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Mistä osallisuusprofiileissa on kyse?
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Mistä osallisuusprofiileissa on kyse?

Inarin osallisuusprofiilit on luotu kuvastamaan selkeästi tunnistettavia eri asiakasryhmiä – eli 
Inarin kuntalaisia – osallisuuden näkökulmasta. 

Profiilit on kuvattu yhden samaistuttavan henkilöitymän muodossa, joka edustaa tämän 
mukaista  laajempaa ryhmää. Profiilit avaavat sekä nk. demografisia tekijöitä kuten ikä, 
sukupuoli ja ammatti/koulutus sekä nk. sosiografisia eli käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä 
tarkasteltuna osallisuuden näkökulmasta. 

Keskeisimpänä tekijänä on käytetty ikäjaottelua, mikä vaikuttaa merkittävästi suhtautumiseen ja 
käyttäytymiseen osallisuuden kannalta. Ikäryhmät on jaoteltu kolmeen pääryhmään: “Nuoret” 
(15-29 v.), “Keski-ikäiset” (30-64 v.) ja “Ikäihmiset”(65+ v.).
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Miten osallisuusprofiilit on luotu?
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Miten osallisuusprofiilit on luotu?

Osallisuusprofiilit on muodostettu osana Open Agenda -hankkeen sisältämää 
palvelumuotoiluprosessia Inarin kunnan ja muotoilutoimisto Arctic Factory:n yhteistyössä.

Aineistona on hyödynnetty myös tätä edeltäviä kyselyitä. Näiden mukaisesti alkuvuonna 2022 
toteutettiin osallisuuskysely (suomeksi, pohjois-, inarin-, ja koltansaameksi), johon saatiin yli 
230 vastausta. Lisäksi taustamateriaalina on hyödynnetty kunnan 2021 toteuttamaa laajempaa 
hyvinvointikyselyä. Touko–elokuussa 2022 järjestettiin viiden osallistavan työpajan sarja. 
Nuorille, työikäisille, sekä ikäihmisille järjestettiin omat työpajat, joissa kartoitettiin osallistujien 
sekä näiden lähipiirin kokemuksia osallisuudesta sekä reflektoitiin kyselyistä nousseita teemoja. 
Lisäksi kunnan avaintoimijoita, kunnan työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä, osallistettiin
kahteen työpajaan, missä osaltaan reflektoitiin ja validoitiin alustavia profiileja. 

Tämän ymmärryksen myötä jalostettiin “lopulliset” osallisuusprofiilit. Näitä tulee kuitenkin 
edelleen tarkastella, täydentää ja päivittää tarpeen mukaan jatkuvasti empiirisen kokemuksen 
ja tulevien tutkimusten myötä.
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Osallisuusprofiilit – Inarin kunta

Miten osallisuusprofiileja hyödynnetään?
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Miten osallisuusprofiileja hyödynnetään?

Osallisuusprofiilien tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja samaistumaan osallisuuden 
kokemukseen eri kuntalaisten näkökulmista.

Profiloinnit ovat näin jossain määrin tarkoituksella kärjistettyjä yleistyksiä/yhdistelmiä 
tyypillisestä tunnistetusta henkilöitymästä. Profiilien sisällä ja välillä voi olla useampiakin 
tunnistettavia alaprofiileja sekä luonnollisia yksilöllisiä eroavaisuuksia esimerkiksi sukupuolen, 
persoonallisuuden, kielen ja taustojen myötä, joiden pohjalta voi muodostua merkittäviäkin 
käyttäytymiseroja

Profiileja tulee hyödyntää suuntaa antavina, konkretiaa tuovina, ajatuksia herättelevinä sekä 
päätöksiä tukevina, mutta EI ehdottoman määrittävinä työkaluina varsinaisen 
osallisuusohjelman ja käytännön toimenpiteiden rinnalla.
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“Nuoret” – 15-29 v. 

Sara
15 v. 

Pekka
19 v. 

Laura
24 v. 

Jani
28 v. 



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Sara

15 v.

Lemmenjoki

Koululainen

Some, kelkkailu

Tunnen toisia nuoria ja heidän 
tarpeitaan.

Olen some-guru ja virtuaalisesti 
verkostoitunut.

Tunnen paikallisen kulttuurin ja 
elämäntavan.

Olen melko passiivinen.

En hallitse vaikuttamisen 
tapoja ja kanavia.

Olen kaukana keskuksesta.

Olen lapsena muuttanut Lemmenjoelle, koska vanhemmat 
tulivat tänne töihin.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Pekka

19 v.

Ivalo

Sekatyöläinen

Metsästys, kalastus

Tunnen paikallisen kulttuurin.

Minulla on hyvä kaveriverkosto.

Vanhemmat ja sisaruksia on 
paikkakunnalla tukiverkostona.

En ole motivoitunut
osallistumaan ja vaikuttamaan.

En uskalla tuoda mielipidettäni
esiin.

Olen syntyperäinen ivalolainen. Olen asunut ja käynyt
koulut Ivalossa.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Laura

24 v.

Inarin kirkonkylä

Opiskelija, sivutoiminen
pätkätyöläinen

Luonto, koirat

Olen aktiivinen ja idearikas.

Minulla on hyvät
vaikuttamistaidot.

Minulla on kokemusta
järjestötoiminnasta.

En tunne paikallisia / minulla
on huonot verkostot.

Aika ja resurssit eivät riitä
kaikkien ideoiden
toteuttamiseen.

En koe tulevani hyväksytyksi
yhteisöön.

Olen tullut opiskelemaan Saamelaisalueen koulutuskeskukseen
ja rakastunut Inariin.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Jani

28 v.

Saariselkä

Hotelli- ja ravintola-ala

Luonto, käsityöt

Olen sosiaalinen ja minulla on 
paljon kavereita.

Olen motivoitunut osallistumaan.

Minulla on hyvä kielitaito.

Minulla on kiire (ruuhkavuodet) 
ja aikaa ei ole ylimääräiseen.

Olen paluumuuttanut puolison ja pienen lapsen kanssa
Saariselälle.
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“Keski-ikäiset” – 30-64 v. 

Annika
32 v. 

Otso
40 v. 

Suvi
54 v. 

Markku
61 v. 



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Annika

32 v.

Ivalo

Pätkätyöläinen

Koirat, käsityöt, 
metsästys

Olen aktiivinen osallistuja.

Olen muiden osallistaja.

Tunnen ihmiset ja paikallisen
kulttuurin.

Olen liian monessa mukana.

Olen epäjärjestelmällinen ja
asiat tuppaavat jäämään
kesken, kun tulee uusia
mielenkiintoisia tekemisiä.

Olen syntynyt ja kasvanut Ivalossa. Elelen sinkkuna ja
yritän keskittyä tärkeisiin asioihin.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Otso

40 v.

Ivalo

Työtön

Kalastaja, eräilijä,  
metsästäjä, keräilijä

Olen maanläheinen ”jalat
maassa” -tyyppi.

Olen rempseä ja sosiaalinen ja
minulla on hyvä paikallis-
tuntemus.

Olen uupunut / mieli maassa, 
mikä vaikuttaa kaikkeen
tekemiseeni. Minulla ei ole 
jaksamista miettiä muiden
asioita.

Koen olevani sosiaalisesti
väliinputoaja eli en oikein tiedä
mihin porukkaan kuuluisin
(kaveripiiri, yhteisö, järjestöt).

Olen syntyperäinen sevettijärveläinen. Olen käynyt
maailmalla opiskelemassa ja tekemässä uraa, mutta olen
vetäytynyt työuupumuksen myötä kotikonnuille
kuntoutumaan.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Suvi

53 v.

Inarin
kirkonkylä
Yrittäjä

Liikunta, TV, 
sienestys

Olen toimelias.

Haluan kehittyä ja kehittää.

Minulla ei ole aikaa yrittäjän
arjessa.

Olen uudella paikkakunnalla ja
ujo osallistumaan. Olen 
yksinäinen / en löydä kavereita.

Tietoa kunnan asioista
(paikallisille itsestäänselvyyksiä) 
ei löydy helposti.

Olen muuttanut Inarin kirkonkylälle pari vuotta sitten ja
aloittanut uuden elämän yrittäjänä.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Markku

61 v.

Kaamanen

Eräopas

Metsästys, kalastus, 
penkkiurheilu

Olen yhdistysaktiivi ja minulla
on kokemusta
paikallispolitiikassa
toimimisesta.

Olen verkostoitunut.

Koen, että minussa on 
junantuoman leima. En koe
yhteisöllisyyttä toivomallani
tavalla ja määrin.

Pitkät välimatkat aiheuttavat
haasteita osallistumiseen.

Olen muuttanut 35 vuotta sitten etelästä pohjoiseen, 
Kaamaseen töiden ja elämäntavan perässä.
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”Ikäihmiset” – 65+ v. 

Sauli
68 v. 

Aarno
72 v. 

Helena
83 v. 

Aune
91 v. 



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Sauli

68 v.

Ivalo

Entinen rajavartija

Kirjallisuus, luonto, 
mökkeily, facebook

Olen vanha järjestöjyrä, edelleen
aktiivinen.

Olen aikaansaava ja hyvin
verkostoitunut.

Minulla on hyvä digiosaaminen.

Minulla on puutetta ajasta, 
koska on niin paljon tekemistä ja
niin monta rautaa tulessa.

Ikä painaa ja jaksamiseni on 
koetuksella.

Olen muuttanut aikoinaan rajavartijan töiden perässä
Ivaloon ja jäänyt sille tielle.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Aarno

72 v.

Angeli

Entinen poronhoitaja

Käsityöt, puutyöt, 
marjastus/sienestys

Tunnen paikalliset.

Roikun kyläyhdistyksessä
mukana.

Olen oma-aloitteinen.

Olen syrjässä vaikuttamisen
keskuksesta.

En tahdo oikein löytää tietoa
asioista. En ole enkä halua olla 
somessa.

Vaikuttamisen kanavat eivät ole 
oikein hallussani.

Olen tehnyt elämäntyöni jatkamalla poronhoitaja-isäni
perintöä. Olen elänyt ja kasvanut Angelissa.



OSALLISUUSPROFIILI – NUORI

PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Helena

83 v.

Inarin kirkonkylä

Entinen poronhoitaja

Käsityöt, erinäiset
harrastuskerhot, sienestys/marjastus

Välitän muista ihmisistä ja olen
empaattinen.

Olen avulias ja aktiivinen.

Olen yhteisön rakentaja.

Unohdan huolehtia itsestäni.

En osaa oikein sanoa ei.

Olen muuttanut aikoinaan miehen perässä Inariin, ja
asettunut sittemmin Inarin kirkonkylälle.
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PERUSTIETONI

NIMI: 

IKÄ:

KOTIPAIKKA:

AMMATTI/
KOULUTUS:

HARRASTUKSET: 

Vahvuudet osallisuuden näkökulmasta.
VAHVUUTENI

Heikkoudet osallisuuden näkökulmasta.
HEIKKOUTENI

TARINANI
Tiivistetty tarina elämästä inarilaisena.

Aune

91 v.

Akujärvi

Entinen opettaja

Lukeminen,     
käsityöt, taide

Tunnen suvun ja alueen
historian kuin omat taskuni.

Terveyteni on heikko.

Minulla ei ole laajaa tukiverkkoa
ja lapsetkin ovat maailmalla.

Minulla ei ole digiosaamista.

En pääse liikkumaan.

Olen syntynyt ja asunut Akujärvellä ja perustanut siellä
perheen. Nykyään olen leski ja asun yksin kotona
kotipalvelun varassa.



Osallisuusprofiilit – Inarin kunta

Lisätietoja
Katariina Lehtonen

katariina.lehtonen@inari.fi

Anne-Marie Kalla
anne-marie.kalla@inari.fi

Arctic Factory
hello@arctic-factory.com
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