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Mitä yhteiskunnan palveluilla 
tavoitellaan?

Hyvää elämää

Mitä hyvä elämä tarkoittaa?
Kuka määrittelee minun hyvän elämän?
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• Filosofi Demokritos: onnellinen on se, joka ei sure 
sitä mikä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä mitä 
hänellä on

• Aristoteles: onnellisuus on elämän päämäärä, ja 
niin kauan kuin yksilö pyrkii hyvyyteen, hyvät teot 
seuraavat häntä tehden yksilöstä hyveellisen ja 
siten onnellisen.

• Sigmund Freud: rakkaus ja työ ovat tärkeimmät 
onnen lähteet.

Onnellisuus



• Omaehtoisessa toiminnassa tekeminen ei 
tunnu ulkoa ohjatulta, sen sijaan motivaatio 
lähtee yksilön sisältä: hän kokee asian 
omakseen

• ihmisen kokemus siitä, että hän on vapaa 
päättämään itse tekemisistään

• Omaehtoisuuden kokemus tuottaa hyvinvointia

Itseohjautuvuusteoria
Lähde Frank Martela https://frankmartela.fi/2014/04/04/itseohjautuvuusteoria-eli-kolme-vastausta-siihen-mika-tekee-ihmisen-
onnelliseksi/?blogsub=confirming#blog_subscription-3

Omaehtoisuus

https://frankmartela.fi/2014/04/04/itseohjautuvuusteoria-eli-kolme-vastausta-siihen-mika-tekee-ihmisen-onnelliseksi/?blogsub=confirming#blog_subscription-3


• yksilön kokemus siitä, että hän osaa hommansa ja 
saa asioita aikaan

• Esim. kyvykkääksi itsensä kokeva työntekijä uskoo 
pystyvänsä suorittamaan annetun tehtävän 
menestyksekkäästi. 

• Kyvykkyyden kokemus tuottaa sisäistä motivaatiota

Itseohjautuvuusteoria
Lähde Frank Martela https://frankmartela.fi/2014/04/04/itseohjautuvuusteoria-eli-kolme-vastausta-siihen-mika-tekee-ihmisen-onnelliseksi/

Kyvykkyys

https://frankmartela.fi/2014/04/04/itseohjautuvuusteoria-eli-kolme-vastausta-siihen-mika-tekee-ihmisen-onnelliseksi/


• ihmisen perustava tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin: 
ihminen ei ole yksilö vaan suhdelo

• Siksi hyvinvointimme on vahvasti kytköksissä ympärillämme 
oleviin ihmisiin: kun koemme, että meistä välitetään ja 
voimme olla syvällisessä yhteydessä läheisimpiimme, voimme 
hyvin

• Yhteisöllisyys tuottaa kokemuksen merkityksellisyydestä

Itseohjautuvuusteoria
Lähde Frank Martela https://frankmartela.fi/2014/04/04/itseohjautuvuusteoria-eli-kolme-vastausta-siihen-mika-tekee-ihmisen-onnelliseksi/

Yhteisöllisyys



• kyky tehdä valintoja 
– Miten voi tehdä valintoja jos ei ole koskaan saanut tehdä 

valintoja?

• kyky kantaa vastuu valinnoistaan
– Miten voi kantaa vastuuta jos ei tiedä mitä seurauksia omilla 

valinnoilla on?

Onnellisuuden edellytykset



Retoriikasta motoriikkaan
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Osallisuus omien asioiden käsittelemisessä

Onko tukea tarvitsevalla henkilöllä todellinen mahdollisuus 
olla mukana vaikuttamassa häntä koskeviin asioihin?

- Otetaanko esille hänelle tärkeitä asioita (vrt. 
omaehtoisuus)?

- Miten ja mitä tukea annetaan (vrt. kyvykkyys)?

- Onko tukea tarvitseva henkilö aidosti mukana asiassa 
(vrt. yhteisöllisyys)?
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Kommunikaatio

• Miten voi ilmaista itseään, jos ei ole keinoa ilmaista 
itseään?

• Miten voi ymmärtää toista, jos ei ole yhteistä 
kommunikaatiokeinoa?
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Tuettu päätöksenteko

Eettiset periaatteet

1 Oletetaan että henkilö on kykenevä tekemään päätöksen 

2 Henkilö saa tukea valintojen ja päätösten tekemiseen

3 Henkilöllä on oikeus tehdä myös epäviisaita päätöksiä

4 Toimitaan henkilön edun mukaisesti

5 Kun on tarvetta rajoittaa, etsitään vähiten rajoittava vaihtoehto
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Arjen palvelujen suunnitelma

Toteuttamissuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa

• Mitä halutaan tavoitella?

• Mitä tavoitteet konkreettisesti tarkoittavat tämän henkilön 
kohdalla?

• Millä konkreettisilla keinoilla tuetaan ja kannustetaan
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Mistä onkaan kysymys?

Itsemääräämisoikeuden toteuttamisen tukemisessa 

ei ole kyse jonkun lain noudattamisesta tai 
toteuttamisesta 

vaan 

toisen henkilön ja hänen ajatustensa ja mielipiteidensä 
arvostamisesta
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Kiitos!

emmi.hayrynen@jkl.fi
014 266 3910
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