
Kokeilun nimi: Monikulttuuriset Perhevalmentajat
Kokeiluun/pilotointiin osallistuvat kehittämisyksiköt: Espoo; Kiltakallion ja Suvelan  neuvola; Nicehearts ry:n Naapuriäidit
Kokeilun ajanjakso: Aloitusaika syksy 2018 
Yhteyshenkilö: Hanna Lehtinen, Espoo
Lyhyt kuvaus pilotista/kokeilusta: Järjestöyhteistyö lapsiperheiden palveluissa; neuvolalla/perhekeskuksessa omat nimetyt järjestökumppanin ”perhevalmentajat”. 
Terveydenhoitaja linkittää äidin ja perhevalmentajan, joka tarjoaa kolme henkilökohtaista tukikäyntiä äidille. Tavoitteena lisätä äidin ja perheen valmiuksia 
perhevalmennukseen liittyvissä aiheissa omalla kielellä,  asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden ( ohjaus tarpeeksi konkreettista, käytännön neuvoja). Mahdollisuus 
verkostoitua järjestötoiminnan kautta muihin äiteihin / perheisiin. Tarpeen mukaan palveluohjaus muihin viranomaispalveluihin
Perhekeskusosion toimenpide: Monikulttuurisille tarjottavat palvelut 

MITÄ?
Mitä kokeilulla halutaan muuttaa 

MIKSI?
Nykytila

MITEN TOTEUTETAAN?
Toimenpiteet

MITEN 
ARVIOIDAAN?
Arviointikysymykset

MITÄ SITTEN?
Juurruttaminen  ja 
Jatkokehittäminen

• Kohderyhmä: Suomessa 
ensikertaa synnyttävät 
monikulttuuriset äidit, jotka ovat 
haavoittuvassa  asemassa, joiden 
lähiverkosto on pieni ja joilla on 
vielä heikko suomen kielen taito.

Lisätä äidin ja perheen valmiuksia 
perhevalmennukseen liittyvissä aiheissa 
asiakkaan omalla kielellä,  hänen 
yksilölliset tarpeet huomioiden ( ohjaus 
tarpeeksi konkreettista, käytännön 
neuvoja). 

Kyseinen asiakasryhmä ei 
ohjaudu / osallistu 
ryhmämuotoiseen 
perhevalmennukseen . Tästä 
pilotti kokemuksia kaikista 
pääkaupunkiseudun 
kaupungeista.  Perhevalmennus 
tarjotaan äitiysneuvolan 
käyntien yhteydessä, jossa ei 
välttämättä pystytä tarjoamaan 
riittävän konkreettista tukea 
äidille ja perheelle 
perhevalmennukseen liittyvistä 
kysymyksistä. Toistojen määrä 
ei myöskään ole riittävä ottaen 
huomioon mahdollinen trauma-
tausta ja kulttuurishokki.

Terveydenhoitajien ja järjestön 
perhevalmentajien koulutus- ja 
yhteistyötapaaminen 

Terveydenhoitaja linkittää äidin ja 
järjestön  perhevalmentajan, joka tarjoaa 
kolme henkilökohtaista tukikäyntiä äidille. 
Palveluprosessi: Terveydenhoitaja tarjoaa 
äidille mahdollisuutta palveluun rvko:lla 14 
-18. Suostumuksen saatuaan hän antaa 
äidin yhteystiedot perhevalmentajalle ja 
sopii kolmen käynnin alustavan 
aikataulusuunnitelman perhevalmentajan 
kanssa.                                                                                                                      
* Perhevalmentaja ottaa yhteyden äitiin ja 
sopii ensikäynnistä.                                                                                                         
* käyntien teemat: Alkukartoitus; mihin 
asioihin äiti / perhe kaipaavat lisätukea, 
synnytys, imetys, vauvanhoito, isän rooli 
ja äidin hyvinvointi. 
'*Ensimmäisen käynnin jälkeen 
perhevalmentaja on yhteydessä äidin 
terveydenhoitajaan asiakkaan luvalla 
(lupalappu ?); antaa palautetta mihin 
asioihin terveydenhoitajan olisi kohdentaa 
yksilöllistä perhevalmennusta, konsultoi 
terveydenhoitajaa äidin esiin nostamista 
tuen tarpeista 

Konsultointi ja viranomaistuki 
perhevalmennusosaajille

Palvelun määrä: 
asiakkaiden ja 
käyntien määrä

Peittävyys:
Tarjottu mahdollisuus 
vs. toteutunut palvelu

Asiakkaan kokema 
hyvinvointi hyöty

Työntekijä palautteet

Laaditaan ylläpitosuunnitelma 
kerätyn palautteen ja arvioinnin 
kautta. Jos kokeilu osoittautuu 
toimivaksi, jatkokehitetään 
palvelua kiinteäksi osaksi 
monikielisten perhevalmennusta
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Mahdollisuus verkostoitua 
järjestötoiminnan kautta muihin 
äiteihin / perheisiin 

Ryhmämuotoisen 
perhevalmennuksen puuttuessa 
äideille ei tarjoudu mahdollisuutta 
verkostoitumiseen / 
vertaistukeen kuten 
kantaväestöllä. Asiakasryhmässä 
on myös äitejä, jotka ovat yksin 
kotona ilman luonnollista 
lähiverkostoa maahanmuuton 
vuoksi

Järjestön perhevalmentajille annetaan 
järjestön kautta tieto alueen eri  
järjestötoiminnoista; ryhmistä, tapaamisista 
ym. järjestötoiminnasta

Tarpeen mukaan palveluohjaus 
muihin viranomaispalveluihin 

Henkilökohtainen palveluohjaus 
omalla kielellä tarjottuna on 
rajallista viranomaispalveluissa

Keskusteluapu, asiatieto ja tieto palveluista 
sekä palveluohjaus perhevalmentajalta 

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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