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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni on kehittämisehdotus Kuopion kaupungille osallisuudesta ja es-

teettömyydestä sosiaalisesta näkökulmasta. Työn kontekstissa kehittämisehdo-

tus ei ole perinteinen ’tämä asia ei toimi, tässä ideoita sen ratkaisuun’. Opinnäy-

tetyön aineiston keräämiseksi olen haastattelut eri organisaatioissa työskente-

leviä ammattilaisia. Työssä esille nostetut kehittämisideat ja tutkimuksellisuus 

pohjautuvat näihin haastatteluihin. Opinnäytetyö ei ole opas, tarkastuslista tai 

absoluuttinen totuus siitä, kuinka osallisuustyötä tehdään. Työ ei ole yleispätevä 

laaja käsikirja eikä sitä ole tehty jonkin tietyn spesifin kohderyhmän näkökul-

masta, vaan se pyrkii tuomaan asioita eri näkökulmista esille.  

 

Työn tarkoituksena on antaa suuntaa, herättää ajatuksia ja muistuttaa, että siinä 

esille nostetut asiat on hyvä ottaa huomioon ja pitää mielessä. Nämä esille nos-

tetut asiat ovat huomioita sosiaalisesta osallisuudesta ja sosiaalisesta esteet-

tömyydestä kolmen eri kohderyhmän parissa työskenteleviltä ammattilaisilta. 

 

Haastattelut tein puolistrukturoidulla teemahaastattelulla kolmessa eri organi-

saatiossa, kärjistettynä teemallisilla keskustelutilanteilla, Nuorten Palvelu Ry:llä 

sekä Setlementti Puijolan alaisuudessa toimivissa monikulttuurisuuskeskus 

Kompassissa ja tukikeskus Mahkussa. Yhteensä haastatteluihin osallistui 7 

henkilöä, Nuorten Palvelulta kolme (3), Kompassista kaksi (2) sekä Mahkusta 

kaksi (2).  

 

Työssä kehittämisideoiden muodossa esille nostettavat asiat eivät objektiivisesti 

sanottuna ole uutta ja tuntematonta tietoa. Ne ovat jo monien tiedossa ja monet 

tekevät työtään ne huomioiden. Aihe on kuitenkin merkityksellinen alalle vaikkei 

se tuottaisikaan uuttaa ja merkittävää tietoa. Osallisuuteen ja sosiaaliseen es-

teettömyyteen painottavasta työotteesta ei voi kirjoittaa tai pitää keskustelua yllä 

liikaa. 

 

Opinnäytetyössä pääkäsitteet ovat osallisuus ja esteettömyys. Ne ovat esillä 

kahdesta näkökulmasta. Tekstin varsinainen päänäkökulma on sosiaalinen 

osallisuus sekä sosiaalinen esteettömyys. Toinen näkökulma on teoriaan pai-

nottuva; jotta sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen esteettömyyden käsitteet 
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voi ymmärtää, täytyy niiden alkuperäiset käsitteet avata, jotka tässä tapaukses-

sa ovat osallisuus ja esteettömyys. Syvemmät määritelmät sosiaalisesta näkö-

kulmasta sekä yleiset määritelmät osallisuudella ja esteettömyydelle ovat kap-

paleessa 4 ja sen alaluvuissa 4.1-4.3. 

 

Miksi teen opinnäytetyö tästä aiheesta? Osallisuuden käsittelynhän voisia sa-

noa kuluvan teemoihin, joka on tylsä ja varma aihe opinnäytetyölle. Osallisuus 

nuorisotyön ja nuorten parissa tehtävän työn kohdalla on aina relevantti aihe ja 

käsite. Siitä on muodostunut tietyllä tavalla massiivinen ja eteerinen entiteetti 

koko ammattialalle – se on koko ajan esillä enemmän ja enemmän, mutta siitä 

on useita eri tulkintoja ja tapoja tehdä. Osallisuuden voi sanoa tänä päivänä 

olevan trendisana ja käsite, ja sanana sen löytää niin nuorisotyön hankehake-

muksista, kuin puoluepoliittisista ohjelmistakin. Jolloin se paljastaa sosiaalipoliit-

tiset taustansa. 

 

Osallisuus on kuitenkin teema, jonka ympärille kaikki nuorisotyö pitäisi rakentua 

ja osallisuus on aihe, jota kaiken nuorisotyön pitäisi ajaa eteenpäin. Tästä huo-

limatta osallisuus on myös kyseenalaistettavissa oleva asia. Miten osallisuus-

työtä tehdään? Missä menee näennäisosallisuuden ja osallisuuden raja? Miksi 

näennäisosallisuuteen on niin helppo sortua?  

 

Osallisuus tulee opinnäytetyössä esillä yleisenä kantavana teemana opinnäyte-

työssä ja se nivoutuu kaikkeen ja nivoo kaiken yhteen. Esimerkiksi kysymyksinä 

Kuinka haastateltavat kokevat osallisuuden käsitteenä ja kuinka se tulee esille 

heidän kohderyhmässään? Mihin ja miten he itse yhdistävät ja määritellevät 

osallisuuden?  

 

Esteettömyys ja sosiaalinen esteettömyys ovat myös käsitteitä, jotka ovat mer-

kittäviä mille tahansa alalle, mutta ovat erittäin tärkeä nuorisotyön parissa. Es-

teettömyys yleistettynä on teema, josta on kirjoitettu paljon. Esteettömyyteen voi 

kuitenkin tarjota sisältöä tuomalla esiin sosiaalista esteettömyyttä fyysisen li-

säksi. Käsitteenä se ei tunnu olevan yleisesti niin hyvin tiedossa ja käytössä, 

muualla kuin esteettömyyden parissa työskentelevillä. Kirjallisuutta siitä löytyy, 

mutta se on yleensä sivumainintana. Kappale tai pari sosiaalisesta esteettö-

myydestä ja miten tärkeää on tuntea itsensä tervetulleeksi ’rajoitteista’ huolimat-
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ta tai miten jotkin paikat esimerkiksi lähtökohtaisesti asettavat esteitä itse tahat-

tomasti. Esteettömyys tulee esille opinnäytetyössä itsenäisenä käsitteenä. Mut-

ta esteettömyyttä teemana tarkastellaan opinnäytetyössä myöskin osallisuuden 

teemana. Kysymysmuodossa sen voisi esittää kuinka esteettömyys vaikuttaa 

osallisuuteen? 

 

Mitä sitten ovat sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen esteettömyys? Kärjistetty-

nä ne ovat oikeastaan osallisuuden ja esteettömyyden alakäsitteitä, näkökulmia 

tarkastella isompia ja vaikeasti määriteltävämpiä pääkäsitteitä. Tiivistettynä mo-

lemmat niistä pyrkivät tarkastelemaan osallisuutta ja esteettömyyttä niihin liitty-

vien tunteiden kautta. Osallisuus esimerkiksi on paljon muutakin, kuin pelkkä 

fyysinen osallistuminen. Henkilön tunne osallisuudesta ja kuulumisesta johonkin 

on aivan yhtä tärkeää. Voi jopa provokatiivisesti sanoa osallisuuden tunteen 

olevan tärkeämpää, sillä ilman kuulumisen tunnetta osallistuminenhan on vain 

mukana oloa.  

 

Sosiaalinen esteettömyys koostuu yhtä lailla tuntemuksista, esteettömyyden 

tunteesta. Fyysinen pääseminen jonnekin on erittäin tärkeää, mutta se ei ole 

kaikki mitä esteettömyys on. Sosiaalinen esteettömyys koostuu asioita, joiden ei 

ajattele olevan esteitä. Tapahtuman paikan valinta. Kuulemistilaisuuden kellon 

aika. Ihmisten niputtaminen tiettyyn kategoriaan, kuten nuoret ostoskeskuksissa 

ovat lähtökohtaisesti vain häiriöiden aiheuttajia koska he ovat nuoria. Esteettö-

myys sosiaalisesta näkökulmasta on siis enemminkin kysymys asenteista toisia 

kohtaan. 

 

Opinnäytetyöprosessini kokonaisuudessaan on vahvasti linkattu viimeiseen sy-

ventävään harjoitteluun, jota tein vielä opinnäytetyön kirjoittamisen ja tekemisen 

aikana. Jakso sijoittui KuoHulab nimiseen hankkeeseen, joka on Kuopion kau-

pungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kehittämisen ja innovoimisen yh-

teishanke. Hanketta avaan kohdassa 3.2 enemmän. 

 

2 TAVOITTEET JA VÄLILLISET TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tilaajan toiveita vastaava, relevantti ja fak-

tapohjainen opinnäytetyö. Tilaajan toiveena on, että työ on käytännönläheinen 
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ja sovellettava, joka tiedon tuottamisen ohella pohtii myös kysymyksiä ’miten 

tämä toimii käytännössä’ ja ’miten se voitaisiin tehdä käytännössä’. Toisena 

merkittävänä tavoitteena on tuoda esiin osallisuustyötä sekä esteettömyyden 

sosiaalista näkökulmaa, ja avata käsitteitä siten, että ne aukenevat niillekin, jot-

ka eivät välttämättä ole niin tuttuja käsitteistön määritelmien kanssa. Ideaaliti-

lanteessa joku voi tajuta tekevänsä esimerkiksi osallisuustyötä nimenomaan 

sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta, mutta hänellä ei ole aikaisemmin ollut 

nimeä työtavalleen.  

 

Välillisillä tavoitteilla tässä yhteydessä tarkoitan niitä tavoitteita, jotka tulevat 

ikään kuin työn ohella, eivätkä ole selkeitä asetettuja tavoitteita. Kuten paikallis-

ten toimijoiden ja heidän kokemusasiantuntijuuden ja asiantuntijuuden esille-

tuominen; esimerkkinä Kompassin asiantuntijuus maahanmuuttajiin liittyvissä 

asioissa. Kuopion kaupunki tekee kyllä paljon yhteistyötä yhdistysten kanssa. 

Mutta muistutus näiden yhdistysten asiantuntijuudesta ei ole kehittämisehdo-

tuksenomaisessa kontekstissa haitallista.  

 

Toinen välillinen tavoite on itsekäs, oman osaamiseni ja tietopohjan kartuttami-

nen opinnäytetyön kautta. Molemmat käsitteet ovat tuttuja aikaisempien opinto-

jen, tämänhetkisten opintojen sekö työn kautta. Mutta se, että asiat saa muotoil-

tua ymmärrettävään kirjalliseen muotoon laajentaa samalla omaa ymmärrystäni 

näistä käsitteistä. Ja opinnäytetyön parissa tehdyt haastattelut antavat kuvan, 

miten osallisuus ja esteettömyys tulevat esille eri kohderyhmien parissa. 

 

3 TILAAJAN ESITTELY 

 

Opinnäytetyön tilaaja on Kuopion kaupunki. Kaupunki on laaja organisaatio, 

joka pitää sisällään useita palvelualueita. Kuopion kaupungin organisaatio koos-

tuu kuudesta eri palvelualueesta, elinvoima – ja konsernipalvelujen palvelualue, 

hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, kasvun ja oppimisen palvelualue, kau-

punkiympäristön palvelualue, perusturvan palvelualue sekä terveydenhuollon 

palvelualue. (Kuopion kaupungin verkkosivut, 2018). Opinnäytetyön tilaaja on 

Kasvun ja oppimisen alueelta nuorisopalvelut. Kasvun ja oppimisen palvelualue 

pitää sisällään varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus – ja nuorisopalvelut, lukio-
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palvelut ja toiseen asteen yhteistyön sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelut 

(Kuopion kaupunki 2018). 

 

Vaikka opinnäytetyön tilaajana onkin nuorisopalvelut, se ei tarkoita, että työ olisi 

sidottu pelkästään nuorisopalveluiden käyttöön. Nuorisopalveluiden tavoitteet ja 

toiveet ovat otettu huomioon, mutta työssä on hyödynnetty tilaajan antama va-

paus tekemällä ehdotuksesta ilmava ja sovellettava. Kehittämisideat ovat suun-

nattu koko kaupunkiorganisaatiolle, joka voi hyödyntää sitä eri palvelualueilla 

niin halutessaan. 

 

Tilaajan lisäksi merkittävä vaikuttava taho on johdannossa mainittu KuoHuLab -

hanke. Kuohulab on kaksi ja puolivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittei-

nen hanke, jonka päähallinnoijana on Humanistisen ammattikorkeakoulu oy ja 

hankepartnerina Kuopion kaupunki. Kaupungin organisaatiosta mukana ovat 

hyvinvoinnin palvelualue sekä kasvun ja oppimisen palvelualue. 

 

Kuinka hanke itsessään vaikuttaa opinnäytetyöhön, kun se ei ole tilaajana? 

Hankkeessa osallisuus on yksi kantavista teemoista. Hankkeessa osallisuus 

esiintyy tässäkin opinnäytteessä esille tulevana sosiaalisena osallisuutena; pyr-

kimyksenä kehittää ihmisten osallisuutta jollain tasolla, sen esille tuomista ja 

siihen kannustamista. Hanke pyrkii ottamaan fasilitaattorin roolin, joka ei tee 

puolesta asioita vaan on mahdollistaja. Hankkeen näkökulma osallisuuteen on 

siis hyvin lähellä opinnäytteen teemaa. Hanke on myös epäsuora hyötyjä opin-

näytteestä. Tietopohja sekä aineisto työn valmistumisen jälkeen ovat hankkeen 

hyödynnettävissä. Myönnettäköön myös se fakta, että viimeinen syventävä har-

joitteluni sekä opinnäytetyöprosessi olivat käytännössä yksi ja sama prosessi. 

Joten hanke nousee joka tapauksessa jollain tasolle esille. Esimerkiksi kirjoitta-

jan alitajunnassa, hankkeen kontaktien kautta, tai hankkeelle kerätyn aineiston 

hyödyntämisenä. 

 

4 OSALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS OPINNÄYTETYÖN KONTEKSTISSA 

 

Tekstissä on jo nostettu esille se fakta, että osallisuus ja esteettömyys ovat mo-

lemmat käsitteitä, johon näkökulma vaikuttaa paljon. Molemmat ovat myös kä-

sitteitä, joita käytetään monenlaisissa yhteyksissä, osittain väärin, mutta pää-
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sääntöisesti voisi sanoa sen johtuvan itse käsitteiden sovellettavuudesta. Osal-

lisuus varsinkin käsitteenä on esillä useasti ja monesta eri näkökulmasta, ja 

monessa eri kontekstissa. Osallisuus on vaikea käsite, sanotaan. Ainakin se on 

lavea: sosiaali- ja terveysministeriössä siitä puhutaan aktiivisen kansalaisuuden, 

aktivoinnin ja yhdenvertaisten palvelujen hengessä (STM 2014); oikeusministe-

riössä osallisuudesta kirjoitetaan ihmisoikeuksina ja demokratiana (OM 2014); 

opetus- ja kulttuuriministeriössä painotetaan merkityksellisyyttä ja mahdolli-

suuksia (OKM 2016). (Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & 

Keto-Tokoi 2017, 3.) Toisaalta samaa voi sanoa esteettömyydestä, esteettö-

myys on useasti yleiskäsite, joka pitää sisällään niin varsinaisen esteettömyy-

den, mutta myöskin saavutettavuuden. Käsitteitä esteettömyys ja saavutetta-

vuus käytetään usein synonyymeina (Kilpelä 2013, 62). 

 

Molempia käsitteistä pohditaan opinnäytetyössä osallisuuden näkökulmasta, 

kuten Johdannossa tuotiin esille. Esteettömyys on oma asiansa kyllä, mutta 

tässä työssä se on myös liitetty osallisuuteen ja on yhtenä osatekijänä osalli-

suudessa.  

 

Määrittelen tässä kohtaa käsitteet sosiaalisen näkökulman kautta, joka on opin-

näytetyön yleinen näkökulma käsitteistöön. 

 

Yleisesti sosiaalista osallisuuden käsitettä käytetään syrjäytymisen vastakohta-

na ja sillä tarkoitetaan köyhyyden torjuntaa sekä syrjäytymisen ja syrjäyttämisen 

ehkäisemistä. Keskeistä on yhteiskunnan reunoilla tai jopa ulkopuolella olevien 

ihmisten tuomista lähemmäksi yhteiskunnan eri toimintoja erilaisten prosessien 

ja tukitoimien kautta. (Leeman, Kuusio & Hämäläinen 2015, 1.) Sosiaalinen 

osallisuus on siis oikeastaan sosiaalipoliittinen käsite, joka voi kuulostaa vähän 

ylhäältä päin katsomista alas kohti heikompiosaisia. Mutta sosiaalisen osalli-

suuden tavoite on tuoda yhteiskuntaa, sen palveluja ja tarjontaa lähemmäksi 

kaikkia, vähentää asioita, jotka eivät ole kaikille saavutettavissa. Omalla taval-

laan se pyrkii syrjäytymisen estämisen lisäksi estämään polarisoitumista. Sosi-

aalinen osallisuus hahmotetaan sekä arvotavoitteeksi itsessään, että keinoksi 

torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä, edistää oikeudenmukaisuutta, yhden-

vertaisuutta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa (Leeman ym. 2015, 3). Myönnettä-

köön, että käsite on hienon kuuloinen sosiaalipoliittisineen juurineen, jotka pyr-
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kivät taklaamaan suuria asioita isossa mittakaavassa. Mutta miten sosiaalinen 

osallisuus näkyy käytännössä? Laajemmassa mielessä osallisuus on yhteisölli-

syyttä, kuulumista, sosiaalisia suhteita, osallistumista yhteisön tai yhteiskunnan 

toimintaan (Myllyniemi 2014, 5). Sosiaalisen osallisuuden voisi sanoa olevan 

juuri sitä stereotyyppistä osallisuustyötä, jos osallisuustyöstä voi sanoa olevan 

stereotypioita; mahdollisuuksien kertomista, tukemista sekä kannustamista 

kohderyhmästä riippumatta. Kannustaminen eteenpäin muuttaa vaan muotoaan 

riippuen tarpeista. Koska osallisuus itsessään pitää sisällään monia kokonai-

suuksia ja on yleisesti muutenkin moniulotteinen käsite, on sosiaalinen osalli-

suus oikeastaan yksi osallisuuden puolista ja tietyllä tapaa alakäsitteistä. 

 

Sosiaalinen esteettömyys tässä yhteydessä viittaa nimensä mukaan esteettö-

myyden sosiaaliseen puoleen kuten ilmapiiriin sekä asenteisiin. Ja on tällä ta-

valla pikemminkin tasavertaisuuteen liittyvä kysymys. Ilmapiiri ja asennekysy-

mys voi kuulostaa moraaliseettiseltä painajaiselta, mutta sen ei tarvitse olla. 

Ilmapiiristä voi esimerkkinä ottaa kielen. Jos esimerkiksi kaupungin järjestä-

mässä tapahtumassa on muutakin kommunikoinnin tapaa, kuin puhuttu suomen 

kieli, kuten kuvakommunikaatiota tai suomalaista viittomakieltä luo se välittö-

mästi helpomman ympäristön osallistua tapahtumaan kaikille. Esteettömyys 

kääntyy tässä tilanteessa osallisuuden muodoksi; muunkinlaisen kommunikoin-

nin huomioiminen voidaan ajatella esteettömyyden luomiseksi, tai vaihtoehtoi-

sesti osallisuuden lisäämiseksi.  

 

Sosiaalisen esteettömyyden voi parhaiten kuvailla olevan tasapuolinen mahdol-

lisuus. Se että asia on esteetön, ei pitäisi viitata pelkästään siihen, että jonnekin 

pääsee. Sosiaalinen esteettömyys viittaa siihen, että pääsemisen lisäksi on 

mahdollisuus osallistua ja olla osallisena johonkin. On se sitten yhteiskunta, 

palvelu tai jokin muu. Sosiaalinen esteettömyys on sitä, minkälaisen kuvan jos-

tain onnistuu luomaan. Onko fyysinen esteettömyys jokin iso asioita vaikeuttava 

mörkö? Vai onko se asia, joka on otettu huomioiin arkipäiväisenä eikä siitä teh-

dä sen isompaa asiaa? Sosiaalisen esteettömyyden haastavin puoli on, että 

esteitä on todella helppo luoda tahattomasti. Jos järjestät pientä avointa mata-

lan kynnyksen tapahtumaa, on todella helppo luoda sosiaalisia esteitä valitse-

malla tavoitekohderyhmälle haastavan paikan tai kellon ajan. Tai sillä missä 

markkinoit tapahtumaasi. Sosiaalinen esteettömyys ei ole siis suora ’tee asiat x’ 
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ja kaikki kynnykset ovat poistettu, asiaa ei valitettavasti voi tiivistää niin hyvin. 

Sosiaalinen esteettömyys on enemmänkin mitä kynnyksiä ja esteitä voi olla, ja 

kuinka ne voisi poistaa. 

 

Osallisuus voidaan siis ajatella osaksi esteettömyyttä, ja esteettömyys yhdeksi 

osallisuuden edellytykseksi. Käsitteet eivät ole saman asian kääntöpuolia tai 

selkeitä segmenttejä laajemmassa käsitteessä, mutta ne tukevat toisiaan ja 

toimivat yhteen. Tärkeää yhteen toimimisen kannalta on kuitenkin, että käsitteitä 

katsotaan sosiaalisen näkökulman kautta.  

4.1 Osallisuus määriteltynä 

 
Kappaleessa 4 määriteltiin osallisuutta opinnäytetyön kontekstissa ja täten so-

siaalisen osallisuuden näkökulmasta. Mutta mitä osallisuus itsessään käsitteenä 

on? Työtapa? Poliittinen käsite? Kokemus tai tunne? Ideaali?  

 

Osallisuus etymologisesta näkökulmasta on sivistys – ja synonyymisanakirjan 

mukaan johonkin osallisena olemista tai osuutta johonkin. Jossain mukana ole-

mista siis – ulkopuolelle jäämisen tai jättämisen vastakohta toisin sanoen. Osal-

lisena voi periaatteen tasolla olla mihin tahansa. Niin perheeseen, yhteiskun-

taan, kaveriporukkaan, kaupunginosaan tai yhdistykseen. Osallisuus on ilmiö, 

joka voi toteutua suhteessa moniin erilaisiin yhteisöihin: perheeseen, päiväkoti-

ryhmään, koululuokkaan, kaveriporukkaan, kuntaan, yhteiskuntaan ja niin edel-

leen. (Kiilakoski & Gretschel 2012, 6.) Määrittelyssä päästään takaisin tuttuihin 

ja kuluneisiin sanoihin, osallisuus riippuu siitä mistä näkökulmasta sitä halutaan 

tarkastella tai määrittää. Yleisesti voisi väittää osallisuuden olevan nimenomaan 

sitä itseään mihin nimikin jo viittaa, osallistumista. Olla osallisena johonkin ja 

ennen kaikkea kokea itsensä osalliseksi johonkin, joko aktiivisesti tai passiivi-

sesti. 

 

Miksi määrittely on siis niin vaikeaa? Sama kysymys kaikuu lähes kaikissa teks-

teissä, jotka pohtivat osallisuutta, jota tämäkin teksti toistaa. Koko vaikeuden voi 

tiivistää yhteen lauseeseen: osallisuudelle ei ole suoranaista yleispätevää mää-

ritelmää. Yksiselitteisiä määrittelyjä pakenevana liukkaana ilmiönä osallisuus 

muistuttaa toista aikamme avainkäsitteistä, syrjäytymistä (Myllyniemi 2014, 5). 
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Kaikki, jotka ovat perehtyneet asiaan tietävät mitä osallisuudella haetaan tai 

mitä se tarkoittaa. Ne, joille osallisuus ei ole niin tuttu, sana itsessään herättää 

mielikuvia. Vaikka käsite itsessään onkin kuvaava, sille ei silti suoraa määritel-

mää ole. Osallisuudesta on puhuttu jo kohtalaisen pitkään. Sille ei edelleenkään 

ole olemassa yhtä ja jaettua määritelmää. Osallisuuden käsitteen taipuisuus on 

ollut sille kirous ja siunaus. (Kiilakoski & Gretschel 2012, 14.) Osallisuutta voi 

tarkastella niin eri lakien kautta esim. lastensuojelulaki (417/2007), ihmisoikeu-

tena, osana esteettömyyttä, vaikuttamismahdollisuuksina tai poliittisena käsit-

teenä – esimerkkejä käsitteen soveltuvuudesta niin hyvässä kuin pahassa on 

paljon. Löyhärajaisena se toisaalta mahdollistaa kaivattuja innovatiivisia osalli-

suuden edistämistoimia. Toisaalta osallisuuden nimikkeen alla voi käsitteen 

joustavuuden takia olla myös sellaisia toimia, jotka eivät lainkaan edistä todellis-

ta osallisuutta. (Myllyniemi 2014, 5.)  

 

Tietyt tahot pyrkivät määrittämään osallisuutta yleisesti sekä omasta näkökul-

mastaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esimerkiksi on julkaissut paljon teks-

tejä osallisuutta pohtien. Kyseisen tahon teksteissä on luonnollisesti terveyden 

ja hyvinvoinnin näkökulma, soveltuu se siitä huolimatta tähän työhön. THL:n 

(2018) verkkosivuilla avataan osallisuuden olevan yleisesti ymmärrettynä tunne, 

joka syntyy ihmisen ollessa osallisena jossakin yhteisössä. Esimerkiksi opiske-

lupaikassa, työpaikassa tai harrastus- ja järjestötoiminnassa. Näissä yhteisöissä 

osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, 

sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.  

 

Tässäkin määritelmässä vaikuttamismahdollisuudet, arvostus ja tunne osalli-

suudesta nousevat esille selkeästi. Osallisuudessa tärkeäksi asiaksi muodostuu 

siis nimenomaan yksilön kokemus osallisuudesta. Voisi jopa argumentoida, että 

osallisuus on enemmänkin kokemukseen pohjautuva tunne, eikä niinkään suo-

ranaisesti mitattavissa oleva konkreettinen asia. Laajasti ymmärrettynä osalli-

suus on yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikuttamista. Osallisuuden 

rakentuminen on vastavuoroista toimintaa, joka edellyttää yhteisöltä jäsentensä 

huomioon ottamista ja jäseniltä aktiivista mukaan tulemista. (Oranen 2008, 8). 

 

Osallisuudessa käsitteenä on vahvasti esillä valta-asemat, vaikutusmahdolli-

suudet sekä yksilön oikeudet. Joten on hyvä tuoda esille näkökulma, että on 
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olemassa, huonosti ilmaistuna, virallisempaakin osallisuutta. Virallisemman 

osallisuuden takana on monesti jokin tietty taho, joka on velvoitettu edistämään 

osallisuutta. ’Virallinen osallisuus’ ei ole käytetty termi, vaan se on jokseenkin 

kuvaava sanayhdistelmä. Virallinen osallisuus kuvastaa tiettyjen palveluiden ja 

rakenteiden osallisuutta, joilla on fasilitaattorin rooli ylläpitää ja tarjota mahdolli-

suuksia osallisuuteen. Esimerkiksi kunnat ovat kuntalain (410/2015) kautta vel-

voitettuja tukemaan kuntalaisten osallisuutta ja osallisuusmahdollisuuksia.  

 

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikut-
tavista osallistumisen mahdollisuuksista. (Kuntalaki 410/2015 §22). 

 
Myös esimerkiksi koulut ovat velvoitettu tukemaan oppilaiden osallisuutta eri 

tavoin.  

 

Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huo-
lehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimin-
taan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liitty-
vistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuun-
nitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön 
valmisteluun. (Perusopetuslaki 1267/2015). 

 

Osallisuutta käsitteleviä lakeja tai osallisuutta tukemaan velvoitettuja erinäisiä 

rakenteita on positiivisen yllättävä määrä. Esimerkiksi Sosiaalihuoltolakiin 

(1301/2014) lain tarkoitukseen on kirjattu eriarvoisuuden vähentäminen ja osal-

lisuuden edistäminen. Nuorisolakiin (1285/2016) taasen on kirjattu nuorten osal-

lisuuden edistäminen. Miksi kaikki nämä lakipykälät, jotka eivät sinällään ole 

liitetty yhteen, tai suoranaisesti jaa samaa kohderyhmää tai edes ole täysin re-

levantteja tämän työn kannalta? Lakipykälät sulkevat ympyrän ja lausuvat sa-

maa jo tuhanteen kertaan toistettua asiaa; osallisuudelle ei ole suoranaista 

määritelmää, yhtä ainoaa oikeaa työtapaa tai näkökulmaa. Osallisuus on pi-

kemminkin ideaali ja kokemus, jota sen parissa työskentelevät ihmiset, eri pal-

velut ja lakipykälät tukevat. 

 

4.2 Osallisuutta vai näennäisosallisuutta – osallisuuden haasteet 

 
Kuten edellisessä kappaleessa tuotiin tiivistettyjen esimerkkien kautta, yhteis-

kunnassa on runsas määrä rakenteita, palvelukokonaisuuksia sekä erinäisiä 
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määrittäviä lakeja, jotka velvoittavat tukemaan osallisuutta ja jopa painottamaan 

siihen. Mutta onko kaikki osallisuus osallisuutta? Onko palveluiden tai virallisten 

laitosten osallisuus osallisuutta? Vai kompastuvatko kaikki nämä esimerkit nä-

ennäisosallisuuden määritelmäviidakkoon? Kriittisissä keskustelunavauksissa 

esimerkiksi kysytään, onko “virallisten tahojen” osallistumis- (ja osallisuus)puhe 

vain kontrollia uusissa vaateissa sen sijaan, että siinä aidosti huomioitaisiin las-

ten ja nuorten näkökulma sekä myös vallitsevien asiantilojen kyseenalaistami-

sen mahdollisuudet. (Nivala & Ryynänen 2013, 16.) 

 

Ilman laajempaa tutkimusta kysymykset ovat vain provokatiivisia ajatuksen he-

rättäjiä, jotka toimivat kappaleen johdantona. Kysymyksien perällä on kuitenkin 

taustalla tiettyyn pisteeseen osallisuuden kyseenalaistaminen, ja ennen kaikkea 

kyseenalaistaminen kuinka osallisuustyötä tehdään. Osallisuustyö on haasta-

vaa moninyanssista työtä, jossa on helppoa livetä näennäisosallisuuden puolel-

le. Jos työtä tehdään, sillä otteella vain sen takia, että laki tai työpaikka niin vel-

voittavat, osallisuus jää helposti matalalle tasolle. Tasolle, jossa osallisuudeksi 

riittää yksi mielipidekysely tai muutaman ihmisen kuuleminen. Tällä tavalla ei 

päästä siihen, että ihmiset voisivat omalla roolillaan vaikuttaa asioihinsa tai, että 

voisivat edes ottaa jonkin roolin. Ihmisten osallistaminen sanktioiden uhalla on 

erinomainen esimerkki näennäisosallisuudesta, sillä vaihtoehto olla osallistu-

matta on demokraattisessa yhteiskunnassa oltava hyväksyttyä. Asia, josta Aaro 

Harju (2004) käyttää termiä, passiivinen kansalaisuus, joka ei ole aktiivisen 

kansalaisuuden vastakohta vaan toinen puoli. Osallistajan työssä on vaarallista 

pudota keskiluokan harhaan. Silloin ihmiset näyttäytyvät toiminnan kohteina, 

joille tehdään ”hyviä asioita”. (Lindholm 2018, 17.) 

 

Mutta mitä on tämä näennäisosallisuus? Näennäisosallisuus on nimensä mu-

kaisesti osallisuutta, joka on muodon vuoksi osallisuutta. Osallisuutta, jossa 

osallisuus on jo valmiiksi suunniteltu; nuorisovaltuusto, jonka päätökset tai esi-

tykset eivät etene minnekään koska se ei ole ’oikea poliittinen päätöksentekijä’, 

esteettömyyssuunnitelma, joka on tehty sen takia koska sellainen on pakko 

tehdä. Käsitettä leimaa yksipuoleisuus, jossa toiselle luodaan kuva osallisuu-

desta. Osallisuuskäsitteelle vakiintuneita käyttötapoja voi kyseenalaistaa myös 

siitä näkökulmasta, että joissain yhteyksissä osallisuus on pelkistynyt lähinnä 

rituaalisiksi toimenpiteiksi tai mekaanisiksi toimintamalleiksi: osallisuutta väite-
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tään olevan sen, että lapsi tapaa sosiaalityöntekijän lastensuojeluprosessin tie-

tyssä vaiheessa tai että nuorisovaltuuston jäsen saa osallistua puhe- ja läsnä-

olo-oikeudella nuorisolautakunnan kokouksiin (Nivala & Ryynänen 2013, 15). 

 

Näennäisosallisuuden ja osallisuuden eroja voisi kuvailla kumppanuudella – 

toisessa kumppanuus on tasa-arvoista, jossa päätöksistä keskustellaan; toises-

sa toinen kumppaneista tekee päätökset, mutta kuuntelee kuitenkin toista osa-

puolta ja ylläpitää ideaa kumppanuudesta. 

 

Mutta miksi kyseenalaistaa osallisuus käsiteenä ja työotteena opinnäytetyössä, 

jonka kantavana teemana kyseinen käsite on? Osallisuuden käsitteenä voi liit-

tää vahvasti yhteiskunnan rakenteisiin, aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen ja 

julkishallintoon. Tämä tekee käsitteestä heti poliittisesti latautuneen. Poliittisesti 

latautunut ei ole huono asia, mutta huonoksi sen muuttaa, jos käsitettä määritel-

lään pelkästään rakenteiden kautta. Onko siinä tilanteessa osallisuus osallisuut-

ta, vai onko se pelkästään tekijä tekemässä asioita tekemisen kohteelle? Osalli-

suuden edistäminen voi tällöin kääntyä prosessiksi, jossa tullaan rakentaneeksi 

hierarkioita sen sijaan, että sen avulla aidosti edistettäisiin tasa-arvoa (Nivala & 

Ryynänen 2013, 14).  

 

Vastauksena kysymykseen miksi tämä kappale; mitä tahansa asiaa käsiteltäes-

sä on oleellista tuoda käsiteltävän asian kääntöpuolet esiin, mukaan lukien ne 

varjoisatkin. Tämä ei viittaa pelkästään kirjoittajan ei millään tavalla piilossa ole-

vaan rakkauteen kriittistä pedagogiikka kohtaan, vaan varjopuolten esittäminen 

sopii opinnäytetyön teemaan. Jos opinnäytteen ideana on selventää sosiaalisen 

osallisuuden ja esteettömyyden käsitteitä ja antaa vinkkejä sekä suuntaviivoja 

niiden huomioimiseen, on myös oleellista tuoda esille näennäisosallisuuden 

suden kuoppa, johon voi tarkoittamatta helposti pudota ja miten sitä voi välttää. 

 

4.3 Esteettömyys ja saavutettavuus määriteltynä 

 

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat sanoja sekä käsitteitä, joiden voi sanoa 

herättävän erilaisia mielikuvia. Esteettömyys tuo mieleen hissit sekä pyörätuoli-

luiskat tai vaihtoehtoisesti ne todella jyrkät portaat, jotka tuntuvat esteellisiltä 
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kaikille. Saavutettavuus taas voi tuoda mieleen palvelut, kuinka saavutettavissa 

ne ovat ja miten ne turvataan. Vaikka mielikuvat, jotka esimerkkeinä on lueteltu, 

ovat omalla tavallaan täysin oikeita; käsitteinä esteettömyys ja saavutettavuus 

kuitenkin pitävät sisällään paljon muutakin. Fyysinen esteettömyys on vain yksi 

– vaikkakin merkittävä – osa-alue (Könkkölä 2013, 19). 

 

Joitain tiettyjä määritelmiä on löydettävissä esteettömyydelle, kuten mitä se it-

sessään tarkoittaa. Esteettömyys (esteetön: barrier-free) tarkoitti alun perin sen 

varmistamista, että julkisiin tiloihin ja rakennuksiin on helppo päästä pyörätuolil-

la. Esteettömyys tarkoittaa ympäristön, palvelun ja tarjonnan toimivuutta etenkin 

toimintarajoitteisten ihmisten kannalta. (Raike, 2018). 

 

Esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys liittyvät tuotteisiin, palveluihin 
ja ympäristöihin. Kun puhutaan esteettömyydestä, puhutaan yleensä käyt-
töliittymän teknisistä ominaisuuksista eri teknologioissa. Esteettömyys on 
kuitenkin paljon laajempi ilmiö, joka sisältää koko palveluprosessin ja sen 
organisaation ennakkoinformaatiosta fyysisiin tiloihin ja välineisiin, viestin-
nän muotoon ja kielenkäyttöön sekä asioinnin tulokseen. (Kemppainen 
2010, 139.) 
 

Vaikka lainaus viittaa organisaatio – ja bisnespuoleen, se toimii silti hyvin ku-

vaamaan itsessään käsitettä ’esteettömyys’, joka on laajempi käsite, kuin pel-

kästään fyysinen esteettömyys. Lisäksi myös paljon haastavampi määritellä, 

kuin pelkkä fyysinen esteettömyys. Vai onko? Erkki Kemppainen (2008, 16) ra-

portissaan Kohti esteetöntä yhteiskuntaa – Yhteiskuntapolitiikan normatiiviset 

keinot esteettömyyden edistämisessä esittää, että käyttöyhteydet ovat tärkeäs-

sä roolissa; palvelu, tieto tai paikka voi olla saavutettavissa, ympäristö tai reitti 

voi olla esteetön ja tuotteen tai laitteen kohdalla voidaan puhua käytettävyydes-

tä. Invalidiliiton (2018a) verkkosivuilla muotoillaan esteettömyys moninaisuuden 

huomioiseksi rakennetussa ympäristössä, palvelujen saavutettavuudeksi ja tie-

don ymmärrettävyydeksi, välineiden käytettävyydeksi sekä mahdollisuudeksi 

osallistua itseään koskevaan päätöksen tekoon. Käsite on siis huomattavan 

laaja, joka pitää sisällään aina moninaisuuden huomioimisesta tietoyhteiskun-

nassa mukana olemiseen ’rajoittuneena’. Joten Kemppaisen 

(2008) esittämä käyttöyhteys, vaikkakin hieman yksinkertaistava, auttaa tämän 

laajan käsitteen ymmärrettävyydessä sekä määrittelyssä.  
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Kappaleessa on ohi mennen avattu saavutettavuuden käsitettä, joka on liitetty 

näissä yhteyksissä ja lähteissä lähinnä tiedon ja palveluiden saavutettavuuteen. 

Mikä on sinällään ihan oikeaoppinen käyttö saavutettavuudelle – se voidaan 

ajatella kysymyksellä, onko tämä tieto saavutettavissa kaikille? Toisaalta Nina 

Kilpelä (2013) tekstissään Yhtenä joukossa vai ympäristön ehdoilla kirjoittaa 

saavutettavuuden olevan kokonaisvaltaisesti yleensä liitetty esteettömyyteen, 

mutta käsitteen sisällä huomioidaan myös tiedollinen saavutettavuus eli viestin-

tä, taloudellinen saavutettavuus sekä palveluiden saavutettavuus eri aistien 

avulla. Saavutettavuus on siis enemmänkin tarkastelua mikä on mahdollista ja 

kuinka siitä voi tehdä saavutettavan mahdollisemman usealle. Tällä tapaa käsi-

te sosiaalisesta esteettömyydestä sekä yleisesti saavutettavuudesta tukee 

myös osallisuuden käsitettä ja osallisuutta itsessään. Jos asia x ei ole yleisesti 

saavutettavissa, kuinka osallisuutta siihen voisi olla millään oikealla tasolla? 

 

5 KEHITTÄMISTYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT 

 

Opinnäytetyön pohja on kiinni kehittämistyössä. Tilaajan puolesta ei ole yhtä 

selkeää kehittämisen tarvetta tai kohdetta, vaan yleinen kehittämisideoiden 

saaminen. Kehittämistyössä on laaja kattaus erilaisia menetelmiä, osa parem-

min sovellettavissa, kuin toiset. Työn tavoitteiden lisäksi onnistumisen kannalta 

tärkeää on pohtia mitkä menetelmät ja lähestymistapa joko sopivat tai ovat so-

vellettavissa. Kuten Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2015, 51) toteavat, lähesty-

mistapaa ei kannata valita mustavalkoisesti ja sitoa itseään liikaa, vaan valin-

nassa voi olla luova ja valita sopivimmat tai parhaiten sovellettavimmat palat 

lähestymistavoista ja menetelmistä, kunhan ne kaikki ovat perusteltavissa ja 

järkeviä työn kannalta. 

 

5.1 Toimintatutkimus vai tapaustutkimus 

 

Opinnäytetyö on aiheen valinnan ja toteutuksen myötä kokonaisuudessaan me-

netelmien yhdistelemistä ja soveltamista, joten siinä mielessä lähestymistavan, 

tai tässä tapauksessa lähestymistapojen yhdisteleminen on järkevä perustella. 

Kyseenalaistamisen perinteitä kunnioittaen ja akateemiseen työhön pesäeron 

tekemisen takia esitetään heti al kysymys; voiko työ olla yhtä aikaa toimintatut-
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kimusta ja tapaustutkimusta? Toiminallista tapaustutkimusta? Molemmat otsi-

kon menetelmät ovat usein käytettyjä kehittämistyössä. Niillä on kuitenkin selviä 

eroja. 

 

Tapaustutkimus soveltuu kehittämistyön lähestymistavaksi, kun halutaan syväl-

lisesti ymmärtää kehittämisen kohdetta ja tuottaa uusia kehittämisehdotuksia 

(Ritalahti ym. 2015, 53). Tapaustutkimus nimensä mukaan on jonkin tietyn asi-

an tutkimista ja pohtimista jokaiselta näkökannalta, joskin siinä voi olla useita eri 

tutkittavia asioita, kunhan ne muodostavat yhden ison kokonaisuuden. Tapaus-

tutkimuksessa tutkitaan jotain tiettyä ilmiötä, yritystä, käyttäytymistä tai vastaa-

vaa, jonka pohjalta tuotetaan tietoa. Tapaustutkimuksessa on siis tärkeämpää 

saada selville suppeasta kohteesta paljon kuin laajasta joukosta vähän (Ritalah-

ti ym. 2015, 52).  

 

Toimintatutkimus on osallistavaa tutkimusta, jolla pyritään yhdessä ratkaise-

maan käytännön ongelmia ja saamaan aikaan muutosta (Ritalahti ym. 2015, 

58). Toimintatutkimuksessa ongelmaratkaisu on tärkeässä roolissa, ja mahdolli-

siin ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja tai ratkaisuehdotuksia – ja ideoita 

yhdessä tutkittavien kanssa ja kannustaa prosessissa näitä mukana olevia tut-

kittavia olemaan aktiivisia. Juha Suoranta ja Sanna Ryynänen (2014, 196) teok-

sessaan Taisteleva tutkimus myötäilevät ideaa osallisuuden ja aktiivisuuden 

tärkeydestä, ja toteavat toimintatutkimuksen olevan aina osallistuva, demokraat-

tinen prosessi, jonka kiinnostuksena on tuottaa käytännönläheistä tietoa hyödyl-

lisiin tarkoituksiin; erityisesti niiden henkilöiden asioiden eteenpäinviemisen tai 

tilanteen parantamiseksi, jotka ovat olleet mukana tutkimuksessa. 

 

Kuinka työ soveltuu molempiin menetelmiin? Opinnäytetyön pohja rakentuu 

haastatteluiden ympärille ja näin ollen on ihmisten mielipiteisiin ja kokemuksiin 

pohjautuvaa. Se taas vaatii opinnäytetyöhän osallistuvilta ihmisiltä aktiivisuutta 

tiettyyn pisteeseen, he ovat mukana tekemässä aineistoa opinnäytteelle. Haas-

tatteluissa esille nousevat ajatukset sekä ideat tähtäävät kertomaan asioista, 

jotka on hyvä ottaa huomioon sosiaalisen osallisuuden ja esteettömyyden nä-

kökulmasta. Joten vaikka opinnäytetyö ei siinä mielessä ole suoraa ongelman 

ratkaisua, ideat tähtäävät jonkin tietyn asian kehittämiseen tai parantamiseen. 

Ehdotukset ja ideat ovat myös työn prosessiin, eli aineiston keräämiseen, osal-
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listuneilta ihmisiltä, joka on toimintatutkimuksessa merkittävä asia. Tapaustut-

kimukseen työ taas soveltuu sen kautta, että työssä on tietyt spesifit kohderyh-

mät, tietty näkökulma ja asia, joita tarkastellaan ja pyritään tuottamaan tietoa 

tästä.  

 

Yleiseen soveltamisen teemaan sopien voi siis todeta, että työ on yhdistelmä  

näitä lähestymistapoja; toimintatutkimuksen ollessa opinnäytetyön päämene-

telmänä ja tapaustutkimuksen periaatteet ovat takaraivossa tukemassa toimin-

tatutkimusta. Koska kuten Ritalahti ym. (2015, 52) toteavat, soveltuu tapaustut-

kimus myös kehittämistyön lähestymistavaksi, kun tehtävänä on tuottaa kehit-

tämisehdotuksia ja – ideoita. Molemmat menetelmät hyödyntävät myös useita 

eri menetelmiä kuten havainnointia, teema – ja ryhmähaastatteluja sekä aivorii-

hityöskentelyä. Tässä työssä teemahaastattelun – ja ryhmähaastattelun ollessa 

päämenetelmät ja havainnoin olevan epävirallinen tapa, joka auttaa haastattelu-

tilanteissa.  

 

5.2 Teemahaastattelu 

 

Mutta mikä teemahaastattelu on? Haastattelun ideahan on yksinkertainen: kun 

halutaan tietää mitä joku ajattelee jostakin asiasta, kaikkein yksinkertaisinta ja 

usein tehokkaintakin on tietenkin kysyä sitä häneltä (Eskola & Vastamäki 2015, 

27). Teemahaastattelu on yksi ihmisläheisimmistä ja epätutkimusmaisimpia tut-

kimuksen menetelmiä. Teemahaastattelun ideana on keskustella jostain tietystä 

asiasta, luoda niin tasavertainen tilanne kuin tutkijan ja haastateltavan välille voi 

luoda, ja saada vuorovaikutuksen avulla selville haastateltavan mielipide jostain 

tietystä asiasta. Kuulostaa erittäin kärjistetyltä, ja myönnettäköön ilmaisun ole-

van jollain tasolla kärjistetty, mutta se tiivistää teemahaastattelun tarkoituksen. 

Juurikin sen takia teemahaastattelu on mainio menetelmä aineiston keruuseen. 

Kyseessä on siis eräänlainen keskustelu, joka tosin tapahtuu tutkijan aloitteesta 

ja usein tutkijan ehdoilla, mutta jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa saamaan 

selville haastateltavilta häntä kiinnostavat asiat, tai ainakin ne, jotka kuuluvat 

tutkimuksen aihepiiriin (Eskola & Vastamäki 2015, 27-28). 
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Teemahaastattelu ei periaatteen tasolla ole monimutkainen menetelmä, ja 

’haastattelijan’ valmistautuessa tilanteeseen hyvin, aineiston saaminen ei ole 

vaikeaa. Käytän lainausmerkkejä haastattelijan kohdalla, sillä koko menetelmä 

on haastattelu lähinnä sen takia, että tilanne tapahtuu tutkijan/haastattelijan 

aloitteesta, ja ei täten ole täysin tasavertainen ja yhdessä haastateltavan kans-

sa suunniteltu tilanne. 

 

5.3 Puolistrukturoitu (pien)Ryhmähaastattelu 

 
Pieni sanaleikki kappaleen otsikossa ei ole lisätty aivan täysin kirjoittajan per-

soonallisen kirjoitustyylin ja huonon huumorintajun takia, vaan siksi, että se oi-

keasti pyrkii avaamaan menetelmää. Käytetty menetelmä on ryhmähaastattelu, 

joka toteutettiin puolistrukturoidulla tyylillä. Mutta ryhmähaastattelun oppikirja-

määritelmä ei täysin sovellu siihen, kuinka menetelmää todellisuudessa sovel-

lettiin käytäntöön. Ojasalo, Moilanen & Ritalahti (2015, 111) teoksessaan Kehit-

tämistyön menetelmät avaavat ryhmähaastattelun oppikirja määritelmää siten, 

että ryhmähaastelussa tai fokusryhmämenetelmässä osallistujia on useita, 

yleensä 6 – 12 välille, ja aika joka haastatteluun käytetään, mitataan yleensä 

tunneissa. Joten koen, että pienen pesäeron tekeminen on tässä tapauksessa 

järkevää, sillä ryhmäkoot olivat enemmänkin pienryhmiä, eikä ryhmän parissa 

keskusteluihin käytetty useita tunteja. Muuten menetelmä oli sama, ryhmäkoot 

ja ajankäyttö vain vaihtelivat ’virallisesta’ määritelmästä. 

 

Miksi ryhmähaastattelu menetelmänä ja puolistrukturoitu lähestyminen haastat-

teluun?  Yksilöhaastatteluun nähden ryhmähaastattelun keskeinen etu on se, 

että ryhmässä vallitseva dynamiikka vie käsiteltäviä asioita uudelle tasolla (Oja-

salo ym. 2015, 111). Hyvällä onnella sekä haastattelijan taidoilla ryhmä voi olla 

vahvuus tilanteessa. Haastattelijan kysymyksiin ei vain jokainen haastateltava 

vastaa vuorotellen, vaan tilanne on keskustelu. Toki ryhmässä on aina riskinsä, 

jotka täytyy tiedostaa; tilanne voi kääntyä myös siihen suuntaan, jossa haastat-

telija haastattelee useaa ihmistä yhtä aikaa, jotka eivät keskustele keskenään 

tai haastattelija. Tätä monen ihmisen yhtä aikaa haastattelemistilanteen riskin 

vähentämistä aineiston keruussa tukee puolistrukturoitu rakenne.  
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Puolistrukturoitu viittaa haastattelun rakenteeseen ja tarkoittaa sitä, että haas-

tattelun kysymykset eivät ole sidottu tiettyyn järjestykseen. Haastattelulla on 

tietyt raamit, mutta kysymykset voidaan esittää satunnaisessa järjestyksessä tai 

tarpeen vaatiessa jopa tauottaa haastattelua. Puolistrukturoitu tarkoita tai viittaa 

improvisoituun haastatteluun, joka tehdään ’katsotaan mitä tapahtuu’ asenteel-

la. Se vaatii silti valmistautumista ennakkoon, kyseessä on kuitenkin haastatte-

lu. Puolistrukturoitu lähestymistapa antaa enemmän pelivaraa ja tilaa reagoida 

tilanteisiin sekä improvisoida tarpeen vaatiessa. Improvisointi ei ole tarkoitus tai 

pääasia, vaan se on mahdollisuus tai työkalu. Sovellettavuus on yksin tärkeim-

mistä valttikorteista, kun ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa ja pyritään 

tekemään tilanteesta mahdollisimman tasavertainen. Puolistrukturoitu lähesty-

minen tukee yleisesti myös todella hyvin teemahaastattelua, jonka tavoitteena 

on olla pikemminkin keskustelu tietystä aiheesta, kuin puhdas siniverinen haas-

tattelu. 

 

6 TYÖN MERKITYKSELLISYYS JA TUTKIMUKSELLISUUS 

 
Osallisuutta on tarkasteltu ja kirjoitettu opinnäytetöitä, esseitä ja väitöskirjoja 

kyllästymiseen asti. Mutta se on silti tärkeä asia, josta ei voi kirjoittaa tai ylläpi-

tää keskustelua liikaa. Tietyn näkökulman valitseminen osallisuuden tarkaste-

luun tuo mielestäni merkityksellisyyttä aiheeseen sekä erottaa opinnäytetyön 

joukosta positiivisella tavalla. Tässä kyseisessä opinnäytetyössä, kun ei ole tar-

koituksena tarkastella miten osallisuus esiintyy jossain tietyssä järjestössä tai 

työpaikassa, vaan esittää ja avata sosiaalisen osallisuuden näkökulma, verrata 

tätä näkökulmaa ihmisten kokemuksiin ja esittää kehittämisehdotuksia, miten 

osallisuus voidaan huomioida paremmin.  

 

Ennen varsinaisen opinnäytetyön alkamista tiesin jo mitä menetelmiä käytän 

työssä ja aineiston keruussa. Ne olivat oikeastaan helpoin osuus kirjoittaa alus-

tavaan suunnitelmaan. Menetelmien valintaan oli yksi painava syy, käytännölli-

syys. Valitsemalla menetelmät, jotka ovat hyvin sovellettavissa ja omalla tavalla 

vapaamuotoiset, helpottavat omaa taakkani opinnäytetyön aikana. Lisäksi valit-

semat menetelmäni toimivat synergiassa toisiinsa nähden. Vapaamuotoinen 

runko, eli puolistrukturoitu rakenne tukee vapaamuotoista teemahaastattelua ja 
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pieni ryhmäkoko, joka voi tuoda ryhmädynamiikan kautta keskustelullista sisäl-

töä työhön, tukee myös hivenen vapaamuotoisempaa haastattelutyyliä.  

 

Vaikka kyseessä on ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, eikä tyylipuhdas ja sy-

vä tieteellinen tutkimus, haluan silti avata teoriaosuutta laajasti määritelmien 

kautta ja käydä vuoropuhelua lähteiden kanssa. Ilman kunnollisia määritelmiä 

käsitteet ovat vain käsitteitä eivätkä ole kosketuksissa käytäntöön. Käsitteiden 

määritteleminen teorian ja käytännön kautta on erityisen tärkeää tässä tapauk-

sessa, jossa työn pääkäsitteillä ei oikeastaan ole yhtä ainoaa ja täsmällistä 

määritelmää ja niitä voi katsoa monella eri tavalla. 

 

7 AINEISTON KERUU  

 
Opinnäytetyön aineisto keräämisen tein haastatteluiden kautta. Haastattelin 

yhteensä kolmea (3) eri paikkaa. Yhteensä haastatteluihin osallistui seitsemän 

(7) henkilöä, jotka työskentelevät osallisuuden parissa. Nämä kyseiset ammatti-

laiset työskentelevät eri organisaatioissa ja eri kohderyhmien parissa. Heitä yh-

distää kuitenkin osallisuustyö ja kohderyhmäänsä liittyvät ennakkoluulot sekä 

osallisuuden haasteet. Päädyin haastattelemaan ammattilaisia, enkä esimerkik-

si tiettyihin kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä, opinnäytetyön tarkoituksen vuoksi. 

Jos työn tarkoituksena on antaa kaupungin työntekijöille suuntaa sekä muistut-

taa ja nostaa esille asioita, jotka sosiaaliseen osallisuuden ja sosiaalisen esteet-

tömyyden parissa tulisi huomioida; on mielestäni perusteltua haastatella am-

mattilaisia, joille opinnäytetyön pääkäsitteistö on tuttua. Ja jotka voivat reflektoi-

da kysymyksiä oman työnsä kautta. 

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina pienryhmissä. 

Pienryhmät tarkoittavat tässä tapauksessa todellakin pienryhmiä, haastateltavia 

oli 2-3 henkilöä ryhmässä. Ryhmien koon rajaaminen pienryhmiksi osoittautui 

erittäin hyväksi valinnaksi. Jo ensimmäisessä haastattelussa huomasi ryhmä-

dynamiikan vaikutukset, kun on kaksi tai kolme keskenään tuttua työkaveria 

samassa tilanteessa. Suorien vastausten sijaan käytännössä jokaisessa haas-

tateltavassa ryhmässä oli keskustelua.  
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Haastattelu päämenetelmänä aineiston keruussa oli oikeastaan melkein itses-

tään selvää aiheeseen päätymisen jälkeen. Koska työ ei voi olla täysin teoriaan 

painottuva, tavat saada tietoa käsitteistä jäävät aika vähäisiksi. Jonkin ryhmän 

kehittymiskaareen havainnointi toki olisi mahdollisuus, mutta haastattelut tarjoa-

vat sisältöön nähden paljon. Ja ovathan haastattelut oikealla tavalla toteutettuna 

osallisuuden kanssa hyvin yhteensopivat.  

 

Aineiston keräämisessä kaikista tärkeintä olivat luonnollisesti kysymykset; eivät 

pelkästään sen takia, että vastaukset olisivat opinnäytetyötä hyödyttäviä, vaan 

siksi, että haastattelut olisivat keskenään verrattavissa. Ei siksi, että vertailemal-

la saataisiin oikeat vastaukset. Vaan siksi, että aineistoa voisi verrata keske-

nään enemmänkin monipuolisuuden näkökulmasta. Minkälaisia vastauksia esi-

tettäisiin samaan kysymykseen? Esimerkiksi miten vastaukset osallisuuden 

määrittelystä eroaisi ammattilaisten kesken. Tulisiko kaikilta vastauksena sama 

määritelmä vai vaikuttaisivatko esimerkiksi heidän työnsä kohderyhmä vastauk-

seen? Tai miten he määrittelisivät sosiaalisen esteettömyyden ja mitä esteettö-

myys tai saavutettavuus heidän näkökulmastaan tarkoittaisi? Haastattelujen 

vastausten analysoiminen on tehty siitä näkökulmasta, että vahvistavatko ne 

käsitteiden teoriaa, jossa osallisuus on vaikeasti määriteltävä näkökulmaan pe-

rustuva käsite ja sosiaalisen esteettömyyden olevan enemmänkin ajatusmalli? 

Vai ovatko ne selkeässä ristiriidassa teorian kanssa? 

 

Kuten johdannossa tuotiin esille, haastattelin henkilöitä Nuorten Palvelu Ry:ltä 

sekä Setlementti Puijolan alaisuudessa olevilta Kompassilta sekä Mahkulta. 

Esittelen nämä paikat muutamalla lauseella sekä avaan taustaa miksi valitsin 

juuri nämä paikat aineiston keruun kohteeksi. Liitteistä löytyy myös haastattelui-

den saatekirje, jonka lähetin aineistonkeruupaikkoihin noin viikko ennen haas-

tattelua. 

 

Nuorten Palvelu Ry on verkkosivujensa (2018) mukaan valtakunnallinen sitou-

tumaton nuorisokasvatusjärjestö. Nuorten Palvelu Ry on aktiivinen toimija muun 

muassa erinäisten tempausten, työmallien kehittämisen sekä ammattilaisten 

kouluttamisen kautta. Työmalleihin kuuluu niin netti etsivästä työstä kauppakes-

kustapahtumiin. Miksi valitsin Nuorten Palvelu Ry:n yhdeksi aineistonkeräyspai-

kaksi? Olen pitkään omannut mielikuvan kyseisestä yhdistyksestä nimenomaan 
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nuorten osallisuuden parissa tekevänä yhdistyksenä. Ei pelkästään siksi, että 

kaikki nuorisotyötä tekevät ovat omalla tavalla mukana nuorten osallisuudessa 

ja esteettömyydessä. Vaan siksi, että Nuorten Palvelu on kouluttanut järjestyk-

senvalvojia kohtaamaan nuoria sekä yleisesti yrittänyt tuoda sitä, että kauppa-

keskuksessa oleskeleva nuorisolauma ei automaattisesti tarkoita sitä, että olisi 

ongelmia tulossa. Kun kyseessä on ammattilaisten haastatteleminen, kyseisen 

yhdistyksen työntekijät pystyisivät tuomaan nuorten näkökulman osallisuustyötä 

tekevät henkilön sanoin opinnäytetyöhön. 

 

Kompassi ja Mahku, olivat toiset kaksi paikkaa, joista haastattelemalla keräsin 

aineistoa. Molemmat ovat Setlementti Puijola Ry:n alaisuudessa toimivia yksi-

köitä. Setlementti Puijola heidän omien verkkosivujensa mukaan (2018) on 

Kuopiossa ja Siilinjärvellä toimiva poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 

yhdistys, joka nojaa vahvasti Setlementin arvioihin.  

 

Mitä ovat sitten Kompassi ja Mahku? Kompassi on Setlementti Puijola Ry:n yl-

läpitämä kansainvälinen kohtaamispaikka, joka painottaa monikulttuurisuuteen; 

he tarjoavat niin apua kotouttamisessa ja neuvoja sekä osallisuutta tukevaa 

toimintaa. Kompassin valitsin aineistonkeräykseen samalla perusteella oikeas-

taan kuin Nuorten Palvelunkin. Haastattelu tarjoaa näkökulman osallisuustyötä 

tekevien henkilöiden ajatuksista mitä erityispiirteitä maahanmuuttajien osalli-

suudessa on. Minkälaista sosiaalista esteettömyyttä kielen lisäksi he näkevät 

heidän kohderyhmässään? Miten huomioida tämä? Vai onko minkäänlaisia eri-

tyispiirteitä esimerkiksi heidän osallisuudessa? Onko sosiaalinen esteettömyys 

asia, joka heijastetaan liian helposti sen takia, kun jollain on toistaiseksi ongel-

mia kielen kanssa? 

 

Mahku on heidän verkkosivujensa (2018) mukaan rikostaustaisia ja heidän lä-

heisiään auttava tukikeskus, joka tarjoaa niin yksilötukea kuin vertaistukea ryh-

mien muodossa. Molemmille, sekä rikostaustaisille että heidän läheisilleen on 

neuvontaa ja tukemista; rikostaustaisille on myöskin arjen asioissa auttamista ja 

neuvontapalveluja ja yleistä palveluihin ohjaamista. Miksi Mahku? Haastattelu 

tarjoaa ammattilaisen henkilön näkökulman osallisuuteen ja esteettömyyteen 

kohderyhmän parissa, joka ei omassa mielessäni jotenkin niin selkeä ole, mutta 

jossa yhteiskunnallinen osallisuus on erittäin tärkeää. Minkälaisia sosiaalisia 
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esteitä he näkevät omalla kohderyhmällään? Onko heidän osallisuudessaan 

jotain erityistä näkökulmaa? 

 

Yleisesti voisi siis todeta, että haastateltavat paikat ovat valikoituneet sitä kautta 

mitä ne voivat opinnäytetyölle sisällöllisesti tarjota. Kaikkia niitä yhdistää haas-

tatteluissa sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen esteettömyyden pohtiminen 

oman kohderyhmän ja kokemusten kautta. 

 

8 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET SEKÄ KEHITTÄMISIDEAT 

 

Aineistoa kerääntyi haastatteluiden muodossa muutamaa minuuttia vajaa kol-

men tunnin verran, jotka haastatteluiden jälkeen litteroin hyvin yksinkertaisella 

tavalla. Käyn läpileikkauksen jokaisesta haastattelusta, jonka jälkeen pohdin 

aineiston yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ja lopuksi teen varsinaiset kehit-

tämisehdotukset pohjautuen haastatteluiden sisältöön.  

 

Kaikissa haastatteluissa oli käytännössä sama runko sekä haastatteluun ja ky-

symyksiin. Kysymysten sanamuodot ja esittämistavat vaihtelivat, mutta kysy-

myksen sisältö oli sama kaikissa haastatteluissa. Väite, että haastatteluissa olisi 

ollut runko on hivenen mahtailevaa, sillä runko oli enemmänkin hahmotelma 

omissa ajatuksissani, kuinka asiat todennäköisesti menisivät. Puolistrukturoitu 

haastattelun rakenne mahdollisti reagoimisen tilanteisiin vaihtamalla kysymys-

ten paikkaa, jos jonkun haastateltavan kommentti liittyi kysymykseen, jonka olin 

alun perin ajatellut esittää myöhemmin. Itse haastattelun kysymykset löytyvät 

Liitteet – luvun alta.  

 

8.1 Nuorten Palvelu Ry -huomioita sosiaalisesta osallisuudesta ja esteettömyy-

destä 

 

Nuorten Palvelut Ry:n haastattelussa osallisuus oli työntekijöille tuttu käsite, ja 

kysyessäni miten sen voisi määritellä ja mitä se pitää sisällään, he muistelivat 

virallista määritelmää sille. Määrittelyssä päädyttiin kuitenkin siihen vastauk-

seen, että sille ei ole suoraa määritelmä ja se on ennen kaikkea tunne ja koke-

mus osallisuudesta. On kuulumisen tunne sitten kaveriporukkaan, yhteiskun-
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taan, mihin itse haluaa kuulua. Määriteltynä osallisuus on myös syrjäytymisen 

vastakohta. Yhteiskunnallisesti katsottuna haastateltavien mukaan osallisuus 

tarkoittaa sitä, että on perusteet ja mahdollisuudet tehdä sitä samaa kuin muut-

kin. Ettei jää ulkopuoliseksi. Yhteiskuntaan liittäen osallisuus käsitteenä kattaa 

myös sekä aktiivisen ja passiivisen puolen.  

 

’Ja just kun osallisuus on siinä mielessä haastava termi, että se mielletään 

usein aktiiviseksi. Mutta ihminenhän voi osallistua kokematta kuuluvansa.’ 

 

Haastattelussa nousi esille, että osallisuus on niin monenlaista, koska käsite 

itsessään pitää niin paljon allaan. Niin yhteiskunnallisen osallisuuden, yhteisölli-

sen osallisuuden tai esimerkiksi yksilön kokemuksen osallisuudesta. Sitä voisi 

yrittää siis rajata jotenkin. Mutta rajaaminen ei tarkoita sitä, että ne sulkisivat 

toisiaan pois; haastateltavien mielestä kaikki osallisuus on kuitenkin tärkeää ja 

sitä tulisi tukea. 

  

Haastateltavat nostavat myös oman kohderyhmänsä kautta aktiivisuuden esiin. 

Nuorten kohdalla osallisuuden liittäminen aktiivisuuteen ei välttämättä palvele 

mitään tarkoitusta – sillä nuoret eivät välttämättä halua aktiivista tekemistä, tai 

jos haluavat niin se on heille suunnattua tai heidän suunnittelemaa. On siis tär-

keää huomioida erilaiset ’kanavat’ osallisuudessa, osallistaminen aktiiviseen 

toimintaan ei automaattisesti toimi kaikkien kanssa. Haastateltavien mielestä 

tärkeää on toimia kohderyhmä edellä niin osallisuudessa kuin osallistumismah-

dollisuuksissakin.  

 

Mahdollisuuksista puhuttaessa esitin kysymyksen näennäisosallisuudesta. 

Haastateltavat määrittelivät näennäisosallisuuden korulauseiksi. Kuuntelutilai-

suudeksi, jossa ei oikeasti kuunnella. Vaikuttamismahdollisuudet, joissa ei oike-

asti voi vaikuttaa. Haastateltavien mielestä näennäisosallisuus on ennen kaik-

kea määrällistä, ei laadullista. Kohdattujen henkilöiden määrä on tärkeämpää, 

kuin se miten nämä kohdatut henkilöt itse asian kokevat. Kuinka näennäisosal-

lisuutta sitten voi välttää? Tavoitteilla ja päämäärillä. Miettiä mitä kohderyhmä 

tarvitsee. Eikä sitä miten esimerkiksi tämän tietyn palvelun avulla voidaan tehdä 

tai lisätä osallisuutta. Ja ennen kaikkea läsnäololla ja vuorovaikutuksella, jotka 

molemmat vievät aikaa. Haastateltavat korostavat sitä, että tavoite ei voi olla, 
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että tehdään nuorten kanssa jotain. Osallisuustyön tekeminen sen takia, että 

arvot määrittävät ja joku niin käskee, on yhtä tyhjän kanssa.  

 

Haastateltava 1:’Annetaan esimerkiksi nuorten itse tehdä asioita. Silleen, että 

niillä tekijöillä on oikeasti valtaa päättää asioista. ’  

 

Haastateltava 2: ’Niin, ei silleen, että me aikuiset tässä tehdään näin ja TÄSSÄ 

kohtaa me kuullaan nuoria. Vaan mahdollisimman paljon kohderyhmälle mah-

dollisuuksia. ’ 

 

Osallisuudesta keskustelun jälkeen määriteltiin esteettömyys. Mitä se on? Ja 

mitä se pitää sisällään? Haastateltavat lähtivät määrittelemään asian tasa-arvo 

kysymyksenä. Se, että nuorilla on esimerkiksi lupa olla kauppakeskuksissa eikä 

heitä heitetä pois sen takia, että he ovat nuoria ja lähtökohtaisesti vain aiheutta-

vat häiriötä. Se, että paikkoihin pääsee fyysisesti, on tärkeää; se on osa tasa-

vertaisia mahdollisuuksia ja esteiden poistamista, niin fyysisestin kuin sosiaalis-

tenkin. Pelkkä pyörätuoliluiskan laittaminen ei kuitenkaan ole esteettömyyttä. Se 

on väline esteettömyyteen, ei esteettömyyttä itsessään. Fyysisesti paikalle pää-

seminen on oleellista, mutta se ei poista sosiaalisia esteitä, mitä ne sitten ovat-

kin siinä tilanteessa. Tämä keskustelun ohessa tullut ’määrittely’ sopii opinnäy-

tetyössä käytettyyn sosiaaliseen esteettömyyden käsitteeseen erinomaisesti. Ja 

on oikeastaan mainio tiivistelmä mitä sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa; fyysi-

sen esteettömyyden lisäksi sosiaalisten esteiden huomioimista. 

 

Sosiaalisen esteettömyyden pohtimisessa tuli esille mielenkiintoinen kysymys; 

onko sosiaalinen esteettömyys ja esteettömyys haastateltavien mielestä yksi 

tekijä osallisuudessa?  Lyhyesti, kyllä. Mutta millä näkökulmalla? Esille nostet-

tiin muun muassa se, että ne menevät molemmat joissain tapauksissa yhteen. 

Esteettömyys on osallisuutta ja osallisuus esteettömyyttä.  

 

’On se sinällään. Kun omasta mielestä ja toiminnan näkökulmasta se on nimen-

omaan sitä, että otetaan ne heikoimmin osallisuudessa mukana olevat mukaan 

toimintaan, miten se sitten tapahtuukaan. Raivataan niitä esteitä pois siitä tieltä, 

jotka blokkaa mahdollisuutta siihen osallisuuteen.’ 
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Nuorten parissa tehtävän osallisuustyön erityispiirteistä puhuttaessa haastatel-

tavat nostivat esille sen faktan, että nuoruus on yleisesti melko osallisuuspainot-

teista aikaa. Luottamussuhde aikuisiin on iso tekijä ja sen kehittyminen voi vie-

dä aikaa. Haastateltavat nostavat myös esille ajatuksen, että on kohtuutonta 

odottaa nuorilta samoja asioita, kuin aikuiselta. Nuorella ei vielä ole samanlaista 

verkostoa tai taitoja kuin aikuisella, yleisesti. Molemmat ovat vielä kehittymässä. 

Joten kuuluminen ja tunne kuulumisesta, osallisuudesta toisin sanoen, on todel-

la tärkeää ja osa kehitysvaiheita. 

 

Nuorten kohdalla sosiaalinen esteettömyys on myös vaihtelevaa. Jotkin esteet 

tulevat heiltä itseltään, kaikki eivät ole tervetulleita kaikkialle. Tästä esimerkkinä 

nostettiin nuorisotilat, kaikki nuoret eivät koe olevansa tervetulleita niihin. Johtuu 

tämä sitten kemioista työntekijöiden kanssa tai todennäköisemmin kemioista 

muiden tiloilla käyvien nuorten välillä. 

 

’Aika paljon keskitytään nuorten kanssa siihen, että perustetaan nuorisotila ja 

nyt me ratkastaan kaikki ongelmat sillä, että kaikki nuoret on tervetulleita sinne. 

Ja eihän kaikki nuoret oo tervetulleita sinne. Se on rajotettu siihen paikkaan. Se 

on rajotettu siihen ketä siellä on. Tunteeks kaikki, että ne on tervetulleita sinne. 

Se riippuu ketä siellä on töissä ja kenen kanssa ne natsaa. Miun mielestä tää 

on nuorisotyön ongelma. Perus nuorisotyön ei pitäis olla tilatyötä. Vaan perus-

nuorisotyön pitäis olla jalkautuvaa työtä sinne missä nuoret on.’ 

 

Jotkut esteet taas tulevat muualta. Kuten, että nuoret ajetaan ulos kauppakes-

kuksista oleskelemasta, koska he ovat nuoria ja automaattisesti aiheuttavat häi-

riötä muutenkin kovaäänisessä kauppakeskuksessa tai ABC – asemalla. Tai, 

että puhelimen selaaminen sosiaalisissa tilanteissa aikuisten kanssa 2010 – 

luvun lopun tieto – ja mediayhteiskunnassa on jotenkin epäkunnioittavaa ja 

epänormaalia. 

 

8.2 Kompassi – huomiota sosiaalisesta osallisuudesta ja esteettömyydestä 

 

Kompassin haastattelussa kysymykset ja teemat olivat samanlaiset kuin Nuor-

ten Palvelu Ry:n ja Tukikeskus Mahkun haastatteluissakin. Suurin poikkeus itse 
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haastattelutilanteeseen oli, että toinen haastateltavista vastasi englanniksi kos-

ka hän koki sen olevan sanavarastollisesti laajempi kieli.  

 

Osallisuuden haastateltavat määrittelivät tälläkin kertaa ennen kaikkea koke-

mukseksi ja tunteeksi. Kokee kuuluvansa johonkin porukkaan. Toisaalta toinen 

haastateltava nosti myös mielenkiintoisen yhteiskunnallisen näkökulman; kun 

olet kerran löytänyt oman roolin yhteiskunnasta ja raivannut sen, jos putoat pois 

jostain syystä, takaisin pääsemisen ei pitäisi olla yhtä vaikeaa.  

 

Kompassin haastateltavien näkökulmasta osallisuus vaatii aktiivisuutta – se 

vaatii muutakin, kuin vain paikalle tulemista. Paikalle tuleminen on ensimmäinen 

asia, mutta osalliseksi pääseminen vaatii muutakin. Haastateltavat liittävät myös 

vaikuttamisen ja vaikuttamismahdollisuudet osallisuuteen – se, että pääsee itse 

vaikuttamaan omiin asioihin ja tekemään päätöksiä itse on iso osa osallisuuden 

tunnetta. Voit olla osallisena johonkin, mutta osallisuus ja oikea kuuluvuuden 

tunne vaativat myös sitä, että voi itse vaikuttaa omiin asioihin ja ympäristöön.  

 

Näennäisosallisuutta haastateltavat ajattelivat nimenomaan etymologisesta nä-

kökulmasta - se on osallisuutta, jossa osallisuus on näennäistä. Tilanteita, jossa 

asiat ovat jo päätetty etukäteen ja valinnoilla on hyvin vähän merkitystä.  

 

’Esitetään, kirjotetaan pamfletteja jossa kerrotaan ihmisten osallistuvan. Mutta 

todellisuudessa ihmiset ei osallistu. Rajataan mahdollisuuksia ja ympäristöjä 

silleen, että kaikki on ennalta määrättyä ja mahdollisuudet on ne mitä on annet-

tu. Eikä niihin voi vaikuttaa itse.’ 

 

Näennäisosallisuuteen yhdistettiin myös mahdollisuudet. Haastateltavien mie-

lestä ei ole tärkeä vain luoda mahdollisuuksia. Yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeäm-

pää on varmistaa mahdollisuuksien tasavertaisuus ja tiedon saanti. Ei ole mi-

tään järkeä järjestää esimerkiksi tilaisuutta päivällä, jos halutaan ihmisten mieli-

piteitä. Mahdollisuus osallistua on tarjottu, mutta harvat voivat tarttua kiinni tä-

hän mahdollisuuteen.  Sama heijastuu paikkaan. Jotkin tietyt paikat ovat hel-

pompia osallistua – joko ihan fyysisesti, mutta yhtä lailla sosiaalisestikin. 
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Esteettömyydestä haastateltavat totesivat, että ensimmäisenä tulee mieleen 

juurikin fyysinen esteettömyys. Mutta totesivat, että eihän se saa siihen jäädä. 

Koska esteettömyys on paljon muutakin. Heidän kohderyhmänsä kautta nousi 

esiin muun muassa kielellinen esteettömyys, joka on jo isompi ja laajempikin 

yhteiskunnallinen asia samaan aikaan. He toivat myös esille näkökulmana aja-

tuksen; kannattaako fyysistä ja sosiaalista esteettömyyttä erottaa? Jos jokin 

paikka on fyysisesti esteellinen, se on samaan aikaan myös sosiaalisesti esteel-

linen.  

 

’Mutta toisaalta jos fyysinen esteellisyys on olemassa, niin se vaikuttaa psyykki-

sesti varmasti. Siitä tulee nopeesti sitä sosiaalista esteettömyyttä. Tulee sella-

nen fiilis, että mua ei haluta tänne, mua ei ole huomioitu ees sen verran, että 

mä pääsisin tänne.’  

 

Kompassin henkilöstö piti koko haastattelun ajan osallisuutta ja esteettömyyttä 

rinta rinnan kulkevina käsitteinä. Ne eivät tulleet suoraan esille, mutta monet 

näkökulmat pyörivät tiedonsaannin ympärillä, joka vaikuttavat sekä osallisuu-

teen ja esteettömyyteen. Tiedon saanti ja saavutettavuus saivat mielenkiintoi-

sen käänteen keskustelun aikana, kun puhe oli nimenomaan maahanmuuttajien 

parissa tehtävästä osallisuustyötä. Toinen haastateltavista toi esille tässä yh-

teydessä markkinoinnin. Tapahtumat yleisesti, niin Kuopion kaupungin, kuin 

muutkaan tapahtumat eivät ole näkyvästi esille. Missään ei ole fyysisiä mainos-

tauluja, jossa olisi visuaalisia tapahtumailmoituksia. Haastateltavan kertoman 

mukaan hän huomaa sen omassa työssään, että maahanmuuttajat eivät osallis-

tu koska eivät tiedä missä on mitäkin. Missä esimerkiksi on ilmaisia tapahtumia 

tai maksullisia tapahtumia.  

 

’Tämä tulee maahanmuuttajan näkökulmasta. Jos haluaa paljon maahanmuut-

tajia osallistumaan, niin markkinointi on tärkeää. Se on suurin valituksen aihe. 

Missään ei ole fyysisiä mainostauluja. Todella pieni osa paikoista pitää yllä mai-

nostauluja täällä. Minulla henkilökohtaisesti oli ja on vieläkin todella paljon on-

gelmia tietää missä mitäkin on ja milloin.’ 

 

Haastateltava nosti esille, miten Kansaisopistolla on ollut sekä keskustassa, 

että lähellä opistoa ihan fyysisiä mainostauluja. Kun näkee mainoksen ja se he-
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rättää kiinnostuksen, on todennäköisempää, että joku lähtee selvittämään tar-

kemmin tietoa kyseisestä asiasta. Molemmat haastateltavista totesivat, että tä-

mä ei heijastu pelkästään maahanmuuttajiin ja heidän osallisuuteen. Vaan se 

on yleinen kaikkia koskeva asia, fyysiset visuaaliset asiat kiinnittävät kaikkien 

huomioita. Ja lisäksi se poistaa sosiaalista esteettömyyttä, se takaa tiedon saa-

vutettavuuden niille, joilla ei jostain syystä ole pääsyä verkkosivuille tai he eivät 

tiedä verkkosivuista, joista tapahtumien tietoja löytyy. Ja tieto asioista on Kom-

passin henkilöstön mukaan kaiken A ja O, Alfa ja Omega niin osallisuudessa, 

kuin esteettömyydessä. 

 

8.3 Tukikeskus Mahku – Huomioita sosiaalisesta osallisuudesta ja esteettö-

myydestä 

 

Mahkun haastateltavat jatkoivat yleistä linjaa osallisuuden määrittelyssä; se tar-

koittaa eri asioita eri ihmisille, mutta on ennen kaikkea kuulumisen tunne. He 

toivat myös esille mahdollisuudet ja miten vaikuttava tekijä mahdollisuudet ovat 

kokemisen tunteen takaamisessa. Haastateltavat pohtivat osallisuuden ja osal-

listumisen eroja sillä johtopäätöksellä, että osallisuus on sitä, kun kokee kuulu-

vansa ja haluaa kuulua, osallistuminen taas on mukana olemista, jossa kuulu-

misen tunne ei ole niin isossa osassa. 

 

’Mahdollisuudet takaa sen kokemisen tunteen, eihän kukaan tunne kokevansa 

osallisuutta, jos ei ole mahdollisuuksia siihen.’  

 

Näennäisosallisuutta haastateltavat katsoivat osallistumisen tai osallistamisen 

näkökulmasta. On pakko mennä jonnekin esimerkiksi paikkaan, koska joku niin 

sanoo. Kysymystä aktiivisuudesta ja passivisuudesta osallisuudessa haastatel-

tavat pohtivat motivaation näkökulmasta ja oman kohderyhmänsä kautta. Jos 

omaa motivaatiota ei ole, ammatillinen henkilö on usein herättämässä sitä moti-

vaatiota, joissain tapauksissa se onnistuu ja joissain ei. Osallisuus on heidän 

mukaansa huomattavasti helpompaa, jos on itse aktiivinen. Mikä voi kuulostaa 

itsestään selvältä. On kuitenkin tärkeää muistaa olla olettamatta mikä kenellekin 

on itsestään selvää ja mikä ei.  
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Esteettömyyttä ja sosiaalista esteettömyyttä haastateltavat pitivät tasa-arvona ja 

saavutettavuutena. Tieto, palvelu tai vastaava, täytyy olla kaikkien saavutetta-

vissa. Saavutettavuudesta puhuessa haastateltavat lähtivät miettimään myös 

alueellisia teemoja, miten taata saavutettavuus alueellisesti? Koska tiettyyn 

paikkaan sijoittumien rajaa omalla tavallaan saavutettavuutta ja nostaa samalla 

esteitä. 

 

Tiedon saavuttavuudesta haastateltavat nostivat esille myös ihmisten parissa 

työskentelevien ammattilaisten vastuun. Osallisuustyötä tekevällä henkilöllä on 

tietyllä tapaa vastuu mitä asioita hän nostaa esiin. Tai esimerkiksi palveluoh-

jauksen näkökulmasta, mitä hän kertoo ja miten tuo asiat esille. Kertooko hän 

kaiken siihen liittyvän vai kertooko hän sen jostain tietystä näkökulmasta ja näin 

rajaa pois? Haastateltavat toteavat, että työn luonteen takia on usein helpom-

paa ja laajempaa kuvaa katsoen parempi rajata jotain pois. 

 

Haastateltavat käsittelivät esteettömyyttä ja sosiaalista osallisuutta keskustelun 

aikana kaikkein eniten fasilitaattorin roolista. Mahdollistajan rooli on yhtä aikaa 

esteiden poistamista, mutta myös nimensä mukaisesti erilaisten mahdollisuuk-

sien tarjoamista sekä niistä kertomista. 

 

Kohderyhmänsä osallisuuden ja esteettömyyden erityispiirteiden pohtimisessa 

haastateltavat nostavat, että heidän kohderyhmässäänhän on omalla tavallaan 

paljon osallisuutta. Ei vaan sillä tavalla miten yhteiskunta sen haluaa määrittää. 

Heidän kohderyhmällään monilla laaja tukiverkosto taustalla – rikokset ja päih-

deporukat vaativat verkostoa. Se ovatko nämä verkostot hyviä on kyseenalais-

tettavissa. Mutta jos sitä kuulumisen tunnetta ei löydä yhteiskunnasta tai muus-

ta niin sanotusti yleisesti hyväksytystä porukasta, se löytyy muualta. 

 

Haastateltavat toteavat, että vaikka heidän kohderyhmällään on tiettyjä erityis-

piirteitä, niin itse aiheutettuja tai joita heihin heijastetaan, se ei silti tarkoita, että 

he eroaisivat muusta yhteiskunnasta. Vaikka osallisuustyöhön ei heidän mu-

kaansa ole kultaista keskitietä ja kohderyhmä vaikuttaa paljon. Työtavat ovat 

kuitenkin tietyllä tapaa yhteneväisiä - mahdollisuuksien tarjoaminen on univer-

saali teema. 
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8.4 Johtopäätökset 

 

Haastattelut tarjoavat mielenkiintoisen katsauksen kolmen eri kohderyhmän 

parissa työskentelevien henkilöiden ajatuksista. Sosiaalisen osallisuuden sekä 

osallisuuden voisi näiden haastattelujen pohjalta ja opinnäytteessä käytettyihin 

lähdemateriaaleihin heijastaen todeta olevan nimenomaan tunne kuulumisesta 

johonkin ja kokemus siitä, että on tervetullut. Se mihin kuuluminen tapahtuu, on 

eri asia – ja niin halutessaan tästä voisi syntyä uusi moraaliseettinen painajai-

nen filosofisiin iltoihin.  

 

Kaikki haastateltavat käsittelivät osallisuustyötä sekä sosiaalista esteettömyyttä 

ennen kaikkea fasilitaattorin roolista. Läpileikkaus haastatteluista on täynnä sa-

noja ’mahdollisuus’ ja ’mahdollisuuksien luominen’. Se mitä nämä mahdollisuu-

det ovat, on vapaata riista. Harrastemahdollisuuksia? Vaikuttamismahdollisuuk-

sia? Neuvoja kuinka löytää roolinsa yhteiskunnassa? Paras vastaus on varmas-

ti sekoitus kaikkea näistä. Osallisuustyötä voi mielestäni verrata mihin tahansa 

ihmisten parissa tehtävään työhön, jossa tärkeää on tietää oma kohderyhmän-

sä. Mahdollisuuksia voi tarjota loputtomiin, mutta jos ne eivät palvele kohde-

ryhmää niillä ei saavuteta oikeastaan mitään muuta kuin puuhailua ja tekemistä 

tekemisen takia. 

 

Sosiaalisen esteettömyyden voi todeta menevän samaan kategoriaan mahdolli-

suuksien kannalta, kuin osallisuus. Ainoa tärkeä puoli ei ole järjestää mahdolli-

suuksia. On tärkeää kiinnittää huomioita voiko kohderyhmä ottaa kiinni näistä 

tarjotuista mahdollisuuksista. Koska kuten yllä olevassa kappaleessa todettiin, 

jos tarjotut mahdollisuudet eivät palvele kohderyhmää, niillä ei oikeastaan saa-

vuteta mitään. En tarkoita tällä, että kaikki pitäisi olla viimeiseen asti hiottua ja 

yrittää muokata kaikesta universaalisti kaikille sopivaa ja kaikkia miellyttävää. 

Voisi väittää tämän tyylin olevan suuri karhunpalvelus. Tarkoitan, että kohde-

ryhmän tunteminen ja heidän erityispiirteidensä tietäminen on erittäin tärkeää, 

jottei vahingossa luo sosiaalisia esteitä tai muita esteitä itsensä ja tavoitellun 

kohderyhmän välille. Sosiaalinen esteettömyys koostuu asioista, jotka voivat 

vaikuttaa pieniltä tai niitä ei ole edes ajatellut; esimerkiksi ajan tai paikan valit-

seminen. Joissain tapauksissa esimerkiksi paikka ja sen herättämät mielikuvat 
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voivat olla se ratkaiseva tekijä olla osallistumasta tai menemästä johonkin tilai-

suuteen. 

 

8.5 Kehittämisideat 

 

Haastatteluihin pohjautuen kehittämisideoina voi nostaa muutaman kohdan esil-

le. Jotta osallisuus voi toteutua järkevällä tavalla, kohderyhmän tunnistaminen 

sekä tunteminen on erittäin tärkeää – kuten teksti on todennut useamman ker-

ran. Tärkeys voi nostaa itsensä esiin monella tavalla. Joko siten, että voi hel-

pommin välttää nostamasta esteitä vahingossa – sosiaalinen esteettömyys 

koostuu usein juurikin esteistä, joiden ei ole huomioinut olevat esteitä. Tai siten, 

että tavoitellulle kohderyhmälle on helpompi suunnitella sopivia asioita. Osalli-

suustyöhön ei valitettavasti ole mitään selkeää kaavaa tai kultaista keskitietä. 

Vaikka menetelmät ja tavat tehdä työtä ovat joko samoja tai samankaltaisia, 

tavoiteltavilla kohderyhmillä on aina jotain erityispiirteitä, jotka täytyy huomioida. 

Erityispiirteet tässä työssä on yleiskäsite, joilla viitataan asioihin, jotka ovat spe-

sifejä tietyille ryhmille. Kuten esimerkiksi nuorten parissa on tärkeä muistaa, että 

luottamussuhde aikuisiin on erittäin tärkeää ja sen syntyminen voi viedä aikaa 

kauemmin.   

 

Sosiaalisen esteettömyyden kannalta haastatteluista voi nostaa esille markki-

noinnin ja tiedon saavutettavuuden. Se, että jokin asia on saatavissa verkkosi-

vuilla, ei takaa saavutettavuutta. Jos kyseisestä verkkosivusta ei tiedetä mitään, 

kuinka etsiä tietoa siltä sivulta? Tästä nousikin aikaisemmin tekstissä mainittu 

markkinointi, jossa Kompassin haastateltavat pohtivat ideaa fyysisestä markki-

nointitaulusta jossain kulkuväylien lähettyvillä, jossa esimerkiksi kaupunki voisi 

tuoda esiin esimerkiksi omia tapahtumiaan ja harrasteryhmiään. Taulu voisi olla 

perinteinen ilmoitustaulu tai sähköinen mainostaulu, pääasia on, että se olisi 

nähtävissä. 

 

Tärkein esille nostettava asia molemmista, niin sosiaalisesta osallisuudesta ja 

sosiaalisesta esteettömyydestä on kuitenkin se, että ne ovat molemmat ennen 

kaikkea tunne. Tunne osallisuudesta, ja tunne siitä, että asiassa x ei ole kyn-

nyksiä. Niitä on todella vaikea mitata ja arvioida. Kaikkein tärkein mittari ovat 
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ihmisten kokemus. Jos esimerkiksi maahanmuuttajien osallisuus mietityttää, 

paras tapa sen selvittämiseen on luonnollisesti ihmisten kohtaaminen siellä 

missä he viettävät aikaa.  

 

9 YLEISTÄ POHDINTAA JA YHTEENVETO 

 

Koko opinnäytetyön aihepiirin voisi tiivistää yhteen lauseeseen; sosiaalinen 

osallisuus sekä sosiaalinen esteettömyys ovat molemmat laajasti määriteltäviä 

käsitteitä, joihin näkökulma vaikuttaa erittäin paljon ja tämän seurauksena niitä 

käytettään monenlaisissa yhteyksissä. Edellä mainittu lause on ollut koko opin-

näytetyön läpi kulkeva ajatus sekä taustaidea. Kuinka avata ja selittää käsitteet, 

joista toiselle ei ole suoraa määritelmää? Kuinka lähestyä käsitteitä, joissa toi-

sen määritelmä koostuu monista eri määritelmistä, ilman että tekstistä tulee 

pelkkää ammattisanastoa ja itsensä liiallista toistamista? Ja ennen kaikkea, 

kuinka tuoda teoriapohja käytäntöön?  

 

Opinnäytetyöstä voi kuitenkin todeta sen tuottaneen yhden lisäteoksen pitä-

mään osallisuuden teemaa ja keskustelua siitä yllä, tarjonneen tiivistelmää sekä 

määritelmiä kyseiselle aiheelle. Keskustelun ylläpitäminen, johdannossa todet-

tiin, on erittäin tärkeää. Vaikka osallisuus ja esteettömyys molemmat ovat omal-

la tavallaan ajattomia ja aina relevantteja aiheita, niiden ylläpitäminen ja esille 

tuominen ovat taustasyyt niiden ajattomuuteen. 

 

Työn haastattelut antavat kurkistuksen verhojen taakse kolmen eri organisaati-

on ja seitsemän ammattilaisen pohdintoihin, jotka erittäin hyvällä onnella, tai 

planeettojen ja tähtien oikeilla kohtaamisilla tukevat opinnäytetyön teoriaa. So-

siaalinen osallisuus tuo itsensä esiin fasilitaattorin roolilla ja sosiaalinen esteet-

tömyys on pikemminkin tasa-arvo kysymys, kuten lähteiden kautta teoriassa 

pohdittiin. Entä kysymys, joka esitettiin johdannossa; onko esteettömyys yksi 

askelma osallisuudessa? Haastattelujen pohjalta voi todeta kyllä. Esteettömyy-

den voi tilanteesta ja asiasta riippuen katso olevan osatekijä osallisuudessa. 

 

Jos aikataulu olisi ollut pitempi, tutkimuksellisuutta ja aineiston vaikuttavuutta 

olisi voinut laajentaa useammalla haastattelulla. Työssä käytetyt kolme paikkaa 
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ja seitsemän ihmisen kommentit antavat hyvän kuvan siitä, miten molemmat 

opinnäytetyön pääkäsitteet esiintyvät eri kohderyhmien parissa – mitä eroja ja 

mitä yhteneväisyyksiä niistä löytyy.  

 

Jatkotutkimuksena tai jatkoselvityksenä aiheen voisi viedä esimerkiksi vah-

vemmin esteettömyyden ja sosiaalisen esteettömyyden pariin – haastattelemal-

la Kuopion kuurojen yhdistyksen jäseniä tai vaikkapa Kuopion Näkövammaiset 

ry:ltä henkilöitä. Opinnäytetyön aihepiriin voisi myös viedä ammattilaisten lisäksi 

kohderyhmien pariin - tehdä avoimia haastatteluja esimerkiksi nuorten parissa 

suoraan, tai maahanmuuttajien kanssa. Aihepiiri, joka työssä oli, on sen verran 

laaja, että siitä saa tehtyä loputtomiin tutkimuksia, opinnäytetöitä ja selvityksiä. 

Tiettyjä rajauksia on aina pakko tehdä, mutta aihepiiri antaa kuitenkin laajat 

mahdollisuudet erilaisiin tutkimuksiin, selvityksiin ja asioiden havainnointiin.
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LIITTEET 

 
Liite 1, haastatteluiden saatekirje 
 

Saatekirje 20.8.2018 

Mikä on taustaidea ja tavoite tällä haastattelulla? Alkuun totean, että tämä on 

haastattelu siksi, että se tapahtuu minun aloitteesta. Tilanne on enemmänkin 

keskustelu, jossa on tietty teema ja minulla on kysymyksiä, jotka ovat käytän-

nössä keskustelun avaajia. Äänitän keskustelun nauhurilla, tällä tavalla minun ei 

erikseen tarvitse keskittyä muistiinpanoihin ja varmistan sen, ettei jokin hyvä 

kommentti/mielipide mene ohi. Äänite ei mene julkiseen levitykseen. Voin lähet-

tää äänitiedoston teille haastattelun jälkeen, jos niin haluatte.  

Olen viimeisen vuoden Yhteisöpedagogiopiskelija Humanistisesta Ammattikor-

keakoulusta. Haastattelun taustalla on opinnäytteeni osallisuudesta ja esteet-

tömyydestä. Opinnäytetyöni keskittyy sosiaaliseen osallisuuteen ja sosiaaliseen 

esteettömyyteen. Käsitteet, voin avata pikaisesti ennen varsinaista haastattelua, 

jos haluatte. Kokemusperäinen tässä yhteydessä tarkoittaa, että haastattelen 

useita osallisuuden parissa työskenteleviä ammattilaisia, ja heidän kokemusten 

pohjalta teen kehittämis- tai huomioimisehdotuksen Kuopion kaupungille, joka 

on opinnäytteen varsinainen tilaaja.  

Vaikka Kuopion kaupunki on opinnäytteen tilaaja, se ei tarkoita, että haastattelu 

pyörisi palveluiden kehittämisen ympärillä, tai tarvitsisi konkreettisia ’tämä asia 

on huonosti, näin sen voisi parantaa’ ideoita. Ne ovat toki aivan yhtä valideja 

asioita, jos ne nousevat esille keskustelun yhteydessä, mutta palveluiden kehit-

täminen ei ole ensisijainen tavoite tässä opinnäytetyössä. Opinnäytteen ideana 

on tuoda esille mitä osallisuudessa on tärkeä huomioida sekä mitä esteettö-

myydessä olisi hyvä huomioida pyörätuoliramppien lisäksi. Työn tarkoituksena 

ei siis ole olla tarkastuslista, kuinka tehdä osallisuustyötä tai kuinka läpäistä 

yleinen mielipide ’esteettömyydestä’. Vaan nimenomaan miten ottaa erilaisuus 

huomioon, mitä ja kuinka voi tehdä osallisuuden parantamiseksi sekä muistut-

taa, että esteettömyys ei ole pelkästään sitä, että pääseekö pyörätuolilla jonne-

kin. 

En aio laittaa haastattelun varsinaisia kysymyksiä liitteeksi, koska en halua oh-

jata keskustelua tai luoda aivan liikaa mielikuvia. Haastattelun teemana on tei-

dän kokemuksenne osallisuudesta; tätä voi käsitellä joko oman kokemuksen 

kautta tai miten osallisuus teidän työssänne ja kohderyhmänne kautta tulee esil-
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le. Samoin esteettömyyden kanssa. Ajatuksen herättäjinä; minkälaista esteelli-

syyttä työssänne? Onko esteettömyys, jota kohtaatte fyysistä vai muuta esteel-

lisyyttä?  

Kiitos jo etukäteen osallistumisesta! 

 
Johannes Härkönen 
Yhteisöpedagogiopiskelija 
johannes.harkonen@humak.fi 
0504125907  
 
 
Liite 2, haastatteluiden kysymykset 
 
Haastattelun kysymykset 

 

-Mitä osallisuus on? Miten sen voi määritellä ja mitä se pitää sisällään? 

-Mitä esteettömyys on? Miten sen voi määritellä ja mitä se pitää sisällään? 

-Mitkä asiat mielestänne vaikuttavat osallisuuteen ja esteettömyyteen? 

-Mitä huomioita olette tehneet oman kohderyhmänne osallisuudesta? Onko sii-

nä jotain erityispiireteitä tai kuvitteletteko sen eroavan joillain tavalla? 

-Voiko mielestänne esteettömyyttä katsoa osana osallisuutta? 

-Mitä on näennäisosallisuus? Ja kuinka määrittelisitte sen? 

-Kuinka esteettömyys esiintyy kohderyhmänne parissa? Tuleeko se fyysisenä 

esteettömyytenä vai jollain muulla tasolla?  

-Ovatko mielestänne esteettömyys ja sosiaalinen esteettömyys pikemminkin 

asennekysymys? (työntekijän näkökulmasta) 

-Kuinka mielestänne osallisuutta ja esteettömyyttä voisi kehittää? Yleisesti tai 

kohderyhmänne parissa?  

-Minkälaisia vinkkejä antaisitte sosiaaliseen osallisuuteen ja sosiaaliseen es-

teettömyyteen? Kuinka huomioida nämä? (työntekijän näkökulmasta) 

 


