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Asiakkaiden osallisuus on tärkeä tekijä niin palveluiden tuottamisessa ja käyttämisessä kuin
myös palveluiden kehittämisessä. Osallisuutta voidaan määritellä monin tavoin, mutta
yksinkertaisimmillaan kysymys on kuulluksi tulemisesta sekä mahdollisuudesta toimia
aktiivisesti itseä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen toteuttamisessa. Ilman asiakkaiden
aktiivista osallisuutta ja toimijuutta omien asioidensa käsittelyssä on mahdotonta toteuttaa
vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja. Oman haasteensa asiakkaan osallisuuden toteutumiselle
asettavat kulttuuriset kysymykset. Kuinka osallistaa asiakasta tilanteessa, missä työntekijä ja
asiakas ovat lähtöisin eri kulttuureista tai palvelujärjestelmää ei muuten ole rakennettu
huomioimaan kulttuurisia erityispiirteitä? Asiakkaan osallisuus palvelujärjestelmässä voi
toteutua ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Ohjelma
15.15−15.35 Anna Nikupeteri, Vainottujen naisten kokemusasiantuntijuus osallisuuden
ulottuvuutena
15.40 –16.00 Anna-Maria Slotte, "Finlandssvenska döva: identitet och
medborgarskap i fokus"
16.00−16.20 Asko Uoti: Asiakkaan osallisuus ja ulkoistetut palvelut
16.20−16.40 Anu Leppiman:
muotoilussa
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Vainottujen naisten kokemusasiantuntijuus osallisuuden ulottuvuutena
Lähestyn esityksessäni osallisuutta vainon uhrien kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta.
Esitykseni perustuu väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen parisuhteen jälkeisen
pitkäkestoisen vainon (engl. stalking) uhrina olevien naisten kokemuksia palvelu- ja
oikeusjärjestelmästä. Ymmärrän kokemusasiantuntijuuden yhtenä osallisuuden ulottuvuutena ja
tiedon tuottamisen lähteenä. Naiset voivat kokemusperäisellä tiedollaan vaikuttaa sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä rikoslainsäädännön kehittämiseen, jotta uhrien arkea voitaisiin turvata ja
vainoon puuttua paremmin. Uhrien halu tiedon tuottamiseen ja vaikuttamiseen kumpuaa entisen
puolison aiheuttamasta fyysisen ja henkisen koskemattomuuden loukkaamisesta, väkivallasta
sekä vainon aiheuttamasta turvattomuuden ja alituisen pelon tunteesta. Turvattomuutta ja pelkoa
herättää varsinaisten väkivaltakokemusten lisäksi palvelu- ja oikeusjärjestelmän rajallisuus
puuttua vainoamiseen.
Uhrit ovat käsitelleet sensitiivisiä kokemuksiaan luottamuksellisessa vertaisryhmässä, jossa
ammattilainen on ollut tukena ja antanut uhreille vallan tuottaa tietoa. Yksilötasolla käsitellyt
kokemukset ovat edenneet kokemusasiantuntijuudeksi, jolloin keskiöön nousee vaikuttaminen
systeemien toimintaan oman kokemuksen perusteella. Naisiin kohdistuvassa vainossa
kokemusasiantuntijuus merkityksellistyykin tiedon tuottamisena ilmiöstä, jota ei vielä palvelu- ja
oikeusjärjestelmässä tarpeeksi tunnisteta tai siihen ei ole toistaiseksi riittäviä keinoja puuttua.
Kokemusasiantuntijat voivat tuottaa tietoa esimerkiksi lähestymiskiellon tehottomuudesta
vainossa ja herättää keskustelua turvajärjestelmän tai henkilökohtaisen turvamiehen tärkeydestä
uhrin arjen turvaamisessa.
Kokemusasiantuntijuus on parhaimmillaan edennyt väkivaltatyön yksilö ja -ryhmätason
työskentelymuodosta
kansalaistoiminnaksi,
jossa
väkivaltatyötä
tehdään
myös
yhteiskunnallisella ja poliittisella tasolla. Kokemusasiantuntijuudella voidaan vaikuttaa
yhteiskunnallisella tasolla väkivaltaan kohdistuvan tietämisen aukkoihin, kulttuurisiin käsityksiin
ja väkivallan dynamiikan ymmärtämiseen. Vaikka uhrien kokemus perustuu henkilökohtaisiin
kohtuuttomuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin, edetessään toiminnan tasolle saa se
myös altruistisia piirteitä ja tavoitteita.
Pohdintani kokemusasiantuntijuudesta kiinnittyvät Ensi- ja turvakotien liiton Miina-projektiin
(2008–2012) sekä Oulun ja Mikkelin paikallisyhdistysten Varjo-projektiin (2012–2016).
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Finlandssvenska döva: identitet och medborgarskap i fokus

I denna fallstudieforskning undersöks hur identitet och medborgarskap konstrueras och i fokus är
de olika livsvärldarna som döva med en finlandssvensk bakgrund befinner sig i. Efter att Borgå
dövskola stängdes 1993 finns ingen gemensam grundläggande utbildning mer för döva barn och
unga från finlandssvenska hem. Den grundläggande utbildningen är numera utlokaliserad och det
språk som utvecklades i Borgå dövskola, det finlandssvenska teckenspråket, är hotat. Ungefär
hälften av finlandssvenska döva är numera bosatta i Sverige som en följd av denna
utlokalisering. Det här innebär att döva med en finlandssvensk bakgrund får ett mera
problematiskt och komplext förhållningssätt till sin egen identitet och medborgarskapet. Genom
teckenspråkiga biografisk-narrativa intervjuer med döva bosatta i Finland och Sverige synliggörs
deras erfarenheter och en meta berättelse skapas som sammanlänkar deras erfarenheter kring
identitet, språk och medborgarskap. Dessa teckenspråkiga berättelser ger oss också ny kunskap
om samhällets sociala struktur specifikt gällande dess exkluderande och inkluderande potential.
Samtidigt lyfter de teckenspråkiga berättelserna fram frågor av en mera existentiell natur, som
gäller en individs rätt att få vara sig själv.
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Asiakkaan osallisuus ja ulkoistetut palvelut
Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa kuntapalvelujen ja -tehtävien varsin laaja-alaisen
ulkoistamisen eli kunnallisen palvelutarjonnan hankkimisen kuntalaisille kuntaorganisaation
ulkopuolelta. Lähtökohtaisesti vain merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät kunnalliset
tehtävät rajautuvat ulkoistamisen ulkopuolelle. Sosiaalihuollon alueella tämä tarkoittaa ennen
muuta tahdonvastaisten toimenpiteiden ulkoistamisen kieltoa.
Kunnat järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa varsin erilaisista lähtökohdista.
Yleensä
kuntapalvelujen
ulkoistamiseen
kytkeytyy
kilpailullisten
mekanismien
hyödyntämispyrkimys. Tämä ei ole varsinkaan sosiaalihuollon palvelujen tarvitsijan kannalta
ongelmatonta. Suuria haasteita tässä mielessä aiheuttaa erityisesti kuntalaisten yhdenvertaisten
osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksien turvaaminen jo palvelujen kilpailutustilanteissa.
Kun palvelun tuottajana toimii kunnan asemesta yksityisoikeudellinen palveluyritys tai niin
sanottu kolmannen sektorin toimija kuten säätiö tai yhdistys, sosiaalihuollon palvelujen
järjestämisen julkisoikeudelliset lähtökohdat ja niiden toteutuminen eivät olekaan enää ikään
kuin sisäänrakennetusti yksiselitteisen selviä. Näin on yksityistä palveluntuottajaa koskevista
lainsäädännöllisistä velvoitteista - kuten sosiaalihuollon asiakaslain, hallintolain tai kielilain
soveltamisvelvoitteista - huolimatta.
Sosiaalipalveluyrittäjän tai muun kunnan ulkopuolisen palveluntuottajan toimintalogiikka
(luonnollisesti) perustuu kaupalliseen ajatteluun, jossa palvelut tuotteistetaan ennen muuta
toiminnan kannattavuuden turvaamiseksi. Tällöin kuitenkin palvelun sosiaalioikeudellinen
tarkoitus voi hämärtyä tai toteutua vain osittain. Yksityinen palveluntuottaja ei toimi kunnan
viranhaltijan tapaan virkavastuulla eikä siksikään huolehdi ”automaattisesti” kuntalaisen
osallisuutta tukevista osallistumis- ja vaikuttamistarpeista.
Lähtökohtaisesti palveluntuottaja tarjoaa etukäteen räätälöityjä palveluja ja palvelupaketteja itse
määrittelemiensä toimintamallien ja -resurssien puitteissa. Oman kysymyksensä muodostavat
lisäksi hoivapalveluyritysten liikesalaisuudet. Vaarana on, että palvelun tarvitsijan ja kuntalaisen
aiemmin itsestään selvänä pidetyt osallisuutta edistävät oikeudet eivät toteudu tai niiden
toteutuminen edellyttää yksilöltä itseltään - tai hänen lähipiiriltään - hyvin aktiivista omaa
panosta. Se puolestaan ei ole sosiaalihuollon asiakkaalle aina mahdollista. Kuntalaista ja
sosiaalihuollon asiakasta suojaavalle sääntelylle kuntapalvelujen ulkoistamistilanteissa voi
katsoa olevan erityistä tarvetta.
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Asiakkaiden osallisuus ja toimijuus perheleiripalvelun muotoilussa

Perhepalvelut ovat yksi mahdollisuus tarjota tukea perheille. Tavoitteena olisi asiakkaiden
osallistuminen leiriyhteisössä
ja perhepalvelumuotoilussa. Nykymaailmassa, jossa
tietoyhteiskunnan rinnalle on kehittynyt elämysyhteiskunta, perheille tulisi tarjota sosiaalista
tukea yhä enemmän onnistumisen elämyksiä tarjoavan toiminnan kautta. Toimijuus, perheiden
kyky toimia, voidaan ymmärtää toimijoiden ja toimintatilanteen vuorovaikutuksessa syntyvänä ja
toimijuudesta voi puhua silloin, kun yksilöllä on mahdollisuus toimia toisinkin. Elämyksellinen
perheleiri
voisi
tarjota
tällaisen
mahdollisuuden.
Perheleirin
toimintatilaa
ja
vuorovaikutustilanteita voi pitää sosiaalisen todellisuuden ja tilan laajentajina. Uusien
selviytymiskäsitysten muodostuminen perheleireissä toimimisen avulla voi tarjota perheille
valintojen ja päätösten prosessin.

Arkipäivät-perheleiripalvelu muotoilu sai alkunsa Viron ja Suomen perheiden tuen tarpeesta.
Nykypäivän Viro ja Suomi ovat monikulttuuriset maat, joten myös perheiden lähtökohdat ja
tarpeet ovat hyvin erilaisia. Miten kuunnella monikulttuuristen asiakkaiden mielipiteitä ja
käsityksiä sekä käyttää toimijoiden osaamista?

Osallistuvan toimintatutkimuksen elementtejä sisältävä etnografisen tutkimuksen tavoite on
perhepalvelun uusien muotojen kehittäminen. Esityksen tehtävänä on kuvata ja analysoida
asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta perheleiripalvelun muotoilussa sekä niitä elementtejä,
joiden kautta sosiaalista tukea tarjoavaa elämyksellistä perheleirimallia voidaan yhdessä kehittää.
Tutkimukseni aineistot koostuvat vuosina 1999–2001 Viron, Narva-Jõesuun ja Suomen 20012003 Kiuruvedellä Arkipäivät-perheleireillä tekemistäni havainnoista,
haastatteluista ja
keskusteluista perheiden kanssa.

