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1. Osallisuus



Mahdollisuus 
itsenäisiin 
päätöksiin
(ITSEMÄÄRÄÄMINEN)

Mahdollisuus 
valita

Mahdollisuus 
saada tietoa

Mahdollisuus 
vaikuttaa 
prosessiin
(VALTA)

Mahdollisuus 
ilmaista 
itseään

Mahdollisuus 
saada apua ja 
tukea 
itseilmaisuun

Osallisuuden ulottuvuudet



Osallisuuden portaat

Me suunnittelemme ja toteutamme. Meillä on valtaa.

Saamme tukea muilta. Meillä on vastuuta.

Me suunnittelemme ja toteutamme yhdessä muiden kanssa. Meillä on valtaa yhtälailla kuin 

muillakin

Kannamme yhdessä vastuuta

Minä pääsen osallistumaan, Valta on muilla.

kun muut suunnittelevat ja toteuttavat minua koskevia asioita. Muut kantavat vastuun.

Minua kuullaan, kun tehdään ja toteutetaan minua koskevia suunnitelmia. Valta on muilla.

Muut kantavat vastuun.

Minä sopeudun muiden tekemiin valmiisiin suunnitelmiin. Valta on muilla.

Muut kantavat vastuun.  



Kohderyhmästä toimijaksi

Ihminen on toimija kun hän:

- Tekee tekoja itse.

- Toimii itsenäisesti.

- Toimii mahdollisimman omatoimisesti.

- Tietää useista toimintavaihtoehdoista ja niiden seurauksista.

- Päättää itse toimintaan ryhtymisestä.

- Saa tietoa erilaisista toimintavaihtoehdoista.

- Voi toimia myös toisella tavalla ja toiminnan seurauksena 
tapahtuu jotain, joka jäisi tapahtumatta ilman tekoa.

- Joku/toiset tarvitsevat tukea toimijuutensa toteuttamiseen.



2. Itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen 



Valta

▪ Itsemääräämisoikeuden toteutuminen 



3. Osallisuuden ja 
itsemääräämisen tukeminen

▪ Mitä tuella halutaan saavuttaa? 



Mitä haluat tuellasi saavuttaa?

▪ opettaa

▪ kasvattaa

▪ antaa tietoa

▪ ohjata

▪ vahvistaa



Vuorovaikutus

▪ minätila (transaktioanalyysi) tunne, ajattelu ja toiminta
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Vuorovaikutus
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Vuorovaikutus

▪ minätila (transaktioanalyysi)
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4. Tuen tarpeita

▪ Ihminen toimii itse.

▪ Ihminen 
pyytää/hänelle 
tarjotaan tukea.

• autetaan

▪ tarvitseeko tukea, 
vai kykenisikö 
tekemään itse? 

• ohjataan



Tuen tarpeita

Kehitysvammasta johtuvia tuen 

tarpeita

▪ Abstraktin ajattelun hankaluus

▪ Muisti

Esimerkkejä

▪ Käsitteiden hahmottaminen

▪ Ajan hahmottaminen

▪ Paikan hahmottaminen

▪ Rahan hahmottaminen

▪ Tärkeän – vähemmän 

tärkeän hahmottamisen 

erilaisuus

▪ Suuri asia –pieni asia



Tuen tarpeita
Mihin ihminen voi tarvita tukea?
▪ asioiden opetteluun

▪ kokemusten läpikäymiseen

▪ mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen luomiseen

▪ muutostilanteisiin

▪ päätösten tekemiseen

▪ tavoitteiden pilkkomiseen osatavoitteiksi

▪ tavoitteiden saavuttamiseen

▪ tiedon hankintaan

▪ toimintavaihtoehtojen hyvien ja huonojen 

puolien miettimiseen

▪ valintojen tekemiseen

▪ vuorovaikutustilanteissa toimimiseen

▪ yhteisöihin liittymiseen



5. Keskustelua ja kysymyksiä



https://urly.fi/1YSK

Yllä olevan linkin takaa löytyy lyhyt 
palautekysely.

Keräämme joitakin tietoja rahoittajaa 
varten ja joitakin ajatuksianne oman 
toimintamme kehittämiseksi.

Käythän vastaamassa?
Kiitos!

https://urly.fi/1YSK


Kiitos!

Mari Hakola

mari.hakola@tukiliitto.fi

puh. 040 1676 990

Kari Vuorenpää

kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

puh. 050 3296 170


