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MAAHANMUUTTAJAPERHEIDEN VAMMAISTEN LASTEN JA
NUORTEN PALVELUTARPEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaik-

kia pysyvässä asumistarkoituksessa Suomeen muuttaneita henki-

löitä. Maahanmuuttajia ovat muun muassa paluumuuttajat, siirto-

laiset ja tietyissä tilanteissa myös pakolaiset. (HE 145/2002).

Minttu Räty (2002) toteaa kirjassaan, että sopeutuminen suomalaiseen yhteis-

kuntaan on vain yksi tekijä maahanmuuttajan elämässä. Samaan aikaan kun

hän tutustuu uuteen maahan, hänen entinen elämänsä jatkuu. Yhteys enti-

seen ei katkea, kun hän muuttaa uuteen maahan: elämä rakentuu mennei-

syydestä ja nykyisyydestä. Maahanmuuttaja ei yleensä sopeudu välittömästi

suomalaiseksi suomalaisten pariin, vaan hän sopeutuu tavallisesti omaan vä-

hemmistöryhmäänsä ja pikku hiljaa tätä kautta osaksi Suomea. (Räty 2002,

108; myös Alitolppa-Niitamo 1993, 24-28.)

Maahanmuuttaja elää ikään kuin kolmessa eri maailmassa samanaikaisesti.

Hän on kiinteästi yhteydessä kotimaahansa mutta toisaalta hän elää toisten

maahanmuuttajien kanssa joiden elämä on muotoutunut vähemmistönä Suo-

messa. Lisäksi tämä vähemmistöryhmä voi olla hyvinkin kansainvälinen. (Räty

2002, 108.). Maahanmuuttaja kuuluu myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Näil-

lä kolmella maailmalla saattaa olla erilaiset arvot ja odotukset liittyen maa-

hanmuuttajan toimintaan ja elämään. Se, miten nämä maailmat näkyvät maa-

hanmuuttajan arjessa, riippuu hänen elämäntilanteestaan. Joku voi olla vuo-

rovaikutuksessa oman maansa ihmisten kanssa, toinen voi olla tekemisissä

täysin suomalaisten kanssa. (Räty 2002, 108.). Anne Alitolppa-Niitamon &

Ismo Söderlingin mukaan maahanmuuttajaperheet kokevat suuria muutoksia

muuttaessaan uuteen maahan. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi uuden

kielen oppiminen ja sopeutuminen uuteen kulttuuriin. (Alitolppa-Niitamo & Sö-

derling 2005,10-11.) Ikäläinen & Martiskainen & Törrönen kirjoittavat, että uu-

sirealismin suuntauksessa kaikki ihmiset ja kulttuurit ovat samanarvoisia.

Tässä suuntauksessa ajatellaan, että esimerkiksi maahanmuuttajilla on yhtä-

läiset oikeudet kehittää itseään ja kulttuuriaan kuin kantaväestöllä. Uusrealis-
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min mukaan on hyvä, että eri kulttuurien ihmiset kohtaavat toisiaan, koska

silloin yhteiskunta rikastuu. (Ikäläinen & Martiskainen & Törrönen 2003, 20.)

Pirkko Pitkänen ja Satu Kouki toteavat, että ihmiset tuottavat ja uusivat kult-

tuuria omalla toiminnallaan 1999, 34.). Tärkeintä kuitenkin on, että elämä jat-

kuu ja se koostuu kotimaan tapahtumista sekä uudesta maasta ja uudelleen-

rakentamisesta siellä. (Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005,10-11; Ikäläinen &

Martiskainen & Törrönen 2003,17-36).

Roosin kirjoittaa että, kulttuuri tarkoittaa ihmisyhteisöjen elämäntapaa koske-

via kokonaisuuksia. Siihen voi sisältyä muun muassa ihmisen maailmankuva,

erilaiset käytännöt, tottumukset ja uskomukset. Ihmisyhteisö muodostuu ihmi-

sistä jotka elävät tiettyä historiaa samassa paikassa. (Roos 1988, 16.) Laa-

jaan kulttuurikäsitykseen kuuluvat myös perhe-, kaveri- ja työyhteisöt. Jokai-

sen ihmisen taustalla oleva kulttuuri voi koostua näistä erityyppisistä kulttuuri-

taustoista, jotka puolestaan muodostavat kokonaisuuden. Identiteetti ilmaisee

”yksilön suhteellisen pysyvää käsitystä itsestään suhteessa elämänhistoriaan-

sa ja sosiaalisiin yhteyksiinsä (Breakwell 1983, 9). Sinikka Ikäläinen, Taina

Martiskainen ja Maritta Törrönen kirjoittavat, että kulttuuri on yhdistelmä tie-

doista, uskomuksista ja arvoista, joiden seurauksena ihmiset muodostavat

kokemuksiaan ja havaintojaan sekä tekevät valintojaan tarjolla olevista vaih-

toehdoista (Ikäläinen, Martiskainen ja Törrönen, 2003,17.)

Sana etnisyys tarkoittaa yksilön tunnetta kuulumisesta tiettyyn ryhmään. Etni-

seen ryhmään kuuluminen muodostuu useimmiten tärkeäksi osaksi ihmisen

persoonallisuutta, koska kulttuuri saadaan varhaislapsuudessa. (Liebkind

1988, 46-47.) Siitä huolimatta, että ihminen asuisi erillään omasta etnisestä

ryhmästään, hänellä säilyy tietoisuus kuulumisesta siihen (Leducq 2006, 9;

Liebkind 1988, 46-47.) Sinikka Ikäläinen, Taina Martiskainen ja Maritta Törrö-

nen toteavat, että etnisyydessä ihminen tai ihmisryhmä jäsentää itseään suh-

teessa muihin ihmisiin (Ikäläinen, Martiskainen & Törrönen 2003, 17.) Anne

Alitolppa-Niitamon mukaan ihminen yleensä kuuluu etniseen ryhmään, jonka

jäsenet kokevat samaisuutta keskenään alkuperäisyyden tähden. Ryhmällä

voi olla yhteinen kieli, uskonto, rotu ja etninen kulttuuri. Myös ryhmän ulkopuo-

liset tunnistavat ryhmää yhdistäviä tekijöitä. (Alitolppa-Niitamo 1993, 21). Pit-

käsen ja Koukin mukaan syntyperä, kieli, nimet, sukulaisuus, asuinalue, tapa-
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kulttuuri, taloudelliset tekijät, uskonto ja taide ovat etnisen identiteetin tunnu

spiirteitä (Pitkänen & Koukki 1999, 78).

Maahanmuuttajien sopeutumista uuteen kulttuuriin (akkulturaatio) voidaan

kuvata sanoin integraatio (yhdentyminen), assimilaatio (sulautuminen), sepa-

ratismi (eristäytyminen) ja marginalisaatio (syrjäytyminen) (Leducq 2006,21.).

”Marginalisaatiossa torjutaan kokonaan oma sekä vieras kulttuuri. Tämä kiel-

täytyminen molemmista kulttuureista heikentää huomattavasti identiteettiä.

(Leducq 2006,21.). Separatismin valitsevat Suomessa erityisesti ne kulttuuri-

ryhmät, jotka saavat kokea yhteiskunnan taholta olevansa ei-toivottuja. (Le-

ducq 2006,21.). Leducqin tutkielmassa ilmenee, että Talib 2002 toteaa tutki-

muksessaan, että assimilaatio eli sulautuminen tarkoittaa kokonaan oman

kulttuurin hylkäämistä valtakulttuurin tähden (Leducq 2006,22.). Assimilaatio

merkitsee kulttuuri-identiteetin muutosta. Joskus tämä saattaa olla vähemmis-

tön tietoinen valinta, jos he haluavat kadota näkyvistä tai samaistua täysin

valtaväestöön. (Liebkind 1988, 49.). Integraatiossa oman kulttuurin arvot se-

koittuvat uuden kulttuurin kanssa. (Leducq, 2006, 22).

1 KUNTIEN VASTUULLA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTA-
MINEN

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta astui voimaan 1999 (Räty 2002,

135.). Työministeriön maahanmuutto-osastolla sekä työvoima- ja elinkeino-

keskuksilla on vastuu sen toteuttamisesta. (Räty 2002, 135.). Myös  Anna

Mikkonen kirjoittaa samasta asiasta (2005, 55.). Kuntien vastuulla on maa-

hanmuuttajien kotouttaminen ja palvelujen yhteensovittaminen. Maahanmuut-

tajia tulisi tukea normaaleilla palveluilla, joiden kanssa he ovat arjessaan te-

kemisissä, kuten päiväkoti, koulu, neuvola ja terveyspalvelut. (Räty 2002,

142,164; Jyväskylän kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2006–

2009, 11–12, 14.) He saavat tukea myös maahanmuuttajien erityispalveluista,

sosiaalityöntekijöiltä ja kotipalvelulta. Yleensä maahanmuuttajien palvelut jär-

jestetään etupäässä normaalipalveluina, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen

hallintoala vastaa oman toimialansa osalta maahanmuuttajien palvelujen jär-

jestämisestä. (Räty 2002, 142 & Suokonautio 2000,1.) Myös Anne Alitolppa-

Niitamo, Mohamed Moallin ja Anita Novitsky kirjoittavat, että maahanmuuttaji-
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en tulisi saada palveluja julkiselta sektorilta (Alitolppa-Niitamo, Moallin ja No-

vitsky 2005, 85.) Sosiaalipalvelut koostuvat monista eri palveluista, joista suu-

rin osa on maahanmuuttajille tuntemattomia. Jyväskylän kaupunki tarjoaa lap-

sille, nuorille, perheille, vammaisille, maahanmuuttajille ja ikääntyneille sosiaa-

li- ja terveyspalveluja, tukea ja toimeentuloa. Terveysasemat, kriisikeskus Mo-

bile ja aikuispsykiatrian poliklinikat tuottavat aikuisten mielenterveyspalveluita.

(Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut 2006).

1.1 Kotouttamissuunnitelma

Kunnan virkamiehet yhdessä työttömien maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa

tekevät yksilö- ja perhekohtaiset kotoutumissuunnitelmat.(Mikkonen 2005, 54-

55 & Räty 2002, 135). Kotouttamissuunnitelmat kestävät kolme vuotta siitä

lähtien, kun maahanmuuttajat ovat muuttaneet Suomeen. Kunnan kotoutta-

mistyöhön osallistuu myös sosiaalitoimi, sivistystoimi, asuntotoimi, työvoima-

hallinto ja kansaneläkelaitos. (Räty 2002, 135. myös Söderling 2005, 18-21).

Kotouttamisohjelma sisältää sen, miten maahanmuuttajat saavat tarvittavan

perustiedon suomalaisesta yhteiskunnasta sekä kielitaidon, että he voivat

päästä töihin tai jatko-opintoihin. (Räty 2002, 135. myös Söderling 2005, 18-

21;Mikkonen 2005, 54-55), (Suokonautio (toim.) 2000, 1-2).

1.2 Kotouttamistoiminta

Kotouttamistoiminta voi koostua kolmesta osasta: sosiaalisesta, tiedollisesta

ja toiminnallisesta. (Mikkonen 2005, 59.) Sosiaaliseen osaan kuuluvat ne toi-

minnat joiden tavoitteena on maahanmuuttajien psykososiaalisen tilanteen

tukeminen (esimerkiksi henkilökohtainen sosiaalinen tuki). Toiminnan kautta

ihmiset voivat luoda sekä sosiaalisia verkostoja että vertaisryhmiä. Tiedolli-

seen osaan taas kuuluu kielitaidon ja yhteiskuntataitojen ja työllistymisedelly-

tysten parantaminen. (Mikkonen 2005, 59.) Toiminnallinen osa puolestaan

muodostuu muusta toiminnasta, kuten liikuntakerhoista, liikuntaryhmistä, ret-

kistä ja virkistäytymisleireistä. (Mikkonen 2005, 59. ). Useat järjestöt ja yhdis-

tykset kuntien ja seurakuntien ohella järjestävät toimintaa, palveluja, kursseja

ja neuvontaa. (Mikkonen 2005, 59.)
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Kolmannella sektorilla onkin tärkeä rooli kotoutumisen edistämisessä. Edellä

mainittujen lisäksi maahanmuuttajien omat yhdistykset järjestävät yhä enem-

män toimintaa sekä ajavat maahanmuuttajien asioita (Mikkonen 2005, 59-60).

Tutkimustulosten perusteella kulttuurien kohtaamiset valtaväestön ja etnisen

vähemmistöjen välillä sekä ryhmätoiminnot ja ihmissuhteet edistävät kotoutu-

mista (Liebkind, Haaramo & Jasinkaja-Lahti 2001, 56-63).

Suokonaution (2000) mukaan maahanmuuttajilla, kuten muullakin väestöllä,

on mahdollisuus valita, missä he haluavat asua. Kaikissa kunnissa asuu maa-

hanmuuttajia, jotka eivät asetu kuntien vuokra-asuntoihin, vaan asunto on jär-

jestynyt esimerkiksi työsuhteen kautta. Maahanmuuttajien pitäisi saada per-

hekokoa ja tulotasoa vastaava asunto. Vuokra-asunnot on sijoitettava sillä

tavalla, että maahanmuuttajia ei ole liian paljon joissain asuinalueilla tai asun-

noissa. Asuntojen sijainnilla pyritään siihen, että sosiaaliset suhteet ryhmän

sisällä helpottuvat. Tavoitteena on sijoittaa asuntoja lähelle toisiaan eri alueil-

le. Suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistyötä asuinalueilla edistetään.

(Suokonnautio 2000, 9.)

Eri vuokranantajat tekevät joka vuosi keskenään aiesopimuksia pakolaisten ja

paluumuuttajien asuntojen järjestämisestä. Yhteistyötä tehdään koko ajan jot-

ta, opastaminen asumiseen kohdistuisi oikeisiin tarpeisiin. Vuokranantajille ja

asukastoimikunnille yleensä tiedotetaan maahanmuuttajuuteen liittyvistä asi-

oista, että he voivat hyvällä asiantuntemuksella vastata heidän kysymyksiinsä.

(Suokonnautio 2000, 9 – 10.) Kun maahanmuuttajia kotoutetaan, on ehdotto-

man tärkeää, että he pääsevät mukaan yhteiskunnan eri tasoilla oleviin ver-

kostoihin. Osallistua voi esimerkiksi perisuomalaiseen järjestötoimintaan tai

kunnalliseen päätöksentekoon. Maahanmuuttajille on annettava välittömästi

maahanmuuton alkuvaiheessa riittävän pitkä ja tasokas kielikoulutus, koska

kielitaito mahdollistaa heidän osallistumistaan yhteiskunnan toimintaan. (Suo-

konnautio 2000, 22 – 23.)

Väestöliiton kokemusten pohjalta useat asiat vaikuttavat koko perheen tasa-

painoiseen kotoutumiseen ja hyvinvointiin. Näin tapahtuu etenkin silloin, jos

useampi seuraavista osatekijöistä osuu yhtä aikaa perheen kohdalle:
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1) yksinhuoltajuus

2) luku –ja kirjoitustaidottomuus

3) vanhempien eristyneisyys

4) masentuneisuus

5) monilapsisuus

6) vammaisuuden tai muun syyn takia erityistarpeessa oleminen (Alitolppa-

Niitamo 2005, 46-47.)

Yllä mainitut tekijät pitäisi tunnistaa kunnissa jo kotoutumisen alkuaikoina ja

suunnitella yhteistyössä perheen kanssa tukea ja ohjausta. Ajattelen niin, että

Suomen lainsäädännön monimutkaisuus, hierarkkisuus ja joustamattomuus

on erittäin vaikea maahanmuuttajan ymmärtää. Olen samaa mieltä Anna Mik-

kosen kanssa siitä, että suomalaisen lainsäädännön vaikeaselkoisuus voi häi-

ritä maahanmuuttajatyön suunnittelua pitkällä tähtäimellä (Mikkonen, A. 2005,

66). Alitolppa-Niitamo selventää, että hallintotavat ja päätösprosessit voivat

pahimmillaan johtaa rakenteelliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen syrjintään

joka puolestaan voi aiheuttaa etnistä epätasa-arvoa maahanmuuttajalle (Ali-

tolppa-Niitamo, A. 2005, 48- 49).

Varsinkin ensimmäisenä asuinvuotenani ja sen jälkeen olen pyytänyt viran-

omaisia selventämään minulle lakipykäliä ja asetuksia hakiessani palveluja.

Kirjallisuuden lukemisen, maahanmuuttajaperheiden haastattelujen ja omien

kokemusten seurauksena olen pohtinut sitä, miten maahanmuuttajat selviävät

Suomen lainsäädännön kanssa. Kuten Alitolppa-Niitamon, Moallinin ja Novits-

kyn artikkelissa ilmenee, yksi keskeinen ongelma maahanmuuttajille on se,

että lainsäädäntö on laadittu suomalaisille, joten maahanmuuttajilla voi olla

virheellisiä käsityksiä laista (Alitolppa-Niitamo, Moallin ja Novitsky  2005, 88).

Tästä olen samaa mieltä.
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Muutoksen haasteisiin, kuten kielitaidottomuuteen sekä uuden maan tunte-

mukseen ja yhteyksien luomisen ongelmiin, tulee vastata. Jos ohjauksessa ja

tarvittavassa tiedossa on puutteita, uuden tulijan haasteet saattavat aiheuttaa

sen, että hän tekee vääriä valintoja ja sitä kautta ajautuu huonoihin elinolosuh-

teisiin ja pahimmillaan sosioekonomiseen syrjäytymiseen. Isojen muutosten

seurauksena ihminen voi menettää elämänhallintansa, jonka tuloksena esiin-

tyy toivottomuutta, avuttomuutta, stressiä ja aggressiota ympäristöä kohtaan.

Vastaanottavan maan pitäisi luoda hallintokäytännöt ja toimintamallit sellaisik-

si, että maahanmuuttajat voivat toimia, toteuttaa itseään ja ohjata omaa elä-

määnsä kotouttamisen alussa. (Anitolppa-Niitamo 2005, 37-42, 44-52; Novits-

ky 2005,  72; Alitolppa-Niitamo ja Söderling 2005,109.) Vastaavanlaisia tulok-

sia saatiin tutkimuksessa maahanmuuttajista sosiaalipalveluiden asiakkaina

Itä-Helsingissä (Ikäläinen, Martiskainen ja Törrönen 2003, 41-61.)

2 MAAHANMUUTTAJAPERHEET MUUTOSTEN KESKELLÄ

Kasvaminen uudessa kulttuurissa tarkoittaa sen kielen, arvomaailman, sään-

töjen ja roolien omaksumista samoin kuin yhteiskunnan rakenteen ja toimin-

nan vähittäistä hahmottamista. Kieli ja vuorovaikutus luovat yhteyden sosiaali-

seen yhteisöön ja yhteiskunnan rakenteisiin sekä toimintaperiaatteiden ym-

märtämiseen. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45.)

Perheen ihmissuhteiden toimivuus muotoutuu sen mukaan miten perheenjä-

senet ymmärtävät roolinsa sekä toimintaa säätelevät arvot ja säännöt. Kasva-

tus on näiden käsitysten kertomista ja vahvistamista sukupolvelta toiselle.

Usein päiväkodit ja koulut tukevat perheen käsityksiä mm. oikeista rooleista,

säännöistä ja asenteista, niin että lapset oppivat ne ilman suurempia ongel-

mia. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45.)

Tullessaan toiseen maahan vanhemmat joutuvat useimmiten luopumaan ai-

emmista opituista tavoista ja säännöistä sekä opettelemaan uusia tapoja,

sääntöjä ja rooleja ja hahmottamaan uuden yhteiskunnan toimintaperiaatteita.

Näiden asioiden lisäksi oma vanhemmuus ja kasvatusperiaatteet muuttuvat.
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Maahanmuuttajavanhemmat kasvattavat lapsiaan tilanteessa josta heillä ei

ole aikaisempaa kokemusta ja tietoa. He ohjaavat lapsiaan tekemään päätök-

siä ja valintoja tilanteessa, jossa aiemmat roolimallit eivät välttämättä päde.

Muutto uuteen maahan vaikuttaa usein perheen rakenteeseen ja sosiaalisiin

verkostoihin. Maahanmuuton psykososiaaliset muutokset vaikuttavat perheen-

jäsenten välisiin rooleihin. Perheenjäsenten valtasuhteiden muutokset voivat

näkyä sekä sukupolvien että sukupuolten välisissä suhteissa. Näillä muutoksil-

la on vaikutusta perheiden sisäisiin yhtenäisyyksiin ja sitä kautta jossain vai-

heessa perheiden kotoutumiseen. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45; myös Suàrez-

Orozco & Suàrez-Orozco 2001.)

Muutokset koettelevat maahanmuuttajan jaksamista ja elämänhallintaa erityi-

sesti kotoutumisen alkuaikoina. Ihmisen siirtymävaiheeseen liittyvät myös yk-

silön rooleissa tapahtuvat muutokset, joiden käsittelemiseen vaaditaan aikaa

ja psyykkisiä voimavaroja. (Novitsky, artikkeli 6.) Erityisesti vanhempien jak-

samiseen tulisi panostaa, koska heidän psyykkinen hyvinvointinsa on ehdot-

toman tärkeää, sillä lapset tarvitsevat vanhempiensa huolenpitoa ja ohjausta

kaikissa kotoutumisen vaiheissa. (Alitolppa-Niitamo 1993, 92-103; & Alitolppa-

Niitamo 2005, 47-49).

Hallintokäytänteitä on kehitettävä ja tarkastettava niin, että niiden tuloksena ei

aiheudu rakenteellista syrjintää. Kotouttamistoiminta on erittäin yksilökeskeistä

ja sen tulisi huomioida perheen tarpeita kokonaisvaltaisesti. (Alitolppa-Niitamo

2005, 49.) Perhekokonaisuus, maahanmuutto sekä kotouttamistoiminnan seu-

raukset määrittävät palvelujen lajeja ja määrää. (Alitolppa-Niitamo 2005, 49.)

Eri ammatti-ihmisten tulisikin miettiä tarkemmin sitä, miten maahanmuuttaja-

perheitä tuettaisiin paremmin huomiomaan omia jäseniään muutoksen ja ko-

touttamisen keskellä. Perheitä tulisi tarvittaessa tukea pitempään kuin kolme

vuotta. (Alitolppa-Niitamo 2005, 49; myös IIkäläinen, Martiskainen & Törrönen

2003, 63 – 79 & Inga Janiskaja-Lahti ja Karmela Liebkind.
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2.1 Välittävä perhetyö

Välittävässä perhetyössä maahanmuuttajaperheisiin pidetään yhteyttä tarjoten

heille palveluohjausta (Anitolppa-Niitamo, Moallin & Novitsky 2005, 84).

Välittävän perhetyön hyviä puolia ovat:

1) Perheiden ongelmat ja tarpeet huomioidaan kokonaisuutena.

2) Perheiden asioita käsitellään avoimesti yhteisessä verkostossa, jossa per-

heitä kuunnellaan omien asioiden asiantuntijoina välittävän työntekijän tuke-

mana.

 3) Perheitä ymmärretään ja tuetaan kulttuuritausta huomioiden.

4) Maahanmuuttajia ohjataan julkisen sektorin ammattihenkilöstön antamiin

palveluihin ja näitä kontakteja tuetaan käyttämällä omaa erityistä maahan-

muutto-, kieli- ja kulttuuriosaamista.

 5) Perheiden ongelmia käsitellään monikulttuurisissa ja moniammatillisissa

tiimeissä.

6) Työskentely tapahtuu yli hallinnollisten ja alueellisten rajojen.

2.2 Maahanmuuttajat toistensa tukena

Pitempään maassa olleet maahanmuuttajat ovat toisille maahanmuuttajille

hyvä tuki ja turva. He ovat henkilökohtaisesti kokeneet sopeutumisen ongel-

mat ja tietävät, mitkä asiat koetaan erilaiseksi ja vaikeaksi uudessa kotimaas-

sa. He voivat kertoa omalla äidinkielellään uuden asuinmaan tottumuksista ja

toiminnoista. Vähemmistönä oleminen muuttaa suhtautumista omaan kulttuu-

riin. Maahanmuuttaja haluaa säilyttää omaa kulttuuriaan ja identiteettiään se-

kä siirtää ne tulevalle sukupolvelle. Etninen ryhmä johon kuuluu on hänelle

tärkeä sosiaalinen verkosto. (Räty 2002, 114,124; myös Alitolppa-Niitamo &

Söderling 2005, 10.)
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Myös suomalaisten antama tuki ja turva vaikuttaa merkittävällä tavalla maa-

hanmuuttajan kiinnittymiseen yhteiskuntaan. Suomalaisten kanssa muodostet-

tavilla henkilökohtaisilla suhteilla, virallisella maahanmuuttopolitiikalla ja maa-

hanmuuttajille annetuilla toimenpiteillä sekä yleisesti ottaen ilmapiirin tasolla

vaikutetaan maahanmuuttajien sopeutumiseen ympäristöön. Sopeutumista

ajatellen on tärkeää, miten maahanmuuttaja kokee oma asemansa yhteisös-

sä: mitä hän tarvitsee, mitä mahdollisuuksia hänellä on säilyttää omaa kulttuu-

riaan ja mitä hän haluaa pitää valtakulttuurista. On myös tarkistettava sitä,

miten valtakulttuuri edesauttaa maahanmuuttajan kotoutumista. (Räty 2002,

114,124.) Kun maahanmuuttaja tuntee uuden kulttuurin siinä määrin, että hän

voi elää siinä täysipainoisesti ja kokee samalla selviävänsä uudessa maassa

muuttamisen jälkeen, voidaan sanoa, että hän hallitsee kaksi kulttuuria (Räty

2002, 128; myös Alitolppa-Niitamo 1993, 86-92). On hyvä, että maahanmuut-

tajat saavat vertaistukea, koska se edistää heidän kokonaisvaltaista hyvin-

vointiaan. Vertaistuki on omaehtoista ja yhteisöllistä tukea sellaisten ihmisten

kesken, joilla on yhteinen sosiaalisen tuen tarve ja samanlainen elämäntilan-

ne. He haluavat jakaa kokemuksiaan muiden kanssa. Tällä tavalla he pyrkivät

keskinäisesti ratkaisemaan tai lieventämään henkilökohtaisia ongelmiaan tai

elämäntilannettaan (Mitä vertaistuki on? 2006. Myös Marjo Harju-Tolppa kir-

joittaa sosiaalisten verkostojen tärkeydestä (Harju-Tolppa 2005, 17-19).

3 PÄIVÄKODIN JA KOULUN MERKITYS MAAHANMUUTTAJA-
LAPSELLE

Lapsen äidinkielen ja kulttuurisen kehittymisen kannalta olisi hyvä, jos saman

etnisen ryhmän lapset olisivat samassa päiväkodissa. (Räty 2002, 165.) Käy-

tännön syyt ovat kuitenkin johtaneet hajasijoitukseen, koska vanhemmat ha-

luavat lapsensa lähimpään päiväkotiin ja monilla alueilla on yksittäisiä lapsia.

(Räty 2002, 165.) Yksi hyvä tapa kaksikulttuurisuuteen

kasvattamiseen on, että päiväkodin henkilökunnassa on suomalaisten lisäksi

maahanmuuttajatyöntekijöitä. (Räty 2002, 167.) Joillain pienillä paikkakunnilla

päiväkodeissa on lasten äidinkieltä puhuvia avustajia. Isommissa kunnissa on
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usein myös lapsen äidinkieltä osaavia työntekijöitä. Jos lapsen äidinkieltä

osaavia työntekijöitä ei ole, päiväkodin pitäisi etsiä vapaaehtoisia työntekijöitä

tukemaan kasvatustyötä. (Räty 2002, 167.) Perusopetuslain (628/1999) mu-

kaan, maahanmuuttajaoppilaat ovat samanarvoisessa asemassa kuin Suo-

men kansalaiset. Heillä on oikeus saada suomen kielen opetusta eri tukimuo-

toineen niin, että he saavat toimivan kaksikielisyyden. On mahdollista, että

tukiopetusta annetaan lapsille omalla äidinkielellä (Räty 2002, 148.) Maahan-

muuttajalapsella on oikeus saada oman äidinkielen opetusta. Äidinkielen ope-

tus täydentää perusopetuksen. (Oman äidinkielen opetus ja opetuksen järjes-

täminen 2006).

S2-opetus tarkoittaa maahanmuuttajaoppilaan opetus suomenkielellä. Suo-

men kieli auttaa maahanmuuttajaa kotoutumaan, opiskelemaan ja osallistu-

maan yhteiskunnan toimintoihin (kielenopetus ja oppiminen 2006). Maahan-

muuttajaoppilaan opetussuunnitelman (S2) tavoitteena on, että oppilaalla on

perusvalmiuksia seurata suomenkielistä opetusta ja ymmärtää eri oppiainei-

den keskeisiä sisältöjä sekä suullisesti että kirjallisesti ilmaistuna. Tavoitteena

on kielenkäytön harjoittaminen ja kielellisen tietoisuuden lisääminen kaikilla

kielen käytön osa-alueilla. (Maahanmuuttajaoppilaiden (vieraskielisten) ope-

tussuunnitelma/S2. 2001).

Erityisopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan yksilöllisen opetussuunnitelman

toteuttamista. Erityisopetusta tarvitsevalle oppilaalle tehdään kirjallinen henki-

lökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS

tehdään oppilaan, tarvittaessa hänen huoltajansa, aiemman koulun edustajien

sekä opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden kanssa. Siinä on seuraa-

vat asiat:

1) suoritettava tutkinto

2) opetuksessa käytetty opetussuunnitelmien perusteet

3) tutkinnon laajuus

4) oppilaalle tehty henkilökohtainen opetussuunnitelma

5) opiskelijan saamat palvelut – tukitoimet.



16

erityisopetuksen perusteet. (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koske-

va suunnitelma. 2004; Erityisopetus 2006).

Vammaisen maahanmuuttajalapsen oma äidinkielen ja suomen kielen opetus

(S2) sekä erityisopetus tukevat lapsen kokonaista kehitystä. Tämän johdosta

on ehdottoman tärkeätä että nämä kolme osatekijää toteutuvat onnistuneesti.

4 ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SOSIAALI-
HUOLLOSSA

4.1 Sosiaalihuollon asiakaslaki ja sosiaalihuoltolaki

Lakia sosiaalihuollon asiakkaan, esimerkiksi maahanmuuttajan asemasta kut-

sutaan sosiaalihuolto asiakaslaiksi (812/2000). Laki koskee sekä viranomais-

ten että yksityisten järjestämää sosiaalihuoltoa. Kansaneläkelaitosta eli Kelaa

laki ei koske. Samoin kuin sosiaalihuollon asiakaslaki sosiaalihuoltolaki kos-

kee maahanmuuttajia koska he käyttävät kunnan tuottamia palveluja sekä he

ovat sosiaalityön asiakkaita. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja,

toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toi-

mintoja, joiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen

sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä (Sosiaalihuoltolaki

2002). Sosiaalihuollon tehtäviä määrittää Laki (272/2005) ja Asetus

(608/2005). Lakia sovelletaan kunnallisissa, valtiollisissa, yrityksellisissä ja

järjestöllisissä tehtävissä. Laki määrittää kelpoisuudet tärkeimpiin sosiaalihuol-

lon ammatteihin joita ovat sosiaalityöntekijä, sosiaaliasiamies, lastenvalvoja,

sosiaaliohjaaja, lastentarhanopettaja ja lähihoitaja (sosiaalialan ammatillisen

henkilöstön kelpoisuusehdot).
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Sosiaalihuollossa

1) Asiakkaalla on oikeus määrätä itse omista asioistaan niin paljon kuin on

mahdollista. Asiakas ei osaa aina itse sanoa, millaista hoitoa tai palvelua hän

tarvitsee. Tällaista voi olla esimerkiksi kehitysvammaisella, päihdeongelmai-

sella, mielenterveysongelmaisella tai vanhuksella, joka kärsii pahoista muisti-

häiriöistä. Tällöin sosiaalityöntekijä kuulee asiakkaan lisäksi hänen laillista

edustajaansa tai läheisiään. (Sosiaalihuollon asiakaslaki 2000/812).

2) Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevia tietoja sekä tarvittaessa an-

taa itsestään tietoja. Hänellä on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan

tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään. (Sosiaalihuollon asiakaslaki

2000/812).

3) Asiakkaalle on myös kerrottava, mihin häntä koskevat tiedot säilytetään.

Sosiaalihuollon työntekijä saa tietoonsa salassa pidettävät asiat, jos hän niitä

välttämättä tarvitsee. Asiakkaalle on annettava tilaisuus tutustua muualta han-

kittuihin tietoihin. Hänelle on myös annettava mahdollisuus antaa tiedoista

lisäselvitys (Sosiaalihuollon asiakaslaki 2000/812.)

4) Asiakkaalla on aina oikeus saada kunnan päätökset kirjallisesti. Kirjallinen

päätös on oikeusturvan kannalta tärkeä, koska päätökseen kirjataan peruste-

lut. Päätöksessä lukee aina, miten asiasta voi valittaa. Jos asiakas ostaa yksi-

tyiseltä sosiaalipalveluja, esimerkiksi kotipalvelua tai palveluasumista, on aina

tehtävä kirjallinen sopimus.” (Sosiaalihuollon asiakaslaki 2000/812.)

5) Asiakkaalle pitää selittää hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ymmärrettä-

västi. Hänelle on kerrottava erilaisista tuista ja palvelujen vaihtoehdoista sekä

niiden vaikutuksista. On huolehdittava erityisen paljon hoivaa ja huolenpitoa

tarvitsevien ihmisten kuten, vanhusten, kehitysvammaisten ja alaikäisten,

asemasta ja oikeuksista. Jos työntekijä ei osaa asiakkaan käyttämää kieltä, on

mahdollisuuksien mukaan hankittava tulkki. Myös puhe- tai kuulovammaisella

asiakkaalla on oikeus saada käyttöönsä tulkki. (Sosiaalihuollon asiakaslaki

2000/812.)
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6) Mikäli asiakas tarvitsee oikeuksiinsa muutoksia hän voi kääntyä sosiaa-

liasiamiehen puoleen. Jokaisella kunnalla on sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa

2) tarpeen vaatiessa ohjata ja neuvoa asiakasta valituksen tekemisessä saa-

mastaan päätöksestä

3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista

4) toimia yleisesti ottaen asiakkaan oikeuksien edistämisessä ja toteuttami-

sessa

5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä

selvitys vuosittain kunnanhallitukselle (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemas-

ta ja oikeuksista 22.9.2000/812.)

Samoin kuin sosiaalihuollon asiakaslaki sosiaalihuoltolaki koskee maahan-

muuttajia koska he käyttävät kunnan tuottamia palveluja sekä he ovat sosiaali-

työn asiakkaita. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotu-

kea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden

tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön

sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä (Sosiaalihuoltolaki 2002). Sosiaali-

huollon tehtävä määrittää Laki (272/2005) ja Asetus (608/2005). Lakia sovelle-

taan kunnallisissa, valtiollisissa, yrityksellisissä ja järjestöllisissä tehtävissä.

Laki määrittää kelpoisuudet tärkeimpiin sosiaalihuollon ammatteihin joita ovat

sosiaalityöntekijä, sosiaaliasiamies, lastenvalvoja, sosiaaliohjaaja, lastentar-

hanopettaja ja lähihoitaja (sosiaalialan ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-

ehdot).

4.2 Työskentely maahanmuuttajien kanssa

Maahanmuuttajien kanssa työskentelevän työntekijän ammatilliset valmiudet

koostuvat kolmesta osatekijästä jotka ovat

1. kulttuurinen sensitiivisyys, joka käsittää tietoisuuden omasta kulttuurista

ja sen vaikutuksesta omaan toimintaan sekä tietoisuuden asiakkaiden

kulttuuritaustoista ja kulttuurien erityispiirteistä
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2. kyky kohdata ja olla vuorovaikutuksessa maahanmuuttajan kanssa kie-

livaikeuksista, mielipide eroista ja vaikeista elämäntilanteista huolimat-

ta.

3. tietoa sekä maahanmuuttajien että oman maan palvelujärjestelmästä

siten että voi kertoa niistä maahanmuuttajille. (Räty 2002, 210; Pitkä-

nen & Kouki 1999,18.)

Maahanmuuttajien kohtaamat asiat herättävät sääliä ja halua auttaa. Voi tode-

ta, että maahanmuuttajatyössä on hyvin paljon asioita, joihin yksittäinen työn-

tekijä ei voi vaikuttaa. Maahanmuuttajien ongelmien monimuotoisuus ja ympä-

ristön riittämättömyys vastata ongelmiin johtavat usein voimattomuuden tun-

teeseen. Tämän syyn vuoksi on tärkeää selvittää itselleen työroolinsa tehtävät

ja rajat. (Räty 2002, 211). Maahanmuuttajan kanssa työskennellessä on hyvä

miettiä mikä asiakkaan toiminnassa johtuu kulttuurista, mikä liittyy asiakkaan

senhetkiseen elämäntilanteeseen ja mikä on hänen henkilökohtainen ominai-

suutensa (Söderling & Alitolppa-Niitamo 2005, 107) Samasta asiasta kirjoitta-

vat myös (Ikäläinen, Martiskainen & Törrönen 2003, 100.)

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on maahanmuuttajaperheiden joissa on

vammainen lapsi tai nuori palvelutietoisuuden parantaminen. Maahanmuutta-

jien määrä on kasvanut merkittävästi Suomessa 1990-luvulla. Tässä tutkimuk-

sessa oli tarkoitus selvittää, mitä palveluita maahanmuuttajaperheet tarvitse-

vat ja miten olemassa olevia palveluita voidaan kehittää maahanmuuttajaper-

heitä paremmin palveleviksi. Tärkeimmät käyttämäni lähteet ovat Väestöliiton

Kotipuu-projektin käytännön työstä saadut tiedot ja tutkimustieto, sekä rajavar-

tioiden poliisien, sosiaalityöntekijöiden, työvoimaviranomaisten ja opettajien

kokemukset eri kulttuurien ihmisistä, vuorovaikutuksesta maahanmuuttajien

välillä sekä maahanmuuttajien kotoutumisesta.
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Olen tehnyt tämän opinnäytetyön yhteistyössä Jyväskylän kaupungin maa-

hanmuuttajapalvelutoimiston kanssa. Muotoilin tutkimuskysymykset yhdessä

Jyväskylän maahanmuuttajapalvelutoimiston kanssa siten, että molempien

osapuolten näkökulma tulee kysymyksissä esiin. Sekä Jyväskylän kaupungin

maahanmuuttajatoimisto, että haastateltavat olivat kiinnostuneita osallistu-

maan tutkimukseen koska molemmat osapuolet hyötyisivät siitä.  Vammaiset

maahanmuuttajat ovat kiinnostaneet minua kauan, joten halusin tietää, miten

vammaisten palvelutarpeisiin vastataan, tietävätkö he mitä palveluja ja etuuk-

sia heillä on oikeus saada ja miten he ovat selvinneet suomalaisessa vam-

maispalvelujärjestelmässä. Se, että olen maahanmuuttaja ja vammainen, on

yksi syy siihen miksi ryhdyin tekemään tätä tutkimusta. Minulla on entuudes-

taan vähän tietoa vammaisista maahanmuuttajista.

Koska en löytänyt vastaavanlaisia ulkomaalaisia tutkimuksia kun tutkimukseni

tiedustelin asiaa siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtajalta Elli Heikkilältä ja hän

vastasi, että hän ei ole nähnyt kyseisestä teemasta tutkimusta. (Heikkilä,

2006). Opinnäytetyöni perusteella saatu tieto auttaa Jyväskylän kaupunkia

kehittämään tarjoamiaan palveluja, joita vammaiset maahanmuuttajat tarvitse-

vat. Työntekijöillä on mahdollisuus työnsä uudelleenarviointiin ja kehittämi-

seen. Yhdyn Arja Karvisen ja Anne Partin (Karvinen & Partti 2006, 35-37) se-

kä Alitolppa-Niitamon, Moallin ja Novitskyn ajatukseen (Alitolppa-Niitamo,

Moallin & Novitsky  2005, 85), että kulttuurisensitiivisen työotteen lisääntymi-

sen seurauksena vuorovaikutus asiakkaiden kanssa paranee, nopeutuu, hel-

pottuu ja väärinymmärrykset vähenevät. Aiempia tutkimuksia tästä aihepiiristä

ei ole tehty Jyväskylässä. Tutkimustuloksia on Väestöliiton Kotipuun projektin

käytännön työstä, toimintamalleista ja näkemyksistä maahanmuuttajien kans-

sa (2005), rajavartioiden, poliisien, sosiaalityöntekijöiden, työvoimaviranomais-

ten sekä opettajien kokemuksia eri kulttuurien ihmisistä (1999), maahanmuut-

tajista sosiaalipalveluiden asiakkaina Itä-Helsingissä (1999) ja vuorovaikutuk-

sista maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä suomalaisten ja etnisen vä-

hemmistöjen näkökulmasta (2001).
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Jyväskylän maahanmuuttajapalvelutoimisto tarjoaa maahanmuuttajille erilaisia

palveluita jotka auttavat heitä sopeutumaan yhteiskuntaamme ja samalla laa-

jentamaan kehittymistämme monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi. Palvelut

on tarkoitettu Jyväskylässä asuville siirtolaisille, paluumuuttajille ja pakolaisille

sekä yhteistyötahoille. (Maahanmuuttajat, 2005). Suurimmat etniset ryhmät

Jyväskylässä tänä vuonna ovat venäläiset, afganistanilaiset, iranilaiset, viro-

laiset, serbia-montenegrolaiset, ruotsalaiset, turkkilaiset, Iso-Britanialaiset,

saksalaiset, thaimaalaiset, myanmarilaiset, kiinalaiset ja ukrainalaiset (mikä

maa, mitkä tavat?: monikulttuurisuus on uutta Suomessa, 2006).

5.2 Tutkimusongelmat

Tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä palveluita maahanmuuttajaperheet käyttävät?

2. Mitä palveluita ja tukia maahaanmuuttajaperheet tarvitsevat?

3. Miten olemassa olevia palveluita voidaan kehittää maahanmuuttajaper-

heitä paremmin palveleviksi?

5.2.1 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusote

Teemahaastattelu on tutkimusmenetelmä, jossa tutkija kysyy sen mistä hän

haluaa tietää. Haastateltava kertoo omin sanoin sen mitä hän haluaa sanoa.

Teemahaastattelukysymyksillä tavoitellaan haastateltavien asiantuntijuutta

tutkittavasta asiasta. Haastattelujen tulisi olla melko samanlaisia keskenään,

jotta suurempaan aineistoon kertyy tietoa halutusta asiasta. Haastattelujen

pitäisi olla vapaita, jotta haastateltavat voivat kertoa, asioista, joita tutkijaa ei

ole ennen ajatellut. (Harjoitteluraportin kirjoitusohjeita 2004 Tampereen Yli-

opisto).

Käytin opinnäytetyössäni aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua,

jossa on puolistrukturoituja kysymyksiä. Karvisen ja Partin mukaan (2006, 49)

strukturoidut kysymykset auttavat vastaajaa vastausten valinnassa. Näin ollen

vastaaminen on nopeampaa ja helpompaa.
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Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 152) kirjoittavat, että laadullisen tutki-

muksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Ajatellaan, että todel-

lisuus on monisäikeinen. Tutkimuksessa on huomioitava se, että todellisuutta

ei voi jakaa useampaan osaan vaan asiat on tutkittava kokonaisvaltaisesti. On

hyvä muistaa, että tutkija ei voi hylätä arvolähtökohtiaan, koska arvot muok-

kaavat sitä, mitä ja miten me yritämme ymmärtää tutkimamme kohteen. On

mahdotonta olla puolueeton tutkimuksessa, koska sekä tutkija että se, mitä

hän tietää, nivoutuvat yhteen. On mahdollista saada vain ehdollisia selityksiä,

jotka rajoittuvat johonkin aikaan ja paikkaan. Yleisesti ottaen laadullisen tutki-

muksen tavoitteena on enemmin tuoda näkyviin tosiasioita kuin tarkastaa jo

olemassa olevia totuuksia, väittämiä tai oletuksia. Käytän tutkimuksessani tau-

lukkoa (s.25) ja perheiden puheenvuoroja havainnollistamiseen.

5.2.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan (2004, 216-218) tutkimuksen

reliaabelius on sitä, että tutkimuksen tulokset eivät ole satunnaisia ja validius

tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä, toisin sanoen mittarin tai tutkimusmenetel-

män sopivuutta mitata nimenomaan sitä mitä on tarkoitus mitata. Keväällä

2004 otin yhteyttä Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajatoimiston johtajaan

Kati Tutriaiseen, jolle kerroin kiinnostuksestani tehdä opinnäytetyöni yhteis-

työssä heidän kanssaan. Kati Tutriainen pyysi minua menemään Jyväskylän

maahanmuuttajapalvelutoimiston henkilökunnan aamupalaveriin kertomaan

asiani. Kerroin, että haluisin käsitellä maahanmuuttajuutta ja vammaisuutta

koska olen maahanmuuttaja ja vammainen. Kysyin samalla, olisiko minun

mahdollista saada tutkimukseni kohderyhmä ja tulkit Jyväskylän maahanmuut-

tajapalvelutoimiston kautta. Toimiston henkilökunta teki ehdotuksia tutkimus-

kohteeni kehittämiseksi, ja juttelin aiheesta tarkemmin sosiaalityöntekijä Pirjo

Kainulaisen kanssa. Hän suostui yhdyshenkilökseni, ja näin yhteistyömme

käynnistyi.
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Seuraavaksi muotoilin useita kertoja opinnäytetyön aiheen, tutkimuskysymyk-

set, perheille lähetetyt esittelykirjeet ja heille esitetyt kysymykset ohjaajani Ve-

sa Kuhasen ja yhdyshenkilöni Pirjo Kainulaisen opastuksella. Päätimme, että

opinnäytetyöni aihe on maahanmuuttajaperheiden vammaisten lasten ja nuor-

ten palvelutarpeet Jyväskylässä. Jyväskylän maahanmuuttajapalvelutoimisto

lähetti maahanmuuttajaperheille esittelykirjeet (liite 1). Karvinen ja Partti

(2006, 49) kirjoittavat, että laadullisen tutkimuksen kohderyhmä valitaan tar-

koituksenmukaisesti ei satunnaisesti. Yhdyshenkilöni Pirjo Kainulainen valitsi

perheet kenelle kirjeet lähetettiin. Kirjeitä lähetettiin yhteensä kuudelle per-

heelle.  Kaikki puhelinsoitot jotka liittyivät tutkimukseeni soitettiin Jyväskylän

maahanmuuttajapalvelutoimistosta.

Haastattelin kahta isää, yhden äidin ja yhden nuorukaisen. Jälkimmäisen

haastattelun hylkäsin koska haastateltava on Suomen lain mukaan aikuinen

eikä nuori (laki holhoustoimesta 1.4.1999/442). Ainoastaan yksi haastateltava

kieltäytyi, ja yksi perheistä oli muuttanut toiselle paikkakunnalle. Yleensä

haastattelut alkoivat niin, että kerroin miksi toteutan haastattelun ja että nau-

hoitan keskustelumme. Käytän tutkimuksessani perheistä nimityksiä perhe 1,

perhe 2, perhe 3. Perheiden nimet on muutettu lähdeluettelossa. Esitin jokai-

selle perheelle samat kysymykset. Yhdessä haastattelussa oli tulkki mukana.

Toisessa lähiomainen toimi tulkkina, koska tulkkia ei ollut saatavilla. Kolman-

nessa haastattelussa käytimme haastattelu kielenä suomea. Haastattelut kes-

tivät puolesta tunnista yhteen tuntiin.

Islamin uskonnossa maailma jakautuu järjestykseen ja kaaokseen. Turtiaisen

tutkimuksen mukaan Näreen (1995) selvittää tutkimuksessaan, että islamilais-

ta maailmaa uhkaa vääräuskoiset ja naiset. (1998, 41-42). Nainen aiheuttaa

viehätysvoimaa, kiusausta, kiihotusta ja lumousta, yhteiskunnallista skandaa-

lia, kapinaa, kaaosta ja epäjärjestystä (Tutriainen 1998, 42). Mies puolestaan

edustaa järkeä, järjestystä ja jumalallista tahtoa. (Tutriainen 1998, 42.) Tämä

käsitys on pohjana niille laille ja käytännöille, jotka ovat hahmottuneet vuosisa-

tojen aikana perhelaiksi laillistamaan miehen ja naisen välistä suhdetta. Isla-

min kulttuurissa merkittävintä on perhe ja erityisesti lapset, jotka tuovat iloa
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elämään. (Moallin 2005, 98, 101. Kehitysmaissa vanhemmat voivat tuntea

häpeää ja syyllisyyttä. Siksi vammaisia piilotellaan.  (Oyugi, 2006.)

Kaikkein avoin ja välitön kolmesta haastateltavasta oli (perhe 3) äiti. Hänen

avoimuutensa ilmeni hänen pitkissä vastauksissaan. Hän kertoi paljon lapses-

taan. Äidin vastausten perusteella hänen suhteensa lapseensa on erittäin hy-

vä ja läheinen. Äiti kertoi, että kun lapsensa oli viikon sairaalassa hän ei nuk-

kunut. Myös isät olivat melko avoimia. Mielestäni se, että toinen isistä ei

osannut hyvin suomea ja hänen tulkkinsa ei ymmärtänyt kaikkia kysymyksiä

vaikutti vastausten laatuihin, pituuksiin ja määriin. Isän haastattelu jossa oli

ammattitaitoinen tulkki mukana oli johdonmukainen. Johdonmukaisuus ilmeni

niin, että isä vastasi kaikkiin kysymyksiin. Isät eivät kertoneet niin paljon lap-

sistaan. Tämä voi johtua siitä, että äidin oli helppo puhua tyttärestään, kun

taas isille ei ollut niin helppoa kertoa lapsistaan. Yhdellä isällä on kolme poi-

kaa (perhe 1) ja toisella isällä on kaksostyttäret (perhe 2). Huomasin, että äiti

sekä isä, jolla on kolme poikaa, kertoivat enemmän lapsistaan kuin isä, jolla

on kaksostyttäret (perhe 2). Huomasin, että äiti sekä isiä, jolla on kolme poi-

kaa, kertoivat enemmän lapsistaan kuin isä, jolla on kaksostyttäret. Kehitys-

maissa vanhemmat voivat tuntea häpeää ja syyllisyyttä. Siksi vammaisia piilo-

tellaan. (Otieno, 2006.) Arvioni mukaan, se että olen nainen saattoi olla yksi

syy siihen miksi isät eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiini. Myös perheiden

vastausten vähäisyys voi johtua aiheeni arkaluonteisuudesta.

Nauhoitin kaikki haastattelut ja myöhemmin litteroin jokaisen haastattelun sa-

nasta sanaan. Kuuntelin jokaisen nauhan monta kertaa. Haastattelujen kuun-

teleminen oli mielenkiintoinen sen takia, että pystyin keskittymään vastausten

kokonaisuuksiin. Ne oli myös antoisia ja opettavaisia tilanteita. Soitin joillekin

perheille kysyäkseni joitain kohtia. Haasteellinen oli se, että osa haastatteluis-

ta kuuluivat niin hiljaa. Vastauksia piti kuunnella erittäin tarkkaan jotta ymmärsi

oikein mitä he sanoivat ja sittenkin en saanut selvää kaikista vastauksista.
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Mielestäni se, että olen liikuntavammainen ja maahanmuuttaja, vaikutti positii-

visesti yhteistyöhömme. Vammaisuuteni ja ulkomaalaistaustani näkyi esimer-

kiksi seuraavissa sanoissa:

Niin kun tiedät itte se on itsestään selvää laissa sanotaan vam-

maispalveluja, jos perheessä on vammaisia lapsia, ensinnäkin ne

vaatii jo enemmän kuin normaalilta terveiltä lapsilta huomiota, toi-

saalta he ovat paljon herkempiä kuin muut lapset. (perhe 1.)
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6 PERHEIDEN HAASTATTELUTULOKSET

  TAULUKKO 1.
  Perheiden käytättämät palvelut ja etuudet v.2006

Perheet käytössä olevia palveluja ja etuuksia

Perhe 1 puheterapia

toimintaterapia

vammaistuki

lastenhoito

Perhe 2 ei nimennyt yhtään

 Perhe 3 iltapäivähoito

tietokone tyttären opiskeluun

auto tyttären kuljetukseen

vammaisten hoitotuki

omaishoidontuki

pyörätuoli

suihkutuoli

kuljetuspalvelu

fysioterapiaa

laitoskuntoutus

kuntoutusraha

työttömyyspäiväraha

Taulukosta voi tehdä sen johtopäätöksen, että perheet 1 ja 3 käyttävät subjek-

tiivisia ja määrärahasidonnaisia vammaispalveluja ja etuuksia, kun taas perhe

2 ei käytä niitä laisinkaan.
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6.1 Perheiden taustatiedot

Tutkimuksen kohderyhmä on asunut Suomessa noin kolmesta vuodesta seit-

semään vuoteen. Perheet ovat saapuneet Afganistanista, Kosovosta ja Iranis-

ta. Kaikki perheet ovat sopeutuneet hyvin ja heillä on ystäviä. Osa perheistä

puhui suomea tyydyttävästi, osa melko hyvin. Kaksi perheistä sanoi, että he

ovat jaksaneet kohtalaisen hyvin tai hyvin. Yksi perhe kertoi, että he ovat jak-

saneet todella huonosti. Perheiden lasten iät vaihtelivat kahdeksasta vuodesta

22 vuoteen sillä tavalla, että kahdeksan oli alle 15-vuotiaita ja viisi oli yli 15-

vuotiaita. Kaksi perhettä tunsi melko hyvin kotouttamis- ja vammaispalvelulain

ja yksi perhe ei tuntenut kumpaakaan lakia. Perheet olivat tyytyväisiä Suomen

maahan, vammaispalvelulakiin, vammaispalvelujen toimivuuteen ja etuisuuk-

siin. Perheiden mukaan maahanmuuttajapalvelutoimisto, perheiden sosiaali-

työntekijät, koulujen opettajat sekä hoitajat ovat auttaneet heitä todella paljon

neuvomalla, mistä voi saada lisätietoa palveluista sekä palvelujen hakemises-

ta.

6.2 Perheiden palveluiden tarve ja organisointi

Maahanmuuttajaperheet käyttävät tietokonetta, autoa, vammaisten hoitotu-

kea, lastenhoitoa, iltapäivähoitoa, pyörä- ja suihkutuolia, kuljetuspalvelua, fy-

sioterapiaa, kuntoutusrahaa, laitoskuntoutusta, vammaistukea ja työttömyys-

päivärahaa

Kahta perhettä oli tuettu heidän lastensa siirtymävaiheessa luokasta toiseen.

Kaikkien perheiden lapset olivat kotoutuneet hyvin Suomen maahan, kulttuu-

riin ja uusiin palveluihin. Kaikki perheet olivat kokeneet asioinnin (tulkkien

käyttö, selkokielisyys) viranomaisten kanssa hyvänä. Perheet sanoivat, että

olemassa olevia palveluita voisi kehittää niin, että maahanmuuttajatoimisto,

lasten opettajat sekä hoitohenkilöstö voisivat ohjata ja neuvoa palvelujen ha-

kemisessa. Lisäksi perheet olivat sitä mieltä, että he tarvitsevat jatkossakin

palveluja, koska niistä on ollut apua.
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Perheiden mukaan he voivat käyttää palveluja paremmin jos heidän taloudel-

linen tilanteensa on hyvä ja heillä on mielenrauha. Kaksi perheistä tiesi sosi-

aaliasiamiehen olemassaolon ja hänen kauttansa saatavat palvelut. Perheet

pyysivät, että heille kerrottaisiin heille kuuluvista palveluista ja etuuksista, ja

he haluaisivat myös lisätietoa paikallisista vammaisjärjestöistä sekä ohjausta

ja tukea sosiaalipalveluissa.

Tutkimukseni tulokset osoittivat sen, että kaksi perhettä ei tiennyt kaikkea heil-

le kuuluvista vammaispalveluista ja etuuksista. Niin ikään kokemukset ja nä-

kemykset Väestöliiton kotipuu-projektista tukevat tuloksiani (Alitolppa-Niitamo,

Söderling & Fågel 2005, 86 - 87). Saman suuntaisia asioita löytyi itäisen Hel-

singin sosiaaliviraston projektin keräämästä aineistossa, joka suunnattiin

maahanmuuttajille ja sosiaaliviraston työntekijöille vuosina 2000 ja 2001 (Ikä-

läinen, Martiskainen & Törrönen 2003, 80-83). Tämän tutkimuksen mukaan

vanhemmat halusivat tietoa, ohjausta ja tukea sosiaalipalveluista.
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7 TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Koska perheiden kielitaito oli hyvin vaihteleva, olen selittänyt jotain vastauksia

myös omin sanoin ymmärrettävyyden parantamiseksi. Kysyttäessä perheiden

tyytyväisyyttä Jyväskylän maahanmuuttajatoimiston tarjoamiin palveluihin ja

toimintaan, osa perheistä olivat tyytyväisiä.

Käsitykseni mukaan, Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelutoimiston,

hoitohenkilöstö ja lasten opettajat voivat ohjata maahanmuuttajia hakemaan

palveluja, mutta se ei ole heidän ensisijainen tehtävänsä. Tulkitsen asian niin,

että mahanmuuttajat eivät ehkä ymmärrä, että palveluohjaus olisi jonkun toi-

sen henkilön tehtävä eli palveluohjaajan tehtävä. Yksi ratkaisu tähän ongel-

maan voisi olla se, että Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajatoimistossa

työskentelisi palveluohjaaja. Hänellä olisi sosiaalialan koulutus esimerkiksi

sosiaalityöntekijä tai sosionomi AMK. Hänellä pitäisi olla myös tietoa suoma-

laisesta palvelujärjestelmästä, ja hänen tulisi ymmärtää maahanmuuton seu-

rauksia perheessä sekä osata asiakkaiden kieliä ja tuntea eri kulttuureja

Perheet antoivat ristiriitaisia vastauksia joihinkin kysymyksiin. Kysyttäessä

perheiltä tietävätkö he mitä vammaispalveluja ja etuisuuksia heillä on oikeus

saada, perheet vastasivat kielteisesti. Kysyttäessä miten saamansa vammais-

palvelut ja etuudet ovat toimineet he vastasivat, että ihan hyvin. Perheet sa-

noivat tuntevansa alueen vammaisjärjestöjä. He nimesivät vammaisjärjestöiksi

vammaispalvelutoimiston ja vammaisneuvoston sihteeri kumppanuustalolla.
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Maahanmuuttajaperheiden haastattelujen perusteella ehdotan, että seuraavia

käytänteitä voisi soveltaa Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajatoimiston

toimintaan

1. Väestöliiton Kotipuu-projektin perhekeskeinen psykososiaalinen työn

malli joka on palveluohjauksen malli jossa perheisiin pidetään yhteyttä

perhekeskeisellä työskentelyotteella (Alitolppa-Niitamo, Moallin ja No-

vitsky 2005, 84.)

2. Kaupungin sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä voisi neuvoa, ohjata ja sel-

vittää perheiden kanssa heitä askarruttavia kysymyksiä sekä järjestää

tarvittavia tukitoimia, jotka tukevat ja edistävät sekä yksilön että per-

heen turvallisuutta, suoriutumista ja toimivuutta (Melaku 2004, 9).

3. Sosiaaliasiamies voisi tarpeen vaatiessa neuvoa perheitä sosiaalihuol-

lon liittyvissä asioissa (Jyväskylän kaupunki-sosiaali- ja terveyspalvelut

2006.)

4. Vammaisasiamies voisi tarvittaessa neuvoa perheitä erilaisissa lain-

säädännön soveltamiskäytäntöä koskevissa asioissa sekä lakien seu-

raamista ja siihen vaikuttamisessa (Akaan-Penttilä 2006).

5. Jokaisen perheen vammaisella lapsella olisi hyvä olla ajan tasalla oleva

palvelussuunnitelma. Olisi myös aiheellista tarkistaa, onko kotouttamis-

suunnitelmat sisällytetty palvelusuunnitelmiin (Kainulainen 2006.)

6. Olisi hyvä kertoa maahanmuuttajille vertaistuen merkityksestä ja tär-

keydestä sekä rohkaista ja ohjata heitä ottamaan yhteyttä esimerkiksi

Jyväskylän vammaisneuvostoon ja paikallisiin vammaisjärjestöihin, jois-

ta he voisivat saada vertaistukea ja neuvoja vaikeisiin tilanteisiin (Korte-

lainen 2006; Alitolppa-Niitamo 1993, 184-185; Harju-Tolppa 17-19.)
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Mielestäni Anna Mikkonen antaa oikein hyviä esimerkkejä toimintamuodoista,

joita haastateltavat kertoivat Väestöliiton Kotipuu- projektin tuloksista. Maa-

hanmuuttajille suunnatut tiedotuspaikat ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Niis-

sä annetaan neuvoja ja keskusteluapua omalla äidinkielellä koskien esimer-

kiksi uutta kotimaata sekä kyseisen maan tapoja, ihmisiä, palveluja ja sosiaali-

turvaa. (Mikkonen 2005, 61.)

Monikulttuuriset ja muut kansainväliset kokoontumispaikat ovat tärkeitä maa-

hanmuuttajille, koska he voivat tavata suomalaisia ja toisiaan, puhua omalla

kielellään, kokea, että heillä on keskinäinen ymmärrys, tukea toinen toistaan ja

tuntea yhteenkuuluvuutta. Näissä paikoissa voisi olla tietokoneita, internet-

yhteys, erilaisia kerhoja sekä keskustelu- ja teematilaisuuksia eri maista, kult-

tuureista, uudesta asuinmaasta, ihmisistä, tavoista ja palvelujärjestelmästä.

Keskuksissa voisi olla käsityöpajoja sekä puu- ja metalliverstaita. Retket, leirit

ja harrastukset tarjoaisivat mahdollisuuden yhdessäoloon, itsensä toteuttami-

seen ja virkistäytymiseen (Mikkonen 2005, 61.) Nämä kaikki toiminnot edistäi-

sivät kotoutumista.

Myös naiset ja miehet voisivat kokoontua erikseen. Useiden keskuksien toi-

mintatapojen osana on, että miehet hoitavat lapsia. Tämä kuuluu kotoutumi-

sen prosessiin. Tällaiset kokoontumiset saattavat olla ainoa aika, jolloin naiset

ovat pois kotoa ja vapaina lastenhoidosta. Naiset voivat jutella avoimesti kes-

kenään, luoda verkostoja ja aktivoitua sekä henkilökohtaisissa että yhteiskun-

nallisissa asioissa. (Mikkonen 2005, 61.) Mielestäni samoja ehdotuksia voisi

soveltaa Jyväskylän maahanmuuttajatoimiston työssä.

Haastattelujen myötä aloin miettiä, että maahanmuuttajataustaisia työntekijöi-

tä voisi olla enemmän paikoissa, joissa on maahanmuuttaja-asiakkaita. Sa-

man toteaa Mikkonen (Mikkonen 2005, 66). Uskon, että maahanmuuttajataus-

taisilla työntekijöillä olisi paljon annettavaa sekä tiedollisesti että taidollisesti.

Tätä tietoa ja taitoa voitaisiin käyttää vammaispalveluiden ja etuuksien suun-

nittelussa ja toteutuksessa.
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Maahanmuuttajilla täytyisi aina olla tarvittaessa mahdollisuus tulkkaukseen,

erityisesti kun kysymys on sellaisista toimenpiteistä, jotka tukevat ja edistävät

heidän hyvinvointinsa sekä arjessa selviytymistään. Uskon, että jos perheet

olisivat osanneet paremmin suomen kieltä tai kaikki haastattelut olisi tulkattu,

he olisivat kertoneet enemmän Suomen palvelujärjestelmästä, toimintatavois-

ta ja siitä, miten olemassa olevia palveluita voidaan kehittää perheitä parem-

min palveleviksi. Kielitaidon puute ilmeni siten, että perheet sanoivat, etteivät

he ymmärrä kysyttyä asiaa eivätkä he vastanneet kysyttyihin kysymyksiin.

Esimerkiksi kuten taulukosta (s.15) voi nähdä perhe 2 ei nimennyt käytössään

olevia vammaispalveluja tai etuisuuksia. Haastatteluissa ymmärsin, miten oma

asenne, ilmeet, eleet ja kyky asettua perheiden asemaan auttoi. Havaintojeni

perusteella perheiden kokemukset ja näkemykset vahvistavat vastaavanlaisia

tutkimuksia (Pitkänen & Koukkí 1999, 34; Alitolppa-Niitamo, Söderling & Fågel

2005, 86, 87).

Huomasin haastatteluissa, että suomenkielisiä käsitteitä, ei välttämättä ole

perheiden kielissä, esimerkiksi sana vammaisjärjestö. Syynä voi olla sekin,

että asia on vieras tai käsitteet voivat olla vieraita. Kulttuurissa, josta olen itse

lähtöisin, ei tunneta esimerkiksi käsitettä vanhainkoti, koska joko lapset tai

muut sukulaiset huolehtivat vanhuksista. Se, että käsitteitä ei tunneta lainkaan

vaikuttaa palvelujen ja etuuksien hakemiseen. Olen ymmärtänyt, että tulkki- ja

kielipalvelut toimivat Jyväskylässä hyvin. On mahdotonta käyttää tulkkia koko

ajan esimerkiksi vammaispalveluja tai kotouttamista koskevissa asioissa.

Esimerkiksi ennen tekemääni haastattelua, tulkki tilattiin tulkkikeskuksesta ja

sovittiin hänen kanssaan, milloin ja missä haastattelu tapahtuisi. Tulkki myös

soitti perheelle sopiakseen ajasta, eli kaikki tapahtui etukäteen. Jos perhe yl-

lättäen tarvitsee lapselleen vammaispalvelun tai etuuden, hänen pitää pystyä

kertomaan asiansa viranomaisille. Tai jos perhe haluaa puhua luottamukselli-

sista ja arkaluontoisista asioista, on pulmallista käyttää tulkkia.  Arvioni mu-

kaan se, että olen nainen ja haastattelemani isät ovat muslimeja, saattoi olla

yksi syy siihen, miksi he eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiini. Johtopäätök-

seni vanhempien vähäisiin vastauksiin voi johtua aiheeni arkaluontoisuudesta.

Palveluista tiedottamisessa on aina parantamisen varaa. Vammaispalvelulain

tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia mui-
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den kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa

vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. (L18.9.1987/380). Maahan-

muuttajia pitäisi tiedottaa riittävästi tarjolla olevista palveluista ja yleensä suo-

malaisen yhteiskunnan toiminnasta. Tiedottamisesta on välttämätön saada

palautetta, jota sitä voitaisiin kehittää. Tärkeää tiedottamisessa on myös se,

miten maahanmuuttajista ja maahanmuuttajuudesta kerrotaan suomalaisille

esimerkiksi internetissä, televisiossa, lehdissä ja radiossa. (Suokonnautio

2000,21.)

Suomessa tieto asiakkaan palveluista, etuuksista, tuista ja velvollisuuksista on

yleensä kirjallisessa muodossa, jota pitää osata hakea ja lukea. Jos ei osaa

kieltä hyvin, on mahdotonta ymmärtää kirjoitettua tekstiä. Viranomaiset oletta-

vat, että ihmiset tietävät oikeuksistaan, velvollisuuksistaan sekä erilaisista pal-

veluista ja tuista. Tämän johdosta palvelun hakijalle ei yleensä tulla sano-

maan, mitä pitää hakea, vaan hakija pitää tietää se itse. Samanlaisia johto-

päätöksiä tehtiin Väestöliiton kotipuu-projektin kokemuksista ja ajatuksista

(Alitolppa-Niitamo, Moallin ja Novitsky 2005, 84.)

Ajattelen niin, että vammaispalvelujärjestelmän tarjonnassa valtaväestön per-

he on vaikea löytää tarvitsemansa palvelut. Maahanmuuttajaperheiden koh-

dalla palvelujen hajanaisuus tuntuu selvemmin. Tämä asian vahvistaa myös

tutkimus maahanmuuttajista sosiaalipalveluiden asiakkaina Itä-Helsingissä

(Ikäläinen, Martiskainen & Törrönen 2003, 64). Alitolppa-Niitamo, Moallin ja

Novitsky (2005, 85 - 90) toteavat saman asian kokemuksistaan Väestöliiton

Kotipuu-projektissa. Tutkimuksen aikana olen myös pohtinut asemaani vam-

maisena suomalaisessa palvelujärjestelmässä sekä sitä, mitkä palvelut, tuet ja

etuudet kuuluvat minulle ja mitkä ovat minun velvollisuuteni. Mietin näitä asioi-

ta nykyään suhteellisen vähän, koska asiani ovat hoituneet melko hyvin. Muis-

tan, miten ensimmäinen oleskeluvuoteni Suomessa meni palvelujen ja etuuk-

sien opettelussa ja etsimisessä.

Perheet vastasivat riittävästi ensimmäiseen tutkimusongelmaan sekä osittai-

sesti toiseen ja kolmanteen. Perheiden vastauksista päätellen he eivät ym-

märtäneet kahta jälkimmäistä tutkimuskysymystä ja käytetty tutkimusmene-

telmä saattoi olla puutteellinen. Ymmärsin haastattelujen aikana, että maa-
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hanmuuttajia olisi parasta tiedottaa vammaispalveluista ja etuuksista ensisijai-

sesti suullisesti, mutta myös kirjallisesti heidän äidinkielellään saman toteaa

Anne Alitolppa-Niitamo (Alitolppa-Niitamo 2005, 50, 68). Perheille olisi hyvä

tarjota toimintoja, ohjausta, seurantaa, motivointia ja rohkaisua sekä selventää

palvelujen periaatteita (Alitolppa-Niitamo, Moallin ja Novitsky 2005, 85-95).

Olen samaa mieltä Alitolppa-Niitamon kanssa (2005, 49) siitä, että kaikkiin

maahanmuuttajien tarpeisiin ei voida vastata erikseen, vaan on kehitettävä

julkisten palvelujen tarjontaa heidän tarpeidensa mukaisesti. Esimerkiksi

vammaispalvelujen tarjonnan tulisi perustua ajan tasalla olevaan informaati-

oon monikulttuurisen väestön olosuhteista ja tarpeista. Perheitä tulisi tukea

räätälöidysti antamalla heille vaihtoehtoja (Alitolppa-Niitamo 2005, 49.)

Perheiden ristiriitaisista vastauksista päätellen he eivät ymmärtäneet kysy-

myksiä. Tämä voi johtua siitä, että esitin kysymykset suomen kielellä ja käytin

niissä sosiaalialan sanastoa, esimerkiksi sanat palvelu, etuisuus ja tukimuoto

joka on vierasta heille. Kysymykset sisälsivät oleellisia asioita, jotka heidän

olisi ollut hyvä tietää esimerkiksi:

’Mitä palveluja ja tukimuotoja koette tarvitsevan? (Tässä tarkoitetaan vammai-

sille lapsille ja perheille suunnatut palvelut/etuudet). ’

Tätä tutkimusta voi hyödyntää muuallakin vammaisten maahanmuuttajien pa-

rissa tehtävässä työssä. Tutkimuksen tulokset osoittavat sen, että maahan-

muuttajille kohdistettua tiedottamista täytyisi parantaa, kehittää, tehostaa ja

seurata. Tämän tutkimuksen tietoa voisi käyttää hyväksi silloin kun halutaan

esimerkiksi tietää pitääkö tiedottamista ja palveluiden tarpeita kartoittaa.
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Maahanmuuttajaperheiden haastattelujen pohjalta laki sosiaalihuollon amma-

tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) osittain toteutui esi-

merkiksi sosiaalityöntekijöiden (3§), sosiaaliasiamiesten (4§) sekä sosiaali-

huollon johtotehtävien työntekijöiden (10§) kohdalla (Laki sosiaalihuollon am-

matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia 2006). Kaikki perheet puhuivat

hyvää tulkkien käytöistä ja neuvoista joita sosiaalityöntekijät olivat heille anta-

neet. Laissa ei kuitenkaan ole mainintaa siitä kuinka tulisi kohdata ulkomaa-

laistaustaisia asiakkaita. Tutkimusaineistoon vedoten totean, että perheillä

olisi ollut parempaa tietoa vammaispalveluista jos heidän ulkomaalaistaustan-

sa olisi paremmin huomioitu.

Jälkeenpäin ajatellen olisin voinut esittää kysymykset yksinkertaisemmin ja

enemmän havainnollistaen. Olisi ollut hyvä, jos tulkkeja olisi ollut kaikissa

haastatteluissa. Olisi pitänyt lähettää perheille tietoa vammaispalveluista ja

etuuksista etukäteen, jotta he olisivat voineet tutustua niihin ja sitä kautta

mahdollisesti osanneet vastata paremmin kysymyksiini. Jos tutkimuksen suo-

rittamiselle, olisi ollut enemmän aikaa olisin ehkä saanut paremman kuvan

perheistä vierailemalla heidän kodeissaan ja näkemällä heitä omassa  ympä-

ristössään, jolloin heidän toimintansa olisi ollut luontevampaa. Olisi ollut hyvä

kysyä perheiltä heidän lastensa vamma-asteet, jotta he voisivat hakea oikean-

laisia palveluja lastensa tarpeisiin.

Olisi hyvä tietää, miten Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelutoimisto

hyödyntää tätä tutkimusta sekä miten tämä tutkimus palvelee maahanmuutta-

japerheitä, joissa on vammainen lapsi tai nuori. Olisi kiinnostavaa tutkia myös

vammaisten pakolaisten, Suomessa syntyneiden pakolaislasten, ikääntynei-

den, luku- ja kirjoitustaidottomien ja teini-iässä Suomeen saapuneiden palve-

lujen tarpeita.

Ennen kuin ryhdyin tekemään tätä tutkimusta, ajattelin, että haastateltavat

tietäisivät enemmän heille kuuluvista vammaispalveluista sekä niiden hakemi-

sesta, ja että tutkimusongelmiini vastattaisiin paremmin. Haastateltavat kertoi-

vat, kuinka työlästä ja aikaa vievää on hakea palveluja ja etuuksia. Tiedän

tämän itsekin vammaisena ihmisenä, ja olen usein kuullut suomalaisten totea-

van saman asian. Tämän tutkimuksen seurauksena aloin uudelleen miettiä,
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miten vammaispalvelujen ja etuuksien hakemista voisi helpottaa sekä keihin

voisi ottaa yhteyttä palveluista ja etuuksista kysyttäessä.

Tämän tutkimuksen tekeminen oli tärkeää, palkitsevaa, antoisaa ja ainutlaa-

tuista. Koska tutkimukseni osoitti, että maahanmuuttajien tiedottamisessa on

parannettavaa, koen että havaitsin erittäin oleellisen puutteen vammaispalve-

luiden verkostossa. Oli todella haasteellista tehdä tätä työtä koska aiempia

tutkimuksia maahanmuuttajista on tehty Suomessa niin vähän. Aiheeni oli niin

laaja, että jouduin miettimään sen rajaamista. Tämän vuoksi en esimerkiksi

käsittelyt aiheessani maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia. Koen, että

kaikki kirjoittamani asiat ovat tärkeitä. Mielestäni teoriaosuus soveltuu hyvin

maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön.
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LIITTEET

LIITE 1 Maahanmuuttajaperheille lähetetty esittelykirje

Hei, nimeni on Ruth Oyugi. Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa so-
siaali- ja terveysalalla sosionomi (AMK) koulutuksessa. Lähestyn teitä opin-
näytetyöni puitteissa. Tutkin opinnäytetyössäni maahanmuuttajaperheiden
vammaisten lasten ja nuorten palveluiden tarpeita Jyväskylässä. Saamiani
tuloksia tullaan käyttämään hyödyksi palveluiden kehittämisessä Jyväskylän
kaupungin sosiaalitoimessa sekä maahanmuuttajatoimistolla. Teen opinnäyte-
työn yhteistyössä maahanmuuttajapalveluiden kanssa ja siellä yhdyshenkilönä
toimii Pirjo Kainulainen.

Pyydän, että haastattelisin teitä koska te olette asiantuntijoita ja teillä on ko-
kemusta palveluista ja näkemyksiä niiden kehittämisestä. Haastattelut ovat
luottamuksellisia, nimenne ja henkilötietonne eivät tule itse työssä missään
vaiheessa esille. Haastattelu kestää noin tunnin ja tarvittaessa tulkki on mu-
kana. Soitan teille lähipäivinä haastattelun ja haastatteluajankohdan sopimi-
seksi. Toivon myötämielistä suhtautumista työhöni ja haastattelukutsuun.

Annan mielelläni lisätietoa.

Kunnioittavasti,

Ruth Oyugi
045-1337 142
ruth.oyugi.sso@jypoly.fi

mailto:ruth.oyugi.sso@jypoly.fi
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LIITE 2. Haastattelukysymykset

1. TAUSTATIEDOT
Keitä perheeseenne kuuluu?
 Mitkä ovat lapsen/lastenne iät?
 Milloin muutitte Suomeen
 Oletteko oppineet suomen kieltä?
 Miten/kuinka olette sopeutuneet Suomeen?
 Minkälaisia sosiaalisia suhteita/tukiverkostoja teillä on?
 Miten olette voineet/j aksaneet? Kuka on Teitä siinä tukenut?
 Tiedättekö mitä palveluja ja etuuksia Teillä on oikeus saada?
Mitkä ovat ne viralliset ja epäviralliset tahot (virastot, ihmiset, ammattihenki-

löstö,…) joilta olette saaneet tukea ja tietoa perheenne tukemiseksi/Teidän
valinnoille.

2. Tutkimuskysymykset

Palveluiden tarve ja organisointi
 Mitä palveluja ja tukimuotoja koette tarvitsevan?  (Tässä tarkoitetaan vam-

maisille lapsille ja perheille suunnatut palvelut/etuudet)
 Mitä vammaispalveluja Te saatte tällä hetkellä?
 Mitkä ovat mielestänne viisi merkityksellisintä/tärkeintä etuisuutta/palvelua,

joita olette hakeneet/saaneet?
 Miten saamanne palvelut ovat toimineet?
 Mitä toiveita ja odotuksia teillä on  maahanmuuttajaviraston toiminnasta

vammaispalveluiden osalta?
 Kuka Teitä on auttanut palveluiden hakemisessa ja saamisessa?
 Miten olette kokeneet siirtymävaiheissa saamanne tuen esimerkiksi päivä-

kodista esikouluun ja kouluun?
 Miten olemassa olevia palveluja, voisi kehittää   paremmin maahanmuutta-

japerheitä (jossa on vammainen lapsi) palvelevaksi?

3. Miten olette kokeneet asioinnin (tulkkien käyttö, selkokielisyys) viranomais-
ten kanssa?. Onko yhteistyö onnistunut tai epäonnistunut ja mitkä ovat syyt
onnistumiseen tai epäonnistumiseen?

4. Merkitse rastilla, (×) mistä olet saanut palveluja koskevaa tietoa? (Voit valita
useammankin vaihtoehdon)

KELA

Vammaispalvelutoimisto Hannikaisen katu

 Maahanmuuttajatoimisto

 Koulu

 Paikallisilta järjestöiltä/yhdistyksiltä

 Sosiaalihuollon henkilöstöltä
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 Terveydenhuollon henkilöstöltä

 Ystäviltä

 Paikallisista lehdistä

 Esitteistä

 Internetistä

 Tunnetko sosiaaliasiamiehen? (olemassaolon ja hänen antamansa palvelut)

 Kyllä  Ei

5. Tunnetko alueen vammaisjärjestöjä?

 Kyllä  Ei

Jos vastasit kyllä, mitä vammaisjärjestöjä tunnet

6. Miten lapsenne ovat kotoutuneet uuteen yhteiskuntaan, uuteen kulttuuriin ja
uusiin palveluihin?

7. Haluatteko vielä sanoa jotain?
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LIITE 3 käyttämäni lait ja asetukset

Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442
Laki maahanmuuttajan erityistuesta ja eräät siihen liittyvät lait 145/2002
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812
vastaanotosta 493/1999 muutos 31/2006 & 183/2006
Kotouttamislaki (493/1999 muutettu 31/2006 & 183/2006)
Kuntalaki (17.3.1995/365)
Perusopetuslaki (628/1999)
Perustuslaki 19§ (oikeus sosiaaliturvaan)
Sosiaalihuoltolaki (17.9.1982/10)
Sosiaalihuolto asiakaslaki (812/2000)
Sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusehdot Laki (272/2005)
Sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusehdot Asetus (608/2005)
Vammaispalvelulaki(380/1987)
Yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21)

LIITE 4. Opinnäytetyössäni viittaamiini keskusteluihin, haastatteluihin ja
sähköpostiviesteihin
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