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Koettu toimintarajoite tai 

vammaispalvelujen tarve
Muut vastaajat

Osallistuu kulttuuri-, urheilu-, uskonnolliseen tai kerhotoimintaan 35,6 % 49 %

Harrastaa ulkoilua tai liikuntaa vähintään kerran viikossa 52,7 77,4 %

Arvioi elämänlaatunsa keskimääräistä huonommaksi 73 % 37 %

Tuntee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti 22,3 % 9 %

Omistaa internetyhteyden 67,6 % 84,4 %

Ei ole äänestänyt vaaleissa 16,8 % 10,3 %

Kokenut syrjivää kiusaamista 35 % 17 %

Nurmi-Koikkalainen ym. (2017) Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta. Analyysia THL:n tietotuotannosta. THL – työpaperi 38/2017

Teittinen A, Vesala HT (2015) Vammaispalveluja tarvinneiden taloudellinen tilanne ja osallistuminen – Murto ym. (2015)Yksinäisyys ja osallistuminen

ATH-tutkimuksen tuloksia. Järjestökentän tutkimusohjelma. THL – Työpapereita 25/2015

Kanste ym. (2018) Erilaisia toimintarajoitteita kokevien nuorten hyvinvointi ja kasvuympäristön turvallisuus. THL – Tutkimuksesta tiiviisti 24/2018..

Vammaisuus, osallistuminen, osallisuus?
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KAUPUNKI JA 
KUNTALAISUUS

ASUINALUEET 
JA NAAPURUUS

KAVERIT JA 
VERTAISUUS 

OMA KOTI

Osallisuuden tukeminen

• yksilölliset toiveet ja 

tavallinen elämä

• palvelukeskeisyyden 

haasteet

• yhteyksien luominen
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Porukka-hautomo – asunnosta yhteisöön

Toiminnallinen menetelmä hyvinvointia ja 
osallisuutta edistävään toimintaan sote-palveluissa 
ja hyte-työssä.

Tutki, kiteytä, kehitä, toteuta – yhdessä!

1. Tutustuminen ja lähiympäristön tutkiminen
2. Tavoite ja toimintasuunnitelma
3. Etsitään kumppaneita ja tehdään yhteistyötä
4. Toteuttaminen ja arviointi

Lisää Porukka-hautomon työkirjasta 
https://verneri.net/yleis/asunnosta-yhteisoon

https://verneri.net/yleis/asunnosta-yhteisoon
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Aktiivinen ja vaikuttava 
kuntalainen
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Kokemuksia toimintamallista ja yhteistyöstä

(Parasta on ollut) tutustua uusiin ihmisiin ja yhdessä tekeminen. 

Ja kun on saanu toteuttaa omia ideoita ja tuoda niitä esille. 

– tukea tarvitsevan henkilön henkilön palaute

”Hienoa, että alueen eri alojen toimijat on 

saatu yhteen tukemaan osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä. Mahtavaa luoda sosiaalisia 

kontakteja puolin ja toisin.”

– palveluntuottajan palaute

”Olen saanut itsekin mielekästä puuhaa ja 

seuraa. Naapurussuhteet ovat paremmat ja 

asumisviihtyisyys noussut. Yhdessä pystymme 

vaikka mihin.”

– naapuripalaute 

”Antaa käytännön vinkkejä, miten 
yhteisöllisyyttä voi toteuttaa. Loi toiveikkaan ja 
innostavan näkökulman.” 

– kunnan hyte-työntekijän palaute

”Hyödyllistä jutella ihmisen kanssa, joka on 
ollut kokijapuolella kaikessa.”
”Sain uutta tietoa alueen tilanteesta.”

– päättäjäpalaute
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