
Sokra tukee kehittämistyötä – ja osallisuutta! 
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Hyvinvointia osallisuustyöllä 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWxK1paG5LU   
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Mikä on Sokra? 
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• Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke 

Sokra koordinoi Euroopan sosiaalirahaston Sosiaalisen 

osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (TL 5) 

kehittämishankkeita. 

 

• TL 5 eli sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. 

 

• Kohteena ovat heikoimmassa työmarkkina-asemassa 

olevat työikäiset, jotka ovat työelämän ulkopuolella. 



Sokra tukee hanketyötä 

 

 

 

 

• Edesauttaa uusien hankkeiden syntymistä ja luo vireille 

kumppanuuksia. 

• Tukee käynnissä olevia hankkeita ja verkottaa toimijoita. 

• Levittää hankkeiden tuloksia ja auttaa tulosten 

juurruttamisessa. 

• Auttaa hahmottamaan osallisuutta ja sen konkretisointia, 

toiminnan muotoilua ja näkyväksi tekemistä. 

• Toimii alueellisesti ja valtakunnallisesti.  
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Sokra tukee päätöksentekoa 

 

 

 

 

• Kokoaa tietoa osallisuustyöstä ja työn kohderyhmistä eri 

alueilla. 

• Välittää ja tiivistää tuloksia rahoittajille, päättäjille ja 

muille kumppaneille. 

• Tutkii osallisuutta, huono-osaisuutta ja köyhyyttä. 

• Vaikuttaa maakunnalliseen ja kansalliseen 

strategiatyöhön. 

• Tuo osallisuuden läpileikkaavaksi periaatteeksi. 
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Mitä osallisuus on? 

 

 

 

 

Osallisuus on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa 

pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin sekä 

elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin, 

ja jossa pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, 

toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin.  

 

(Sokran määritelmä osallisuudelle) 
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Mitä osallisuus on? 

 

Hyvinvoinnin lähteitä ovat 

 

aineelliset toimintamahdollisuudet, mm. kohtuullinen 

toimeentulo, asuminen, sivistyminen ja koulutus, 

harrastukset sekä toimintavalmiuksia lisäävät palvelut 

 

erilaiset aineettomat toimintamahdollisuudet, mm. 

luottamus ja turva. 
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Osallisuuden muotoja - esimerkkejä 

• Työosallisuus 

 Työnhakutaidot, työ- ja toimintakyvyn lisääminen, työpajat, palkkatuki, 

 työkokeilut, työvalmennus, kuntouttava työ  

 

• Demokratiaosallisuus 

 Vuorovaikutus yhteiskuntaryhmien kanssa, sukupolvet ylittävä 

 toiminta, yhdenvertaisuus, sosiaalinen koheesio, omaehtoinen 

 vaikuttaminen, yhteisötoiminta, lähidemokratia, kohtaamien / kuulluksi 

 tuleminen / kuuluminen, avoimet tilat, luonto, kansalaistaidot, 

 kansalaislähtöisyys 

 Valta on vastuun edellytys – ihmisen toimijuuden vahvistuminen 

 

• Koulutusosallisuus 

 Kulttuurikasvatus, vapaa sivistys, kurssitoiminta, opinnot, joustava 

 perusopetus  
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Osallisuuden muotoja - esimerkkejä 

• Palveluosallisuus 

 Yksi luukku, matala kynnys / lähetteetön paikka, räätälöinti, 

 poluttaminen, palveluohjaus, ohjaus ja neuvonta, kuntouttava työ, 

 sosiaalinen / ammatillinen / hoidollinen / toiminnallinen / opinnollinen / 

 rakenteellinen kuntoutus, etäkuntoutus, työntekijän siirtäminen, luonto, 

 hoitoliikunta, kohtaaminen, kuulluksi tuleminen  

 

• Asiakasosallisuus 

 Vertaisohjaajuus, ryhmät, kokemusasiantuntijuus, asiakasraati, 

 kehittäjäasiakkaat 
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Osallisuuden viitekehys 

 

Osallisuuden viitekehys eli osallisuuden teoriaperusta 

 

• Osallisuuden osa-alueet eli mitä osallisuus on ja miten 

sitä edistetään?  

 - Osallisuus omassa elämässä  

 - Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa  

 - Osallisuus paikallisesti  

 

http://www.julkari.fi/handle/10024/135356  
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Osallisuuden palaset 

 

Osallisuuden palaset  

 

• Hanketyöstä nousevat tiedon muruset + lupaavat 

osallisuuden käytännöt + isommat kokonaisuudet  

 

Osallisuustyö  

 

• Sijoittuu palvelujärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan 

väliin  
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Osallisuuden palaset 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0byiDMSiFwc 

 

LAAVU –hanke (ESR) 

 

• Pudasjärven kaupunki  
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Osallisuuden palaset 
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Osallisuuden palaset 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQKdeL_EHrQ&feature

=youtu.be  

 

SOKU- hanke, Nuorten työelämäosallisuuden ja 

sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (ESR) 

 

• Lapin AMK 

• Seita-säätiö 

• Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö 
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Osallisuutta vahvistavia askelia 

hankkeissa - esimerkkejä 
 

• Yksilö- ja ryhmäpalvelut 

• Turvallinen toimintaympäristö 

• Arjen taidot ja elämänhallinta 

• Pienin askelin oman elämän toimijaksi 

• Jatkuvat ihmiskontaktit ja vastavuoroisuus 

• Yhteiskehittäminen ja vertaisuus 

• Vaikuttaminen oman elämän kulkuun 

• Vaikuttaminen lähiympäristöön ja paikallisyhteisöön 
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Osallisuustyön kuusi kovaa 

 

Kuusi kovaa – näin vahvistat osallisuutta työssäsi 

 

1. Kehitä parempia palveluita 

2. Etsi unohdetut 

3. Tarjoa maksuttomia, kaikille avoimia tiloja 

4. Luo vaikuttamisen keinoja ja paikkoja 

5. Perusta asiakas- ja asukasraateja 

6. Vahvista ihmisen autonomiaa 
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