit-

teen käyttötapoja 

suomalaisessa 

varhaiskasvatus-

kirjallisuudessa 

sekä jäsennetään 

käsitteeseen liitty-

viä merkitysta-

poja.  

Käsiteana-

lyysi. Aineisto 

koostuu suomen-

kielisestä varhais-

kasvatuskirjalli-

suudesta, jossa 

osallisuuden käsite 

esiintyy keskeisenä 

määrittäjänä joko 

otsikossa tai asia-

sanana.   

Tuloksista voidaan pää-

tellä, että lasten osalli-

suuden edistäminen on 

tärkeä tavoite varhais-

kasvatuksessa. Arjen 

toiminnoissa ja toimin-

nan suunnittelussa tue-

taan lasten osallistumista 

ja pyritään löytämään 

uusia mahdollisuuksia 

saada lapset kokemaan 

itsensä osallisiksi.  

        20 

von Harpe, Sosiaalisen 

osallisuuden edistämi-

nen nuorten syrjäyty-

misen ehkäisyssä, 

2021.  

Tutkimuksen tar-

koituksena oli ku-

vata, miten tutki-

musaineistossa 

kuvattiin osalli-

suutta, millä kei-

noilla sitä pyrittiin 

lisäämään ja mil-

lainen vaikutus 

osallisuudella oli 

heikoimmassa 

asemassa oleviin 

nuoriin.  

Laadullinen tutki-

mus, jonka tutki-

musmenetelmänä 

on induktiivinen 

sisällönanalyysi.  

 

Aineisto valikoitui 

Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitok-

sen Sosiaalisen 

osallisuuden edis-

tämisen koordinaa-

tiohanke Sokran 

koordinoimista 

Tutkimustulosten perus-

teella sosiaalisuus ja 

ryhmään kuuluminen 

olivat tärkeä osa osalli-

suutta. Osallisuuteen 

liittyi se, että yksilö sai 

olla oma itsensä ja hänen 

yksilöllinen persoonansa 

huomioitiin. Osallisuu-

den lisäämisen merkit-

tävä keino oli yhteistyön 

ja yhteisöllisyyden lisää-

minen niin, että jokainen 

        19 



 

hankkeista, joissa 

käsiteltiin nuorten 

osallisuutta.   

nuori koki olevansa osa 

ryhmää.  

 


