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HANKKEEN 
ESITTELY

Kadar Gelle, Monik Vantaa



HANKKEEN TAVOITE

Edistämme 
monikulttuuristen 
vammaisten ihmisten 
osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta.



TAUSTAA

• Kahteen vähemmistöryhmään kuuluvina 
vammaiset maahanmuuttajien arki voi 
sisältää sekä maahanmuuttajataustaan että 
vammaisuuteen liittyviä käytännön 
haasteita.

• Vammaiset maahanmuuttajat putoavat 
helposti maahanmuuttaja- ja 
vammaispalveluiden väliin. 

• Myös monikulttuuriset yhteisöt ja järjestöt 
eivät aina osaa toiminnassaan tarpeeksi 
tukea vammaisten maahanmuuttajien 
osallisuutta. 



TOIMINTA

• Monik Vantaa ry:n hanke 
vuosina 2020-2022

• Toiminta-aluetta 
pääkaupunkiseutu

• Toimintamuodot:
• Ohjaus ja neuvonta
• Perhetoiminta
• Koulutukset ja tapahtumat

• Lähettiläskoulutus
• Monikulttuurisuuskoulutus
• Yhteisötapahtumat



OHJAUS JA 
NEUVONTA
• Annamme tietoa 

vammaispalveluista sekä 
avustamme palveluiden ja tuen 
saavuttamisessa.

• Tuemme asiakasta hänen omien 
voimavarojensa tunnistamisessa. 

• Neuvonta on suunnattu 
maahanmuuttajataustaisille 
vammaisille henkilöille ja 
heidän läheisilleen.



PERHETOIMINTA

• Monikulttuuriset 
erityislapsiperheet osallistuvat 
neljään tapaamiskertaan, joiden 
aikana vahvistetaan perheen 
voimavaroja.

• Läheisten kanssa käsittelemme 
aiheita kuten hyvää elämää, 
itsenäistymistä sekä opiskelu- ja 
työmahdollisuuksia.

• Erityistä tukea tarvitsevan kanssa 
pohdimme oman hyvän elämän 
kysymyksiä.



LÄHETTILÄSKOULUTUS

• Koulutamme 
monikulttuuristen yhteisöjen 
ja järjestöjen edustajia 
vammaisten ihmisten 
oikeuksista ja osallisuudesta.

• Koulutuspäivän jälkeen 
lähettiläät järjestävät 1–2 
koulutusta tai tilaisuutta 
omissa yhteisöissään.



MONIKULTTUURISUUS
-KOULUTUS

• Järjestämme vammaistoimijoille 
koulutuksia 
maahanmuuttajataustaisten 
vammaisten henkilöiden 
erityispiirteistä ja 
monikulttuurisesta 
kohtaamisesta.

• Räätälöimme 1−2 tunnin 
koulutuksen tilaajan tarpeiden 
pohjalta.



YHTEISÖTAPAHTUMAT

• Tuomme vuosittain yhteen 
toimijoita, aktiiveja ja muita 
aiheesta kiinnostuneita ihmisiä 
avoimissa yhteisötapahtumissa. 

• Tapahtumat edistävät yhteisöjen, 
vammaisten henkilöiden sekä 
vammais- ja 
maahanmuuttajatoimijoiden 
kohtaamista. 



MATERIAALIT

• Käännämme erilaisia tukimateriaaleja 
asiakkaidemme ja ammattilaisten 
käyttöön.

• Tuotamme hankkeen puitteissa myös 
selvityksen vammaisten 
maahanmuuttajien tarpeista ja 
tilanteesta Suomessa. 



AMID-HANKKEEN 
TULOKSIA

Maisa Kosola, 
Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö



MAAHANMUUTTAJAT 
VAMMAISPALVELUIDEN 
ASIAKKAINA

Kadar Gelle, Monik Vantaa



MAAHANMUUTTAJA-
TAUSTAISET VAMMAISET 
HENKILÖT SUOMESSA
• Suomessa asuvia vaikeasti 

vammaisia maahanmuuttajia olisi arviolta 
7300–11 000 henkilöä ja jollain tapaa 
toimintarajoitteisia henkilöitä lähes 55 000.

• Henkilöllä, jolla on Suomessa vakituinen 
asuinkunta, on oikeus sosiaali- ja 
terveyspalveluihin kansalaisuudesta 
riippumatta.

• Kuntien tehtävänä on vammaisten 
henkilöiden palvelujen järjestäminen. 
Asiasta on säädetty sosiaalihuoltolaissa



MAAHANMUUTTAJAT
VAMMAISPALVELUISSA

• Palveluja voi olla vaikea hahmottaa 
henkilölle, jolle suomalainen 
palvelujärjestelmä on vieras. 

• Vaikka henkilö osaisikin sujuvaa arkikieltä 
tai tietäisi oikeutensa, voi esimerkiksi 
hakukaavakkeissa käytetty kieli olla vierasta 
ja vaikeaselkoista.

• On hyvä selvittää asiakkaalle selkeästi ja 
perusteellisesti tiettyyn palveluun vaadittavat 
kriteerit, tarvittaessa tulkkia käyttäen. 



MAAHANMUUTTAJAT 
VAMMAISPALVELUISSA
• Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden 

tapaamisiin on hyvä varautua riittävällä ajalla 
varsinkin ensimmäisellä kerralla

• Etenkin pakolaistaustaiset vammaiset henkilöt 
ovat usein tekemisissä monen eri sosiaali- tai 
terveyspalvelusektorin toimijan kanssa

• Otettava huomioon hänen ja perheen 
tilanne kokonaisvaltaisesti

• Moniammatillinen yhteistyö suositeltavaa

• Asiakkaat ovat aina yksilöitä eikä heitä tule 
nähdä ensisijaisesti jonkin kulttuurin 
edustajana



KEHITYSVAMMAISUUS 
KULTTUURIIN SIDOTTUA

• Kehitysvammaisuus on eri 
kulttuureissa ja eri aikakausina 
ymmärretty eri tavoin.

• Vammaisuuteen saatetaan liittää myös 
erinäisiä uskomuksia ja myyttejä

• Vammaisista henkilöistä 
huolehtiminen on usein perheen 
naisten harteilla



KEHITYSVAMMAISUUS 
KULTTUURIIN SIDOTTUA
• Se, mitä pidetään normaalina tai 

poikkeavana, on kulttuuriin sidottua. 

• Ihminen on aina enemmän kuin diagnoosi.

• Jokaista tulee palvella hänen yksilölliset 
tarpeensa huomioiden. 

• Maahanmuuttajuuden voidaan kuitenkin 
nähdä tuovan vammaispalveluihin joitain 
lisäulottuvuuksia, joita on hyvä huomioida 
asiakastilanteissa.



KIITOS, 
KYSYMYKSIÄ?



YHTEISÖTYÖ
Liban Ismail, Monik Vantaa



KEINOT TAVOITTAA 
YHTEISÖÄ
• Lähettiläskoulutukset
• Yhteistyötapahtumat
• Yhteisötilaisuudet
• Yhteisön verkostot ja viestintäkanavat
• Yhteistyökumppanit



ESITTELY

• Koulutamme monikulttuuristen 
yhteisöjen ja järjestöjen edustajia 
vammaisten ihmisten oikeuksista ja 
osallisuudesta.

• Koulutukset järjestetään yhdessä 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
kanssa.  

• Koulutetut henkilöt toimivat 
lähettiläinä yhteisöjensä ja 
järjestöjensä sisällä. 

• Koulutus avaa uuden 
keskusteluaiheen yhteisön sisällä



• Koulutamme monikulttuuristen yhteisöjen ja 
järjestöjen edustajia vammaisten ihmisten 
oikeuksista ja osallisuudesta. 

• Koulutetut henkilöt toimivat lähettiläinä 
yhteisöjensä ja järjestöjensä sisällä. 

• Koulutuksen avulla yhteisöt ja järjestöt 
osaavat ottaa paremmin huomioon 
vammaisten henkilöiden osallisuuden 
omassa toiminnassaan.

• Koulutettaviin kuuluu mm. imaameja, 
järjestöaktiiveja, vapaaehtoisia, 
kunnallisvaltuutettuja

• Lähettiläiksi valitaan henkilöitä, jotka 
kohtaavat työssään paljon maahanmuuttajia



LÄHETTILÄÄT 
KOULUTTAJINA
• Yhteisökoulutuksen jälkeen 

lähettiläät järjestävät omia 
koulutuksia jäsenilleen.

• Tarjotaan valmiiksi käännettyjä 
materiaaleja

• Sparrataan vaikeisiin kysymyksiin. 
• Neuvonta ja tuki koko hankkeen 

aikana
• Hankkeen työntekijä on mukana 

ensimmäisellä kerralla
• Lähettiläät kohtaavat 1-2 kertaa 

vuodessa vertaistuen merkeissä.



TAVOITTEET
• Vähentää stigmoja ja ”häpeämistä” 

Yhteisössä
• Tuodaan Maahanmuuttajataustaiset 

vammaiset ”näkyviksi” yhteisössä.
• Lisätä vammaisosaamista yhteisön sisällä
• Lisätään vammaisten osallisuutta ja 

yhteenkuuluvuutta
• Vähentää moniperusteista syrjintää
• Lisätä tietoja vammaisten voimavaroista 

erityisesti vanhemmille
• Helpottaa palveluiden piiriin pääsemistä 

yhteisön tiedon jaolla
• Monipuolistaa yhteisön tapahtumia ja ottaa 

koko yhteisö-mukaan



YHTEISTYÖKUMPPANIT
YHTEISÖSTÄ
• Itä-Vantaan islamilainen yhdyskunta
• Suvelan moskeija
• Myyrmäen moskeija
• Sahan Seura ry
• Al-Birri ry
• Liikkukaa ry
• Monik ry
• Somfin RY
• Espoon maahanmuuttaja ry
• Suomi-Syyria ystävyysseura
• Malmin moskeija



KIITOS, 
KYSYMYKSIÄ?



OTA YHTEYTTÄ

info@yhteistyolla.fi
yhteistyolla.fi

@yhteistyolla

KOIVUKYLÄN AVOIN 
KOHTAAMISPAIKKA
Karsikkokuja 17, 1. kerros
01360 Vantaa

Avoin neuvonta-aika torstaisin klo 10−12. 

PUHELINNEUVONTA
Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 10−14 numerossa 050 544 2577



KIITOS!


