Perustason näyttöön
perustuvien
interventioiden
käyttöönotto
Täydennyshaun info:
Psykososiaalisten menetelmien
saatavuuden parantaminen
pe 3.9. klo 10-11,
ti 14.9. klo 14.30-15.30 ja
ma 20.9. klo 10-11
Outi Linnaranta, ylilääkäri
Anu Vähäniemi, kehittämispäällikkö

Esityksen sisältö
• Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus 2020–2023
Ohjelma ja hankeopas Mielenterveys- ja
päihdepalveluiden näkökulmasta
• Näyttöön perustuvat interventiot
perustasolla
• Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –
yhteiskehittämisen rakenne
• UKK-kysymykset
• Kysymyksiä yleisöltä

MITÄ
HALUAT
TIETÄÄ?

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2023
Ohjelma ja hankeopas Mielenterveys- ja päihdepalveluiden näkökulmasta (1/2)
Tulevaisuuden sote-keskuksen palveluiden kehittäminen jatkuu
• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen –
sisältäen hoitotakuu, perus- ja erityistason yhteistyö
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
Mielenterveysstrategian jalkauttaminen (vaiheittain, pakollinen)
• lisätään erityisesti perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa mielenterveyteen
suunnattuja voimavaroja ja henkilöstön mielenterveysosaamista
• kehitetään käytäntöjä, joilla esh ohjaa ja tukee perustason palveluissa toteutettavaa hoitoa
ja lisätään palvelujen yhteensovittamista konkreettisilla yhteistyömuodoilla perustason
toimijoiden kesken sekä perus- ja erityistason välillä
• psykoterapioiden ja ehkäisevien ja hoidollisten PSYKOSOSIAALISTEN MENETELMIEN
SAATAVUUS perustasolla kaikille ikäryhmille (=NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT INTERVENTIOT)
• menetelmät ja yhteistyörakenne hyvinvointialueen ja ERVA-tason yliopistoklinikan
välille kaikkiin ikäryhmiin (psykososiaalisten menetelmien koulutus- ja
koordinaatiovastuu yo-klinikoille)

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2023
Ohjelma ja hankeopas Mielenterveys- ja päihdepalveluiden näkökulmasta (2/2)
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (jatkuu edelliseltä kaudelta)
• lasten ja nuorten matalan kynnyksen, monialaisen mielenterveys- ja päihdetyön laadun ja saatavuuden
parantaminen -yhteensovittaminen muiden kehittämiskohteiden kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi
• Täydennyshaun info: lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen torstai 2.9.2021 klo 9.00 –
10.00
Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen (vapaaehtoinen, perusteltava jos ei tule mukaan)

• Kehittämistä ohjaavat Mielenterveysstrategia, Päihde- ja riippuvuusstrategia ja Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelma: toimenpiteiden yhteensovittaminen, palveluiden kehittäminen
• aloitettu perustason päihdepalveluiden kehittäminen (helposti saavutettavat palvelut sote-keskuksissa,
palveluiden tarpeen tunnistamisen, puheeksioton, hoito- ja palveluketjujen sekä ehkäisevien
päihdepalveluiden kehittäminen)
• kehittämisen laajentaminen Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) palveluvalikoiman
mukaisen hoidon ja kuntoutuksen saatavuuden parantamiseen (alkoholiriippuvuus, myös nuoret, 2021 tulossa
huumeriippuvuus)
• Täydennyshaun info: Päihdepalvelujen saatavuuden parantaminen maanantai 6.9.2021 klo 11.30 – 13.30

Tavoite on, että mielenterveys- ja päihdepalvelut
muodostavat yhteensovitetun kokonaisuuden

Näyttöön perustuvat interventiot perustasolla
Mikä on näyttöön perustuva interventio?

• Käypä hoito –suositus ja PALKO kuvaavat näyttöön perustuvat
interventiot ikäryhmittäin.
Miten menetelmistä sovitaan?

• Hankkeen aikana hyvinvointialueen toimijat sopivat sairaanhoitopiirin
yliopistoklinikan kanssa, mitkä menetelmät otetaan käyttöön
• Rahoitus hyvinvointialueille ja sairaanhoitopiirin yliopistoklinikalle,
suunnitelmat sovitetaan yhteen

Mikä interventio valitaan?
• Yleisimmät häiriöt ovat lapsilla käytöshäiriöt, nuorilla, työikäisillä ja
ikääntyneillä ahdistuneisuus ja masennus
• Interventio ja toteuttaja valitaan niin, että apu tarjotaan matalalla
kynnyksellä ja nopeasti
• Huomioidaan toimintaympäristön valmius: johdon tuki, resurssit,
osaaminen, seurannan mahdollisuus
• Kaikki näyttöön perustuvat menetelmät eivät sovellu perustasolle
• Riittävä koulutuskapasiteetti
• Menetelmäohjaus välttämätön, edellyttää aiempaa osaamista omalla
alueella tai ostamista muualta
• Eduksi on mahdollisuus vertailla eri toimintamalleja saman menetelmän
käytössä hyvinvointialueen sisällä tai valtakunnallisesti

Toimintamallien ja menetelmien etsiminen
• Lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelut/Näyttöön
perustuvat tuki ja hoitomenetelmät

• Sote-uudistus/Tulevaisuuden
sosiaali jaterveyskeskus/Toimintamalleja ja
menetelmiä työn tueksi

Interventioiden käyttöönotto ja juurruttaminen
Käyttöönotto

Juurruttaminen
ja ylläpito

Seuranta

• Koulutukset
• Ohjeistukset

• Prosessit ja palvelupolut
• Yhteistyörakenteet
• Implementaatio-osaaminen

• Onnistuuko käyttöönotto?
• Kohdentuminen ja laatu?

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
– yhteiskehittämisen rakenne
STM vastaa
Tuleva
lainsäädännöstä, hyvinvointialue
strategisesta
ohjeistuksesta ja
rahoituksesta
THL vastaa

psykososiaalisten
menetelmien
kansallisesta
tuesta
➢ toimenpideluokitukset
➢ kirjaaminen
➢ seuraaminen
➢ raportointi

Yliopistosairaala

Yliopistosairaaloiden
yhteistyö

Menetelmien käyttöönotto ja
juurruttaminen

Keskittämisasetuksen mukaiset tehtävät,
osaamisen varmistaminen ja ohjaus

Yhteiset kysymykset ja käytännöt

Hyvinvointialueen tehtävät ja tavoitteet
käyttöönottoprosessissa
Tuleva
hyvinvointialue

HANKEAIKANA
➢ Rakentaa alueellista yhteistyötä
kuntien kesken
➢ Kokoaa osallistujat koulutuksiin
➢ Kehittää ja vahvistaa menetelmäohjauksen omavaraisuutta

• Hoito- ja palvelupolut
• Yo-klinikan kanssa valittujen menetelmien
käyttöönoton suunnittelu, toteutus ja juurrutus
• Työntekijöiden valinta koulutuksiin ja resursointi
• Menetelmäohjaus (yo sairaalan kouluttamat
henkilöt)
• Yhteistyöverkostot
• Menetelmien kohdentumista, toteumia ja laatua
koskevan tiedon kerääminen tietojärjestelmiin
• Myös alueellinen sidosryhmäviestintä
• Sairaanhoitopiiritason toiminta lakiesityksen
mukaisesti
• Perustason ja erikoissairaanhoidon
konsultaatiokäytännöt

Yliopistosairaalan tehtävät ja tavoitteet
käyttöönottoprosessissa
Yliopistosairaala

HANKEAIKANA
➢ Tukee osaamista
➢ Valmistelee toimintamallin
juurtumista ja vakiintumista
osaksi rakennetta
➢ Verkostoituu muiden
yliopistosairaaloiden kanssa

• Keskittämisasetuksen mukaiset tehtävät
• Sovittujen menetelmien koulutusten
järjestäminen ja koordinointi
• Menetelmäohjauksen toteutuksen
varmistaminen ja järjestämisen tuki
• Osaamisen juurtumisen varmistaminen ja
sen ylläpito, koulutettujen tuki
• Seuraa menetelmien kohdentumista,
toteumia ja laatua
• Viestintä eri toimijoiden välillä
• Yhteiskehittäminen erva-alueen tulevien
hyvinvointialueiden kanssa

Yliopistosairaaloiden yhteistyö ja tavoitteet
käyttöönottoprosessissa
Yliopistosairaaloiden
yhteistyö

HANKEAIKANA
➢ Käsittelee erva-alueen
yhteistyössä
esiin tulevat kysymykset
➢ Keskustelee yhteisistä
käytännöistä
➢ Toimijoina
yliopistosairaaloiden
psykiatrian vastuuhenkilöt

• Erva-alueiden tilannekuva ja yhdessä
havaitut kehittämistarpeet
• Toimintamallien jakaminen ja
kokemusten vaihto
• Keskustelussa mm.

• Näyttöön perustuvat menetelmät
• Toimeenpanon yhteydessä käytettävien
mittareiden valinta
• Nuoren arvioinnin perusteet ja
toimintatavat

• Viestintä ja tiedon kulku
• Yhteistyö THL:n kanssa

THL:n tehtävät ja tavoitteet
käyttöönottoprosessissa
• Kansallinen ohjaus

THL
Psykososiaalisten
menetelmien
toimeenpanon
➢kansallinen tuki
➢ohjeistus
➢seuranta
➢raportointi

• Toimenpidekoodit

• Yhteistyö ja kansalliset tapaamiset
toimeenpanon vastuuhenkilöille
• Yliopistosairaaloiden projektitiimit
• Hyvinvointialuetason esimiehille

• Yhteiskehittämisen tuki
• Viestintäalustana mm. Innokylä
• Yhteistyö STM:n kanssa

• Toimeenpanoprosessin tuki
• Kehittämisyhteistyö yliopisto- sairaaloiden
kanssa

Yhteistyörakenne sote-keskukset ja esh
• Tukee häiriöiden tunnistamista ja hoitoa
• Tukee psykososiaalisten menetelmien valikoiman ja menetelmien
käytön ylläpitämistä
• Tukee menetelmien oikea-aikaista ja oikein kohdennettua saatavuutta
perusterveydenhuollossa
• Hyvinvointialueilla otetaan käyttöön vaikuttavaksi todetut menetelmät
yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden varhaiseen
hoitoon
• Mallit mielenterveyshäiriöitä sairastavien fyysisen terveyden
edistämiseksi ja somaattisen terveydenhuollon yhdenvertaiseksi
toteutumiseksi
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020-2023 Ohjelma ja hankeopas
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163349/STM_2021_27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hankesuunnitelma
• Riittää alustava, yhdessä
yliopistollisen sairaalan
sairaanhoitopiirin kanssa tehty
suunnitelma sote-keskusten
vastaanottotoiminnassa ja muualla
perustasolla hankeaikana käyttöön
otettavista psykososiaalisista
menetelmistä ja niiden käytöstä
osana alueellista yhteistyötä ja
hoito- ja palveluketjuja.
• Yhteinen suunnitelma
tarkennetaan myöhemmin
yliopistollisen sairaalan
sairaanhoitopiirin erillisen haun
hakemukseen.

YHTEISTOIMINTAMALLI

Yliopistoklinikan koordinaatio

Yliopistoklinikka: eri ikäryhmille soveltuvat
menetelmät (Käypä hoito, PALKO)
Hyvinvointialue 1

Hyvinvointialue 2

Hyvinvointialue 3

Pilottikunnat:

Pilottikunnat:

Pilottikunnat:

Lapset

Lapset

Lapset

Nuoret

Nuoret

Nuoret

Työikäiset

Työikäiset

Työikäiset

Ikääntyneet

Ikääntyneet

Ikääntyneet

Ikääntyneiden
interventiot
perustasolla

• Menetelmät ja hoidon vaikuttavuus eivät eroa muusta
aikuisväestöstä
• Etenkin vanhuusiässä (yli 75-v) on tarpeen arvioida
somaattisen sairauden mahdollinen yhteys oireiluun
• Yksilöllinen hoidon tarpeen arviointi: onko kyseessä esim.
akuutti sopeutumisongelma, ihmissuhdeongelmat tai
toistuva masennus
• Jos häiriö ei ole vaikea-asteinen, perusterveydenhuollossa
toteutettava lyhyt psykososiaalinen interventio voi olla
riittävä
• Kun toimintakyky on rajoittunut (esim. lievä muistihäiriö),
hoidossa korostuvat supportiiviset, elämän
merkityksellisenä kokemista edistävät ja hyvinvointia
lisäävät elementit.
•Viitteet: Käypä hoito –suositukset; Pajunen H: Ikääntyneen
psykoterapiasta (Duodecim 2020;136)
•Lähde: Olavi Lindfors, vieraileva tutkija

Yhteistyömallin verkostot
Hyvinvointialueet ERVA:n sisällä ja yliopistoklinikat

Perustaso ja erityistaso
Terveys- , sosiaali- ja sivistystoimi
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Hyvinvointialue, järjestöt ja erillishankkeet
Yliopistoklinikat valtakunnallisesti

Kansallinen seuranta THL

Täydennyshaku
• https://soteuudistus.fi/hakuunliittyvat-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

KYSYMYKSIÄ?

Kiitos

