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Sosio 

Määritelmä pohjustaa Toimi-hankkeen työskentelyä. Teksti tarkastelee aihetta 

hankkeen kannalta olennaisin osin. 

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon. Tällöin edellytetään sitä, että henkilö 

ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. 

Jokaisella on oikeus saada katto pään päälle, välttämätön 

jokapäiväinen leipä sekä oikeus riittävään sairaanhoitoon. Jokaisella on 

myös oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, 

työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Sama koskee lisäksi lapsen 

syntymästä ja huoltajan menetyksestä aiheutuvia tilanteita. 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa 

kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet 

kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja. 

Perusoikeuksien lisäksi nähdään tärkeänä, että ihminen voi osallistua 

yhteiskuntaan eri tavoin. Osallisuus on osallistumisen mahdollistama 

tunneperustainen ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuva kokemus, jossa 

ihminen voi vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin ja 

toimia siinä aktiivisesti ja sitoutuneesti. Ihminen kokee olevansa 

osallinen omassa yhteisössään ja suomalaisessa yhteiskunnassa, kun 

hän tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa. 
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