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Tutkimuksellinen tausta  

• Toteutettu Vammaisten lasten ja nuorten 
tukisäätiössä (Vamlas) 

• Maahanmuuttajataustaisten vammaisten lasten 
ja heidän perheiden palveluiden kehittämishanke 
(ETU-projekti) 2013-2015  

• Tiivistetysti; perhetyö 10 perheelle, selvitys 
vammaisuutta kohdanneiden 
maahanmuuttajaperheiden palveluista (artikkeli) 
ja hankkeen tulokset suuuntaviivoja sekä 
ehdotelmia monialaisten palveluiden 
järjestämiseen (katsaus)  

 
 
 



Julkaistut jutut  

• Kuntoutus-lehti 1/2016 Vammaisen lapsen ja 
hänen perheensä kotoutumisen tuki, Franz-
Koivisto katsaus – hankkeen tulokset 

• Vuorento & Franz-Koivisto (2016)  
Maahanmuuttajataustainen vammainen lapsi 
ja hänen perheensä sosiaalipalveluiden 
asiakkaana kirjassa Kansainvälinen sosiaalityö 

    artikkeli  

 



Maahanmuuttajataustainen perhe, jossa on 
erityistä tukea tarvitseva lapsi- lähtökohta  

• Moninkertainen vähemmistö? (mielenterveysongelmat, 
luku-ja kirjoitustaidottomuus…) 

• Kotoutumisprosessi on psykososiaalisesti haastava 
prosessi, johon vaikuttavat tekijät ennen ja jälkeen 
muuton, tekijät prosessin aikana ja henkilökohtaiset tekijät 
sekä kokemukset. 

• Kohderyhmällä useita samanaikaisia prosesseja  

• Psykososiaalinen kuormitus kertaantuu. 

• Liika kuormitus vaikuttaa kotoutumiseen; motivaatio, 
konkreettinen este 
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Miltä palvelut näyttäytyivät perheiden 
näkökulmasta? 

• Suuri määrä toimijoita (kolmas sektori?) 

• Viranomaisen/toimijan epäselvät, rajatut roolit 

• Palvelut eriytyneitä, kokonaisvaltainen lähestymistapa 
puuttuu 

• Päällekkäiset prosessit erityisen haasteellisia  

• Oletetaan kohderyhmän tietävän diagnoosista ja mahdollisista 
palveluista 

• Vuorovaikutus ja annettu tieto joskus esteellistä, poissulkevat 
käytännöt 

• Palvelujen joustamattomuus, universaliteetti 

• Palveluiden erityisyys, kulttuuristaminen  
 

  
 

6 



Miten viranomaiset kokevat palvelut? 

• Asiakkuus jakaantunut usealle eri toimijalle  - 
 Asiakasprosessin hallinta (SHL muutos)  

• Kieli- ja kulttuurikysymykset herättävät kysymyksiä  

• Pääasiassa kuitenkin koettiin, että palvelut vastaavat 
asiakasryhmän tarpeisiin  

• Viranomaisyhteistyö ja kolmas sektori epäselvät 
roolit (päällekkäisyydet) 

 



Nostot palveluiden 
kehittämisnäkökulmasta  

1) Siirtyminen perhekeskeiseen ja kokonaisvaltaiseen 
työskentelytapaan huomioiden kuitenkin asiakkaan 
yksilöllisyys. (sosioekonomisen taustan tunnistaminen?)  
2) Huomion kiinnittäminen vuorovaikutukseen ja sen 
vastuullisuuteen sekä vaikuttavuuteen. 
3) Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen yksilö- ja 
yhteisötasolla 
4) Kiinnitettävä erityistä huomiota työn ja asiakkaiden 
toimintaympäristöjen tasa-arvoisuuteen ja 
syrjimättömyyteen. 
5) Kolmannen sektorin hyödyntäminen resurssina ja 
mahdollisuutena (vastuunjako/luottamus) 

 
 
 
 

 
 

 



Kaksisuuntainen kotoutuminen – 
toteutuuko? 

Kotoutuja 

Järjestöt ja 
yleishyödylliset 

toimijat 

Edistävät, ehkäisevät 
ja korjaavat sosiaali-

ja terveyspalvelut 
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Muutamia huomioita 
maahanmuuttajajärjestökentästä 

 
• Onko ainoa mahdollisuus perustaa oma järjestö?  
• STEA rahoittaa omia järjestöjä kotouttamisen tukemiseksi 

ja viranomaiset neuvovat – tukeeko se ihmisen 
integraatiota?  

• Tällä hetkellä Suomesta löytyy mm. oma vammaisjärjestö 
vammaisen lapsen maahanmuuttajaperheille –  

Onko tämä ainut tapa vaikuttaa oman perheen asioihin?  
Voisiko osallisuus tapahtua muuta kautta?  
Miksi omaa ääntä ei saada kuuluviin olemassa olevissa 
järjestöissä?  
Useat valtakunnalliset ja paikalliset monikullttuuriset foorumit / 
työryhmät hallituksissa/jäsenistössä vain kantaväestöön 
kuuluvia – ja he ovat suomalainen monikulttuurinen ääni 



Vanhemmat osallisiksi lapsen asioissa  

• Lapsi yhdistää – samaan aikaan kokee usein  
huonommuutta, arvostelua  

• Halu osallistua – mutta tieto/taito usein 
puuttuu  

• Viranomaisia arvostetaan – mutta pelätään 

• Uskonnollisuus ja yhteisöllisyys ei istu aina 
suomalaiseen kontekstiin 

      DIALOGI 







KIITOS mielenkiinnostanne!  


