
METHOD

Pohtia osallisuuden tasoa käytännön läheisesti 
eri toimijoiden näkökulmasta.

•	 Nuoret tai mikä tahansa muu ryhmä, jonka 
vaikuttamismahdollisuuksista on tarpeellista 
keskustella. 

•	 Nuorisotyöntekijät tai muut ammattilaiset, 
jotka tukevat kansalaisten osallistumista.

15 – 60 minuuttia riippuen keskustelulle annet-
tavasta ajasta. Laaja tila ulkoa tai sisällä, missä 
koko ryhmä mahtuu seisomaan rivissä ja ot-
tamaan 10 askelta eteenpäin.

•	 Värikkäitä paperilappuja (3 eri väriä) tai muita 
esineitä, joilla loppupiste voidaan merkitä. 

TAVOITE: AIKA, RYHMÄ JA TILA:

KOHDERYHMÄ:

TARVIKKEET:

Maahan merkitään lähtöviiva ja 10 askelviivaa 
tasaisin välein. 

VALMISTELU:

10 ASKELTA OSALLISUUTEEN

Citisense Kouluttajatiimi
Hakakatu 1 L 106

89600 Suomussalmi
citisense@citisense.fi

050 3645 070

Alussa kaikki osallistujat seisovat rivissä lähtöviivalla ja heille annetaan paperilappu tai vastaava 
loppupisteen merkitsemistä varten. Kouluttaja lukee väitteen ja jos osallistuja on samaa mieltä 
väitteestä, hän ottaa askeleen seuraavalle viivalle. Kaikkien 10 väitteen jälkeen, osallistuja jättää 
merkkinsä siihen kohtaan, johon päätyi. Loppukeskustelu voidaan käydä joko henkilökohtaisesta 
tai yleisestä näkökulmasta.

MENETELMÄN KULKU:

Väittämät:
1. Olen tietoinen kun minua koskevista asioista valmistellaan päätöksiä
2. Kaikki oleellinen tieto on saatavillani
3. Minulla on uusia ideoita asioiden kehittämiseksi
4. Minun ideani kuullaan ja ne voivat saada tukea
5. Voin osallistua päätösten valmisteluun ennen virallista päätöksentekoa
6. Mielipidettäni kuullaan päätöksenteossa
7. Osallistun päätösten toteuttamiseen
8. Saan palautetta ja kiitosta toiminnastani
9. Opin uutta ja kehitän taitojani
10. Tunnen, että voin vaikuttaa

Palautekysymykset
•	 Kuinka pitkälle pääsit?
•	 Mitkä olivat helppoja askelia?
•	 Mitä askelia et pystynyt ottamaan?
•	 Mitä pitäisi tapahtua, että voisit ottaa puuttuvat askeleet?
•	 Miltä  näyttää ryhmän tilanne? Onko se tasa-arvoinen vai onko siinä selkeitä eroja? 



Sovelluksia
Mikäli halutaan työskennellä osallistumisen haasteiden parissa, jokaisen kysymyksen jälkeen, 
kysytään paikalleen jääneiltä osallistujilta, mitä pitäisi tapahtua, että voisit ottaa tämän askeleen. 

Nuorisotyöntekijöille, tai muille osallisuuden tematiikan parissa työsketeleville, menetelmää void-
aan käyttää eri toimijoiden roolien tarkasteluun. 

•	 Osallistuja (nuori, järjestön jäsen jne.) 
•	 Virkamies, työntekijä jne.
•	 (Poliittinen) päättäjä

Tässä versiossa väitteet käydään läpi 3 kertaa. Ensiksi pyydetään ottamaan osallistujan rooli. Toi-
sella kierroksella työnteijän rooli ja kolmannella päättäjän. Jokaisen kierroksen jälkeen jätetään 
värillinen merkki (jokaiselle roolille eri väri) päätepisteesee, jolloin kokonaiskuva on helpommin 
nähtävissä.


