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Psykososiaalisten menetelmien 
alueellinen yhteensovittaminen
Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten
menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns. 
keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti.

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien 
osalta. Nämä ovat:

1. Psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus

2. Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen

3. Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittäminen

5. Kustannusten nousun hillintä

Keskittämisasetuksen mukaisesti nyt haettavan rahoituksen tavoitteena on erityisesti:

1. Parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä kaikilla ikäluokilla

2. Tukea perustasolle soveltuvien, näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yleisimpien lievien 
ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaisen hoitoon.

3. Vakiinnuttaa perusterveydenhuollon ja lasten- ja nuorten peruspalvelut kattava yhteistyörakenne, joka tukee 
mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä menetelmien ylläpitämistä



Tavoitteiden saavuttamiseksi 
suunnitellut toimenpiteet

Hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi ja niiden 
jatkuvuuden turvaamiseksi hankkeen jälkeen tarvitaan 
toimenpiteitä ja yhteistyörakenteet kolmella tasolla:

• Yliopistosairaalat kehittävät yhdessä sellaisia palveluita ja 
osaamista, jotka skaalautuvat ja joiden kehittäminen on 
tehokkainta kansallisella tasolla

• Kukin yliopistosairaala kehittää omia palveluitaan ja 
osaamistaan, sekä soveltaa kansallisessa yhteistyössä 
kehitettyjä palveluita yhteistyöalueellaan

• Hyvinvointialuekohtaisesti sovitaan yhteiskehittämisen 
parhaista tavoista ja rakenteista, joilla perustason palveluita 
tuetaan
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Lastenpsykiatrian menetelmien 
käyttöönotto

• Käytösongelmien tunnistaminen ja varhaisen hoidon malli

• Ahdistuksen hoitoon Cool Kids –menetelmä

• Barnahus-projekti: Traumafokusoitu kognitiivinen 
käyttäytymisterapia (TF-KKT)

• Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

• Neuropsykiatrinen valmennus ja interpersonaalinen IPC-
interventio/IPT-N –terapia?
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Ihmeelliset vuodet
vanhemmuusryhmät

Digiavusteinen Voimaperheet
vanhempainohjaussohjelma

Digitaalinen Voimaperheet – Ole läsnä lapsellesi

Ihmeelliset vuodet ryhmänhallinta (TCM) 

Kasvun voimaa -digiohjelma

Lastenneuvola

Väestöseulonta

Lastenneuvola

varhaiskasvatus

ja alakoulu

Koko ikäluokka

Perheneuvolat, perhekeskukset

ja lastensuojelu

Lasten käytösongelmien tunnistamisen ja 

varhaisen hoidon malli



Menetelmien käyttöönoton suunnitelma

Vuonna 2022

Vahvistetaan erikoissairaanhoidon 
menetelmäosaamista – turvataan 
menetelmätuki perustasolle

Vuonna 2023

Koulutetaan perustason toimijoita

Hankeaikana 2022-2023

Tehdään yhteistyötä, turvataan 
lapsille sujuvat ja oikea-aikaiset 
mielenterveyspalvelut yksilöllisen 
tarpeen mukaan. 

Menetelmä-
koordinaattorit 
lastenpsykiatrialle 
sekä perustasolle!
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Nuorisopsykiatrian menetelmien 
käyttöönotto

• Masennusoireiluun IPC/IPT-N

• Ahdistuksen hoitoon Cool Kids –menetelmä

• Neuropsykiatrinen valmennus kansallisessa yhteistyössä

• Jatketaan kognitiivisen lyhytterapian menetelmien 
juurruttamista
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Menetelmien käyttöönoton suunnitelma

Vuonna 2022

Vahvistetaan erikoissairaanhoidon 
menetelmäosaamista – turvataan 
menetelmätuki perustasolle, 
jatketaan suunniteltuja perustason 
koulutuksia

Vuonna 2023

Koulutetaan perustason toimijoita

Hankeaikana 2022-2023

Tehdään yhteistyötä, turvataan 
nuorille sujuvat ja oikea-aikaiset 
mielenterveys –ja päihde palvelut 
yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Menetelmä-
koordinaattorit 
nuorisopsykiatrialle 
sekä perustasolle!
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Kiitos!

Lisätiedot: 
projektipäällikkö Mia Oksa
mia.oksa@tyks.fi 
050 574 0521


