
Kokeilun nimi: MONIKU -palvelu
Kokeiluun/pilotointiin osallistuvat kehittämisyksiköt: Pohjois- Espoo 
Kokeilun ajanjakso: Aloitusaika syksy 2017
Yhteyshenkilö: Hanna Lehtinen, Espoo
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Monikielisille ja -kulttuurisille perheille, joiden kotona puhutaan suomen tai ruotsin lisäksi tai sijaan äidinkielenä jotain muuta kieltä / kieliä 
tarjotaan lastenneuvolan määräaikaistarkastusten yhteydessä tukea lapsen vuorovaikutuksen ja kielen kehityksen tukemiseen vieraassa kieli- ja kulttuuriympäristössä. 
Neuvolan terveydenhoitajan lisäksi tai sijasta  2kk, 6kk ja 10 kk käynneillä palvelua tarjoaa perhetyöntekijä, jolla on itselläänkin monikulttuurinen tausta. Palvelun 
tavoitteena on lisäksi tukea maahanmuuttajien kotoutumisprosessia mm. palveluohjauksen kautta.
Perhekeskusosion toimenpide: Monikulttuurisille tarjottavat palvelut 

MITÄ?
Mitä kokeilulla halutaan muuttaa 

MIKSI?
Nykytila

MITEN TOTEUTETAAN?
Toimenpiteet

MITEN 
ARVIOIDAAN?
Arviointikysymykset

MITÄ SITTEN?
Juurruttaminen  ja 
Jatkokehittäminen

Kokeilulla halutaan tukea 
monikulttuurisen ja – kielisen lapsen ja 
vanhempien varhaista vuorovaikutusta 
sekä kielen kehitystä vieraassa kieli- ja 
kulttuuriympäristössä. 

Varhaisen intervention tarve ja 
vaikuttavuus:
Espoossa monikielisistä 4 –
vuotiasta lapsista kielen- ja 
kokonaiskehityksen vaikeuksien 
vuoksi tukea tarvitsee 16% 
ikäluokasta. Vastaava osuus 
koko ikäluokassa on n. 7%, 
mikä vastaa tutkimustiedon 
mukaista prevalenssia.

Lasten kuntoutuspalvelujen 
moniammatilliseen (psykologi, 
puheterapeutti, 
toimintaterapeutti ) kehityksen 
tuen  arvioon ohjautuvista 
lapsista 52% on monikielisiä 
(äidinkieli on muu kuin suomi tai 
ruotsi). 

Espoon Lasten 
kuntoutuspalveluiden  
seurantatiedon mukaan 
puheterapian vaikuttavuus on 
selkeästi parempi 0-4-vuotiailla 
monikielisillä lapsilla verrattuna 
saman ikäisiin suomen / 
ruotsinkielisiin lapsiin.

Palveluihin tultaessa muun 
kielisten (muu kuin suomi tai 
ruotsi) lasten oireilu on sekä 
vanhempien että työntekijöiden 
arvion mukaan vaikeampaa ja 
tuen tarve suurempaa kuin 
yksikielisten

Koulutuksellinen ja säännöllinen (1x/kk) 
konsultatiivinen tuki perhetyöntekijöille 
Lasten kuntoutuspalvelujen 
puheterapeutilta ja psykologilta.

Resurssi: Yksi perhetyöntekijä 
(sosiaaliohjaaja) / suuralue (muun 
kielisten väestöpohja n. 10-11500).

Perhetyön monikulttuurinen MONIKU –
työntekijä tarjoaa kolme varhaisen tuen 
käyntiä neuvolan määräaikaistarkastusten 
yhteydessä lapsen ollessa  noin 2 kk, 6kk 
10 kk. Yksi käynneistä on 
yhteisvastaanotto terveydenhoitajan 
kanssa, muut määräaikaistarkastusten 
yhteydessä perhetyöntekijän omina 
käynteinä.

Käyntien sisältönä on varhaisen 
vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen 
tukeminen vieraassa kieli- ja 
kulttuuriympäristössä; oman äidinkielen 
puhumisen merkitys lapselle, puhumisen 
ja vuorovaikutusaloitteiden ja niihin 
vastaamisen merkitys, lapsen ja 
vanhemman käyttämä media- aika ja millä 
kaikilla tavoin vanhemmat voita tukea 
lasta oman äidinkielensä oppimisessa        
( esim. dialoginen lukeminen)

Palvelun määrä: 
asiakkaiden ja 
käyntien määrä

Asiakkaan kokema 
hyvinvointihyöty

Työntekijä palautteet

Laaditaan ylläpitosuunnitelma 
kerätyn palautteen ja arvioinnin 
kautta. Jos kokeilu osoittautuu 
toimivaksi, jatkokehitetään 
palvelua kiinteäksi osaksi 
monikielisten lastenneuvola 
palvelua
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Mahdollisuus saada ohjausta ja 
tarvittaessa saattopalvelua  
avoimiin varhaiskasvatuksen 
kerhoihin sekä järjestöjen eri 
toimintoihin, joiden kautta on 
mahdollisuus verkostoitua muihin 
äiteihin / perheisiin 

Kokeiluna myös MONIKU-
ryhmäkäynnit yksilötyön lisäksi

Asiakasryhmässä on myös 
äitejä, jotka ovat yksin kotona 
ilman luonnollista lähiverkostoa 
maahanmuuton vuoksi

MONIKU –työntekijöille annetaan 
järjestöjen ja kunnan muiden toimijoiden 
kautta tietoa alueen eri ryhmätoiminnoista 
ja tapaamispaikoista

Kokeiluna myös ryhmätapaamiset, joissa 
tarkoitus arvioida asiakkaiden ohjautumista 
ryhmämuotoiseen palveluun tutun 
viranomaistyöntekijän kautta. 
Tavanomaisesti ulkomaalaistaustaisten 
vanhempienryhmiin on vaikea saada 
ohjattua asiakkaita viranomaisten 
ohjaamana.

Tarpeen mukaan palveluohjaus 
muihin viranomaispalveluihin 

Lasten kuntoutuspalveluissa 
muun kielisissä asiakasperheissä 
on muita asiakkaita enemmän 
mm. ero- ja 
yksinhuoltajaperheitä, mikä 
osaltaan lisää palveluohjauksen 
ja tuen suunnittelun tarvetta. 

MONIKU-työntekijä on 
perhetyöntekijä, mikä sujuvoittaa 
asiakkaan ohjaamista tarpeen 
mukaan muihin lapsi- ja 
perhesosiaalityön palveluihin; 
esim. tehostettu perhetyö, 
kotipalvelu, sosiaalityö. 
Työntekijät on perehdytetty myös 
muihin Espoon lapsiperheiden 
viranomaispalveluihin. 

Keskusteluapu, asiatieto ja tieto palveluista 
sekä palveluohjaus MONIKU -työntekijältä 

Palveluohjausten 
määrän tilastointi

Säännölliset kaupungin  
palveluohjauskoulutukset 
järjestötoimijoille

Tiedontarpeeseen vastaaminen 
kokonaisvaltaisemmin. Tieto on 
auktorisoitua ja yhteisesti 
ymmärrettyä

Asiakkailla on suuri tiedon tarve 
ja puutteelliset tiedot

Asiakkaille jaettava tieto on oikeaa, 
ajantasaista ja yhdenmukaista. Eri 
toimijoiden välinen yhteistyö ja työnjako 
mahdollistaa ajantasaisuuden ylläpidon ja 
virheellinen informaatio saadaan 
oikaistuksi. 

Jatkokehittäminen: 
Tieto ja palvelut tulisi olla saatavilla 
myös sähköisesti

Monikulttuuriset 
Perhevalmennusosaajat
jatkuu…
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