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Valtioneuvoston keskittämisasetus (582/2017)

• Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään tai terveydenhuoltolain 43 
§:ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa 
sovitaan, on viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän 
sairaanhoitopiirin huolehdittava seuraavista erikoissairaanhoidon 
tehtävistä, niiden suunnittelusta ja yhteen sovittamisesta 
alueellisesti:

4) lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden 
osaamiskeskukset terveydenhuollon osalta;

6) psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointi ja niiden 
osaamisen ylläpito



Käyttötarkoitus

• Valtionavustuksen tarkoitus on tukea Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelman mukaista hyvinvointialueiden kehittämistyötä vahvistamalla 
yhteistyöalueilla tehtävää alueellista kehittämistä ja koordinaatiota koskien 

• psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä 

• lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-
keskus). 

• Haku liittyy Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa vuosina 2020–
2023 toteutettavien hankkeiden täydentävään valtionavustushakuun, joka on 
avautunut 16.8.2021 ja päättyy 15.10.2021.  

• Nyt esiteltävä erillishaku käynnistyy viikolla 39 ja päättyy  lokakuun lopussa



Rahoituksen määrä

• Erillisrahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 12,5 miljoonaa euroa, 
ja se voi kattaa enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen 
oikeuttavista kustannuksista. 

• Avustuksesta 10 miljoonaa euroa kohdentuu psykososiaalisten 
menetelmien alueelliseen yhteensovittamiseen ja 2,5 miljoonaa euroa 
OT-keskusten jatkokehittämiseen. 

• Psykososiaalisten menetelmien osalta hankkeen tulee kattaa 
lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja psykiatrian erikoisalat. Noin 
puolet kustannuksista on kohdistettava alaikäisten palvelujen 
kehittämiseen. 



Toimijat

• Valtionavustuksen hakijoina voivat olla yliopistollisten sairaaloiden 
sairaanhoitopiirit. 

• Avustusta haetaan koordinointitehtäviin erityisvastuualueilla. Alueista 
käytetään tässä hakuilmoituksessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukaista termiä 
yhteistyöalue. 

• Avustettavassa hankkeessa osatoteuttajina voivat olla kunnat, 
kuntayhtymät ja yleishyödylliset yhteisöt.



Yliopistollisen sairaanhoitopiirin ja 
hyvinvointialueen valtionavustukset

• Yliopistolliselle sairaanhoitopiirille  suunnatun erillisen haun tarkoitus 
on, että sillä katetaan yo-sairaalan kustannukset. 

• Hyvinvointialueet kattavat omalla sotekeskus-ohjelman 
valtionavustuksellaan alueen kustannukset. 

• Tarkoitus siis on, että hyvinvointialueen ja yo-sairaalan välillä ei 
tarvitsisi tehdä avustuksen siirtosopimusta eikä muillakaan tavoin 
tehdä keskinäisiä hankintoja/laskutuksia, vaan kumpikin saa omia 
kulujaan vastaavasti suoraan valtionavustusta



Valtionavustushausta

• Hakuaikataulu on tiukka

• Ensisijaista on resurssien varaaminen keskusteluun 
hyvinvointialueiden ja yliopistoklinikan monien toimijoiden kanssa

• Ei tarvitse tässä vaiheessa päättää tarkkoja ikäryhmäkohtaisia 
menetelmiä ja koulutusmääriä kaikille ikäryhmille

• Viisi yliopistoklinikkaa voi tarvittaessa sopia keskinäisestä työjaosta, 
mutta se ei poista kunkin huolehtimisvelvoitetta



Hakemusten sisältö 
ja hankekauden 
tavoitteet



Psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto

• Hoitoon pääsyn parantamisen ja näyttöön 
perustuvien psykososiaalisten menetelmien 
käyttöönoton kaikille ikäryhmille tulee 
sisältyä kaikkiin Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman hankkeisiin 
(hyvinvointialue)

• Aikuisille suunnattujen palvelujen 
kehittämisessä on otettava huomioon lapset

• Tavoitteena on, että hankekaudella sosiaali-
ja terveyskeskuksiin ja lasten ja nuorten 
perustason palveluihin saadaan käyttöön 
yhteistyörakenne

• Yhteistyörakenne tukee mielenterveyden 
oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja 
hoitoa sekä käyttöön otettujen menetelmien 
ylläpitämistä myös hankekauden jälkeen



Näyttöön perustuvat interventiot perustasolla

• Käypä hoito –suositus ja PALKO kuvaavat näyttöön perustuvat interventiot ikäryhmittäin.

• Menetelmään tulee kouluttaa ja sitä käyttää kuten alkuperäisissä
vaikuttavuustutkimuksissa

• Menetelmäuskollisuus varmistetaan ja sitä ylläpidetään

• Perusammattitaidon tai yleisten mielenterveystaitojen lisäämistä ei rahoiteta erillishaulla

Mikä on näyttöön perustuva interventio?

• Hyvinvointialueiden toimijat sopivat sairaanhoitopiirin yliopistoklinikan kanssa, mitkä 
menetelmät otetaan käyttöön missäkin vaiheessa

• Aloitetaan yleisimmistä häiriöistä kaikissa ikäryhmissä

Miten menetelmistä sovitaan?



Hyvinvointialueet miettivät hankkeen 
kirjoittamisen ja hankekauden aikana
• Tarvekartoitus

• Mitä menetelmiä on jo koulutettu?

• Halutaanko laajentaa jonkin jo käytössä olevan menetelmän osaajien joukkoa tai tehostaa menetelmäohjausta?

• Mihin ongelmiin tarvitaan lisäosaamista?

• Toimintaympäristöön liittyvät

• Mitkä ammattiryhmät tavoittavat kohderyhmän?

• Millä hyvinvointialueen kunnalla on ammattilaisia, joilla on valmiuksia ottaa käyttöön uusi psykososiaalinen 
menetelmä?

• Mikä/mitkä ikäryhmä(t) kussakin kunnassa valitaan?

• Onko organisaatiossa tai alueella saatavilla ennestään koulutettuja, jotta vertaistuki ja menetelmäohjaus voidaan 
varmistaa?

• Käyttöönoton edistäminen ja johdon tuki

• Miten sovitaan käyttöönotosta esihenkilöiden ja johdon kanssa? 

• Miten käyttöönotto voidaan resursoida hyvinvointialueella tai pilottiin valittavien kuntien alueella? (työaikajärjestelyt, 
rahoitus, mahdolliset sijaisjärjestelyt, muiden tehtävien jako)

• Mikä on sovittu yhteistyörakenne yo-sairaalan kanssa? 



Yliopistoklinikka ja sen kunkin ikäryhmän palveluiden johto 
miettivät hankkeen kirjoittamisen ja hankekauden aikana
• Mikä näyttöön perustuva menetelmä vastaa hyvinvointialueiden 

kuvaamien menetelmien osaamisen tarpeisiin? 

• Soveltuuko menetelmä perustasolle: käyntien määrä, 
menetelmän toteuttamiseen vaadittava aika, siihen liittyvä 
tiedonjako, konsultaatiot ja muut yhteistyötarpeet?

• Voidaanko samaa menetelmää ja koulutusrakennetta soveltaa 
useamman ikäryhmän ja hyvinvointialueen tarpeisiin?

• Millaista osaamista ja resurssia on tämän menetelmän 
käyttöönoton, juurruttamisen ja osaamisen ylläpidon tukeen? 
Omassa klinikassa, muissa klinikoissa, muut toimijat

• Mitä tämän menetelmän käyttöönotto edellyttää sekä yo-
sairaalalta että hyvinvointialueelta; aika, resurssit, koulutukseen 
valmistautuminen, kirjaaminen, menetelmäohjaus?

• Miten varmistetaan em. menetelmän kouluttajien ja 
menetelmäohjaajien riittävyys? 

• Mitkä ovat koulutuksen/koulutusten vaatima aika, henkilömäärä 
(koulutus, menetelmäohjaus, kouluttajat), budjetti?

• Yhteistyörakenteen kuvaaminen: miten käyttöönottoon liittyvää 
yhteistyötä toteutetaan yhteistyöalueella ja valtakunnallisesti?

Meille sopiva, 
realistinen

suunnitelma



Mistä sovitaan yhteistyössä hankekauden 
aikana?

• Tavoitteena on valita vaikuttavaksi todetut menetelmät, jotka 
mahdollistavat yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja 
päihdehäiriöiden varhaisen hoidon kaikissa ikäryhmissä

• Lisäksi tarvitaan mallit mielenterveyshäiriöitä sairastavien fyysisen 
terveyden edistämiseksi ja somaattisen terveydenhuollon 
yhdenvertaiseksi toteutumiseksi

• Hankekauden aikana on tarkoituksena pilotoida yhteistyörakenne ja 
toimintamallit sekä rakentaa alueellinen koordinaatio näyttöön 
perustuvien menetelmien käyttöönotossa ja ylläpidossa

• Tämä rakenne jatkuu hankekauden jälkeen osana hyvinvointialueiden 
saamaa rahoitusta



Interventioiden käyttöönotto ja juurruttaminen

Käyttöön-
otto

• Koulutukset

• Ohjeistukset

Juurrutta-
minen ja 
ylläpito

• Prosessit ja palvelupolut

• Yhteistyörakenteet

• Implementaatio-osaaminen

Seuranta

• Onnistuuko käyttöönotto?

• Kohdentuminen ja laatu?



Seurantatieto

Sama tieto

• Hyvinvointialueelle – vastuu 
käyttöönotosta 

• Yliopistoklinikalle –varmistaa 
osaamisen ja laadun

• Kouluttajalle- varmistaa 
menetelmäuskollisuuden ja 
kattavuuden

• THL:lle – toimeenpanon tuki ja 
seuranta

• STM:lle -rahoittaja

Erillisseuranta

• Voi olla tarpeen alueellisia 
tietojärjestelmiä täydentävänä 
tarkemman tiedon tuottamiseksi

• Sisältää kansalliset mittarit 
vertailtavuuden varmistamiseksi 

• Sisältää toimenpidekoodit 
tietojärjestelmissä kansallisen 
käyttöönoton ja palveluntarjonnan 
kuvaamiseksi



Mitä 
seurataan? Kuka ja miten seuraa?

Hyvinvointialue Yliopistoklinikka Kansallinen seuranta

Koulutusten 
toteuma

Koulutettujen määrä
Ketä koulutettu? 
Mitä ammattiryhmiä koulutettu?

Mitkä ammattiryhmät kouluttamalla saadaan osaaminen 
parhaimmin käyttöön?
Katetaanko eri väestöryhmät?
Miten eri toimintamallit ja hoitopolut toimivat?
Kouluttava taho: osaajarekisteri

Alueellinen kattavuus
Saatavuuden paraneminen
Yhdenvertaisuus
Yhtenäiset toimintamallit 
koulutuksessa

Interventioiden 
toteumat ja 
toiminnan 
juurtuminen

Tietojärjestelmä: interventioiden määrä
Tarvittaessa erillisseuranta

Verkostotyöllä varmistetaan 
implementaation eteneminen

Tietojärjestelmät ja tarvittaessa erillisseuranta, 
verkostotyö:
Vastaavatko toteumat koulutettujen määrää?
Käyttöönoton ja juurruttamisen vauhdittajat ja ongelmat
Onko osaamisessa katvealueita suhteessa tarpeeseen?

Kansallinen verkostotyö
Toimenpidekoodit 
interventioille
Toimeenpanon tuen tarpeen 
tunnistaminen
Tarve vs tarjonta 
valtakunnallisella tasolla

Interventioiden 
kohdentu-
minen

Tietojärjestelmät: oireiden vakavuus, 
diagnoosit, ikä, vähemmistöt

Kohdentuuko interventio niille, joille siitä on hyötyä?
Tavoitetaanko kaikki kohderyhmät?
Saavatko vakavammin oireilevat sujuvasti apua?

Yhdenvertainen saatavuus

Soveltuvuus, 
vaikuttavuus ja 
menetelmä-
uskollisuus

Työntekijöiden ja potilaiden kokemukset
Tietojärjestelmistä oiremittaus
Menetelmäohjauksessa varmistetaan 
käytännön tason soveltuvuus lievien ja 
keskivaikeiden häiriöiden hoitoon ja 
menetelmäuskollisuus

PHQ-9 (masennus)
GAD-7 (ahdistuneisuus)
Muut täydentävät oiremittarit
Asiakaspalaute

Kuinka moni tarvitsi jatkohoitoa?

Verkostotyöllä varmistetaan implementaation eteneminen

Verkostotyö
PHQ-9, GAD-7
Jonojen ja ohjautumisen 
seuranta
Erilliset kansalliset kyselyt
Erikoissairaanhoidon, 
sairaalahoitojen ja itsemurhien 
määrä, eläke ym. indikaattorit

SEURANNAN SISÄLTÖ JA TOTEUTTAJAT



Kansallisen seurannan välineet

Toteumat ja kohdentuminen

• Toimenpidekoodit kaikille näyttöön perustuville 
menetelmille

• Toimenpidekoodit myös muille interventioille, 
kuten MINI-interventio, uni-interventio, nettiterapia, 
matalan kynnyksen palvelut tai jalkautuva työ

• Toimenpidekoodein voi myös seurata hoitoon 
ohjaamista: esimerkiksi ohjautumista 
lyhytinterventioon, ostopalveluterapiaan tai 
nettiterapiaan

• Edellyttää toimenpidekoodien käyttöönottoa 
alueellisissa tietojärjestelmissä

Kohdentuminen, laatu ja vaikuttavuus

• Tietoa tarvitaan hyvinvointialueella, 
yliopistoklinikassa, kouluttajan seurannassa ja 
valtakunnallisesti

• Kansalliset mittarit PHQ-9 masennus ja GAD-7 
ahdistuneisuus (nuoret, aikuiset)

• Spesifit mittarit mahdollistavat tarkemman 
hoitovasteen arvioinnin tarvittaessa

• Samaan ongelmaan sama mittari menetelmästä 
riippumatta mahdollistaa oirespesifin tehon 
vertailun eri menetelmillä

• Yleismittarit kuten CORE-OM tai YP-CORE 
mahdollistavat menetelmästä riippumattoman 
vertailun

• Edellyttää rakenteista oiremittaritiedon keruuta 
tietojärjestelmissä



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
– yhteiskehittämisen rakenne

STM vastaa 
lainsäädännöstä,
strategisesta 
ohjeistuksesta ja 
rahoituksesta

THL vastaa
psykososiaalisten 
menetelmien
kansallisesta 
tuesta 
➢ toimenpide-

luokitukset
➢ kirjaaminen
➢ seuraaminen
➢ raportointi

Menetelmien käyttöönotto ja 
juurruttaminen

Tuleva 
hyvinvointi-

alue

Keskittämisasetuksen mukaiset tehtävät, 
osaamisen varmistaminen ja ohjaus

Yliopisto-
sairaala

Yhteiset kysymykset ja käytännöt
Yliopisto-

sairaaloiden 
yhteistyö



Visiona on saada pysyviin rakenteisiin

• Sujuva ja kattava hoidon ja kuntoutuksen saatavuus

• Vakiintuneet palvelumuodot yleisimpiin häiriöihin 
perustasolla

• Toimivat yhteistyön toimintamallit vakiinnutettu 

• Konsultaatiomallit

• Palveluketjut

• Eri interventioihin ohjaus

• Seurannan välineet: 

• Toteumat

• Kohdentuminen

• Vaikuttavuus

• Vaikuttavuuden vertailu

• Implementaation vauhdittajat, esteet, 
toteutuminen



Yhteinen etu

• Potilas saa nopean ja laadukkaan avun

• Perustason mielenterveysosaaminen ja 
tekemisen mielekkyys vahvistuu

• Myös erikoissairaanhoidon resurssit voidaan 
kohdentaa tarkoituksenmukaisesti

• Rahoitus mahdollistaa sijaistamisen
perustasolla koulutusten ajan

• Rahoitus psykososiaalisten menetelmien 
käyttöönoton koordinointiin
• Yhteistyöalueen koulutuksen ja käyttöönoton 

suunnittelu
• Menetelmien ja toimintamallien 

yhteensovittaminen
• Juurruttamisen tuki
• Laadun varmistus ja osaamisen ylläpitäminen
• Pysyvien tietorakenteiden parantaminen 

tiedolla johtamisen tarpeisiin



Psykososiaalisia 
menetelmiä kaikkiin 
ikäryhmiin
Nuorten käyttöönotto jatkuu

Lapset, työikäiset, ikääntyneet
kartoituksesta toteutukseen



Nuorten interventiot

• Yleisimmät häiriöt 
masennus ja ahdistuneisuus

• Jatketaan aloitettua työtä
• IPC-ohjanta

• CoolKids

• Kognitiivinen 
lyhytinterventio

• Verrannolliset mittarit     
PHQ-9 ja GAD-7, lisänä 
spesifimpiä mittareita

• Tiedotusta ja viestintää 
yhdessä

• Ylilääkäriverkosto 
valtakunnallinen, muut 
verkostorakenteet luotu 
vuoden aikana

• Aiemmin koulutettu mm.
• Monimuotoinen perheterapeuttinen 

työskentely (MDFT)

• IPC



Lasten interventiot
• Yleisin ongelma 

käytöshäiriöt

• On jo pitkäjänteistä koulutusta ja 
osaamisen kehittämistä, jota 
juurrutetaan nyt pysyviin 
rakenteisiin

• Osana Lapsi- ja 
perhepalveluiden 
muutosohjelmaa ja ITLA-
yhteistyönä
• Ihmeelliset vuodet ja Voimaperheet 

käytöshäiriöiden hoitoon

• OT-keskus

• Muissa hankkeissa tavoitteena 
yleisen osaamisen lisääminen
• koulutukset lasten arjessa 

toimiville perustason 
ammattilaisille: 
mielenterveysosaaminen, 
tunnistaminen, puheeksi 
ottaminen

• Barnahus
• Traumafokusoitu 

kognitiivinen 
käyttäytymisterapiakoulutus 
(TF-KKT)



Työikäiset

• Yleisimmät häiriöt masennus ja ahdistuneisuus

• Miten erityistaso tukee perustasoa kuten 
Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019 
kuvaa?

• Työkykyohjelman toimenpiteet huomioidaan 
päällekkäisyyksien välttämiseksi

• Päihteiden käyttö: tunnistaminen, puheeksi 
ottaminen, vaikutukset lapsiin ja läheisiin, 
integroitu hoito

• Työelämän mielen hyvinvointia edistävät, 
ehkäisevät, työelämään valmentavat, hoitavat 
ja kuntouttavat toimenpiteet kokonaisuudeksi

• Työterveyshuollon aloittaman arvioinnin ja 
hoidon jatkuminen pidempää interventiota 
tarvitseville



Ikääntyneet
• Yleisimmät ongelmat masennus ja 

ahdistuneisuus, myös traumaoireet ja 
päihdeongelma

• Yksilöllinen hoidon tarpeen arviointi: onko 
kyseessä esim.  akuutti sopeutumisongelma, 
ihmissuhdeongelmat tai toistuva masennus 

• Lievässä ja keskivaikeassa oireilussa 
menetelmät ja hoidon vaikuttavuus eivät eroa 
muusta aikuisväestöstä

• Myös laitoshoidossa oleville on vaikuttavia 
interventioita 

• Kun toimintakyky on rajoittunut (esim. lievä 
muistihäiriö), hoidossa korostuvat 
supportiiviset, elämän merkityksellisenä 
kokemista edistävät ja hyvinvointia lisäävät 
elementit

Myös ikääntyneet
voivat merkittävästi

hyötyä interventiosta



Yhteensovittaminen

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa 
toteutetaan myös valtakunnallista Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmaa

• Yliopistoklinikan ja OT-keskuksen tehtävät ja toiminta 
tulee yhteensovittaa

• Lasten ja nuorten osalta kehittäminen vaatii 
terveystoimen, sosiaalitoimen ja sivistystoimen 
vuoropuhelua

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan 
sisältyy myös päihdepalveluihin pääsyn parantaminen

• Samanaikaisesti tapahtuu myös työikäisten mielen 
hyvinvoinnin lisäämiseen, työhön valmentamiseen ja 
kuntoutuksen saatavuuden parantamiseen liittyvää 
kehitystyötä

• Huomioidaan hankesuunnitelmassa: vältetään kilpailua 
resursseista, huomioidaan kunkin menetelmän 
ylläpitämisen tarve

Meille sopiva, 
realistinen

suunnitelma



Miten edetään 
suunnittelemisessa?



THL tukee suunnittelua ja käyttöönottoa

Kartoitus
Marraskuu

2021, 
jatkuu 2022

Tarpeiden ja soveltuvien 
näyttöön perustuvien 
menetelmien 
kartoitus

Käyttöönotto
Maaliskuu 

2022

Käyttöönoton strategia, 
onnistumisen 
turvaaminen

Juurrutus
Toukokuu 

2022

Työntekijän tarpeet, 
viestintä ja muutostyön tukeminen

Juurrutus
Syyskuu

2022

Laadun ja menetelmä-
uskollisuuden seuranta



Täydennyshaku ja erillishaku

• https://soteuudistus.fi/hakuun-
liittyvat-kysymykset

• Uudet kysymykset oman 
yhteistyöalueen  
aluekoordinaattorille 

UKK palstan sisältö:
Hakua koskevat yleiset kysymykset
Hankkeen kustannukset
Hoitotakuun tiukentaminen
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Mielenterveysstrategia
Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen
Koronapandemian aiheuttama tuen tarve
Maksuton ehkäisy
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma
Kuntoutus
Ikääntyneiden palvelut

UKK 
KYSYMYKSIÄ

https://soteuudistus.fi/hakuun-liittyvat-kysymykset


KYSYMYKSIÄ?



Kiitos


