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Diojen teemat

• Hankkeen taustaa

• Pääkohtia valtionapupäätöksestä

• Osahankkeet



Nykytilanne

• Matalan kynnyksen näyttöön perustuvien psykososiaalisten 

hoitojen saatavuus ei vastaa tarvetta 

– Hoidot alkavat pitkällä viiveellä 

– Potilaat kroonistuvat ja heidän toimintakykynsä alenee

– Psykiatriset osastot pursuavat ylipaikoilla

– Erikoissairaanhoidon avopalveluihin on pitkät jonot 

• Tarjonta kohdistuu liikaa pitkiin terapioihin, jota ”staassaavat” 

nopeasti, eivätkä kykene ottamaan uusia potilaita vastaan



Nykytilanne

• Vaikuttavia, näyttöön perustuvia lyhyt-, etä- ja 

nettiterapiamuotoja on runsaasti olemassa, mutta näitä 

ei ole riittävästi hyötykäytössä

• Monenlaisia hankkeita on ollut, mutta kuinka usein 

näistä muodostunut jotakin pysyvää ja konkreettista?

• Tämän hankkeen tavoitteena on luoda pysyvät 

yhteiskehittämisrakenteet psykososiaalisten 

menetelmien käytön ja kehittämisen turvaamiseksi



Miten psykososiaalisten hoitojen saatavuus on 
korjattavissa

1. Jo perustason käyttöön pitää saada riittävän laaja valikoima
näyttöön perustuvia psykososiaalisia hoitoja.

2. Potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus oikeanlaiseen 
terapiaan tulee toteuttaa mahdollisimman kevyellä prosessilla 
usein jo perustasolta

• Edellä mainittujen toteutuminen edellyttää monien ammattilaisten lisä-
kouluttamista, satojen henkilöiden kouluttaminen puolestaan edellyttää 
uudenlaista koulutusjärjestelmää

• Kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, koska hanke toteutetaan 
kansallisena kehittämisyhteistyönä, jonka taustalla on HUS:n Terapiat 
etulinjaan -hanke





Valtionapupäätöksen pääkohtia



Valtionapurahoitus koostuu monesta hankkeesta

• OYS-erityisvastuualueen Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoituksesta 
on vielä käytettävissä rahaa nuorten psykososiaalisten 
menetelmien koulutuksiin ainakin 31.3.2022 asti.

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen toisen 
vaiheen rahoituksesta on myönnetty hyvinvointialueille 
rahoitusta vuosille 2022-23 kaikkien ikäluokkien perustason 
psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoon

• Nyt puheena olevassa hankkeessa yliopistosairaaloille on 
kohdennettu rahoitus psykososiaalisten hoitojen 
tukirakenteiden ja koulutusten toteuttamiseksi.



Hankkeen valtionapupäätös

• Avustus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja 

avustusta saa käyttää vain hankehallinnoijan hanketoiminnan 

kustannuksiin.

• Avustuksella voidaan kattaa 80% hankkeen kuluista, 55% 

alaikäisille ja 45% aikuisille.

• Valtionapu on 1 180 000 €  omavastuuosuus huomioiden 

kokonaisrahoitus = 1 475 000 €

• Omavastuuosuus on sovittu katettavan hyvinvointialueiden kesken 

asukaslukujen suhteessa: Kainuu 44 000 €, Lappi 108 000€, 

Pohjois-Pohjanmaa 256 000 €, Soite 42 000 €.



Hankeen valtionapupäätös

• Alueet ovat sitoutuneet palkkaamaan hankeajaksi psykososiaalisten 

hoitojen yhteiskehittämisestä vastaavia henkilöitä, ns. 

terapiakoordinaattoreita. 

• Tulsote-hankkeissaan alueet ovat resursoineet tähän työpanoksia:

– Kainuu 0,5 henkilötyövuotta

– Lappi 2 henkilötyövuotta

– Pohjois-Pohjanmaa 3,3 henkilötyövuotta

– Soite 0,4 henkilötyövuotta + menetelmäosaamisen kehittämiseen 

koulutussuunnittelun ja viestinnän resurssia 20%



Psykososiaalisten hoitojen koordinaatio-

hankkeen osahankkeet



Kansallinen yhteiskehittämishanke on jaettu viiteen 

osahankkeeseen

– Osahanke 1: Mielenterveystalon digitaalisten omahoito- ja 

mielenterveyspalveluiden sekä ammattilaisten tukipalvelujen 

käytön laajentaminen

– Osahanke 2: Toimiva hoidontarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus

– Osahanke 3: Monipuolinen valikoima matalan kynnyksen 

psykososiaalisia hoitomuotoja ja koulutuksia

– Osahanke 4: Hoitojen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden 

seuranta 

– Osahanke 5: Pysyvä kansallinen yhteistyöverkosto 

yhteostyöaluetasoisen koordinoinnin tukena



Terapiakoordinaattorit

• Voivat olla esim. psykologeja tai psykiatrisia sairaanhoitajia, jotka 
muodostavat erityisvastuualuetasoisen yhteiskehittämisverkoston 

• Hankkeen alussa voidaan määritellä tarkemmin heidän 
tehtävänkuvansa, mutta pyritään yhdistämään siihen sekä 
yhteiskehittämistä että etulinjan työntekijöiden tukea, koulutusta 
ja menetelmäohjausta.

• Tavoitteena on, että he muodostavat pysyvän koulutus- ja 
menetelmäohjausrakenteen 

• OYS voi tukea terapiakoordinaattoreita ja koordinoida alueen 
yhteiskehittämistä sekä osallistua kansalliseen terapiakoordinaation 
kehittämistyöhön. 

• Terapiakoordinaattoreille on tarkoitus järjestää kansallinen 
koulutusohjelma ja  verkostoyhteistyö



Terapianavigaattori

• Katso tarkemmin Terapianavigaattorista täältä:
https://www.keusote.fi/palveluhakemisto/aikuisten-
mielenterveys-ja-paihdepalvelujen-hoidontarpeen-arviointi-
ja-asiakasohjaus/

• Mielenterveysongelmien oirekyselyjärjestelmä aikuisille, 
räätälöitävissä myös nuorille ja lapsille

• Tuottaa kuvauksen potilaan tilanteesta, jonka potilas voi 
halutessaan toimittaa ammattilaiselle 

• Navigaattorilla voidaan säästää ammattilaisten arviointityötä 
ja parantaa hoitoon ohjauksen laatua 

• Lisäksi avuksi kehitetään digitaaliset hoitoonohjausalgoritmit, 
jotka mahdollistavat yhtenäisen ohjauksen erilaisiin hoito-
ohjelmiin 

https://www.keusote.fi/palveluhakemisto/aikuisten-mielenterveys-ja-paihdepalvelujen-hoidontarpeen-arviointi-ja-asiakasohjaus/


1. Mielenterveystalon digitaalisten potilaille suunnattujen ja   

ammattilaisten tukipalvelujen käytön laajentaminen

• Em. palveluiden käytön laajentaminen edellyttää koulutuksia, 

ammattilaisten sitoutumista ja palveluiden sovittamista osaksi 

hoitopolkuja

• OYS voi tukea koko yhteistyöaluetta näissä toimenpiteissä



2. Toimiva hoidontarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus

• OYS osallistuu hoitoonohjausalgoritmien ja alaikäisten 

terapianavigaattorin yliopistosairaaloiden 

yhteiskehittämiseen

• Tavoitteena on, että koko OYS-yhteistyöalueella 

toteutuu samoilla kriteereillä pääsy vaikuttaviin 

psykososiaalisiin hoitoihin.



3. Tavoitteena monipuolinen valikoima näyttöön perustuvia 

matalan kynnyksen psykososiaalisia hoitomuotoja ja näitä tukeva 

järjestelmä

• Muiden koulutusmenetelmien tueksi otetaan käyttöön 
yliopistosairaaloiden yhteinen sähköinen koulutusalusta 
psykososiaalisten hoitojen kouluttamiseen perustasolle.

• OYS osallistuu kansallisessa yhteistyössä koulutusten sisältöjen 
laatimiseen. 



Aikuispsykiatria  

• Aluksi kartoitetaan alueilla käytössä olevat psykososiaaliset 
menetelmät, minkä jälkeen laaditaan aluekohtaiset 
koulutussuunnitelmat

• Masennuksen osalta OYS voi tarjota alueille tukea 
interpersonaallisen ohjauksen (IPC eli englanniksi 
Interpersonal Counselling) käyttöönotossa

– Aikuisten interpersoonallisen ohjauksen (IPC-ohjaajien) 
koulutus on aloitettu vuonna 2021 ja tätä jatketaan 
koulutustarpeista alueiden kanssa sopien.



Aikuispsykiatria

• Ahdistuksen osalta 
– OYS voi tarjota alueille kansallisessa yhteistyössä toteutettavan 

kognitiiviseen työotekoulutuksen syksystä 2022 alkaen ja 
järjestää koulutuksen jälkeiset menetelmäohjaukset

• OYS voi järjestää ongelmaspesifien ohjattujen omahoitojen 
koulutuksia etulinjan työntekijöille. 

• OYS osallistuu kansallisessa yhteistyössä näyttöön 
perustuvien hoitojen koulutusten kehittämiseen 

– vanhusten masennus ja käytöshäiriöt (IPT ikääntyneille ja 
kognitiivisbehavioraalinen hoitomalli) 
• IPT eli interpersoonallinen psykoterapia (englanniksi Interpersonal

Psychotherapy)

– päihdehäiriöt (motivoiva haastattelu). 



Lastenpsykiatria

• Aluksi kartoitetaan alueilla käytössä olevat psykososiaaliset 

menetelmät, minkä jälkeen laaditaan aluekohtaiset 

koulutussuunnitelmat

• Keskeiset häiriöryhmät, joihin OYS rakentaa alueita tukevan 

osaamisverkoston: Käytöshäiriöt, neuropsykiatriset häiriöt ja 

ahdistuneisuushäiriöt.

• Barnahus-hankkeen kautta on menossa yhteistyöalueella traumafokusoidun 

kognitiivisen käyttäytymisterapian (lyhennettynä TF-KKT) koulutus.



NMOK (Nuorten mielenterveyden osaamiskeskus) 

• Toimintaa kehitetään  yhteistyössä lasten ja nuorten alueellisten 
terapiakoordinaattoreiden ja hyvinvointialueiden kanssa.

• Jatketaan Cool Kids –menetelmän käyttöönottoa vuoden 2023 
loppuun asti ulottuvien koulutus- ja menetelmäohjaussuunnitelmien 
pohjalta. 

• Cool Kids –menetelmän tukea varmistetaan alueellisilla 
menetelmäohjaajien menetelmäohjauksella.

• Interpersonaallisen ohjauksen eli IPC-koulutusaaltoja jatketaan ja 
koulutetuille järjestetään menetelmäohjaus  ensimmäisen vuoden 
ajaksi sekä jatkoksi tuetaan mentorointia tai alueellista 
menetelmäohjausta. Boosteripäiviä ja esihenkilötapaamisia 
järjestetään tukemaan menetelmän juurtumista.

• Vaikuttavuustietoa kerätään molemmista menetelmistä Webropol-
kyselyin.



4. Hoidon laadun, vaikuttavuuden ja  saatavuuden seuranta sekä 

tiedolla johtaminen

• OYS voi tukea psykoterapian laaturekisterin käyttöönottoa siihen 
halukkailla hyvinvointialueilla.

• OYS voi tukea alueellisesti yhtenevän toimenpidekoodien ja rakenteisten 
kirjaamiskäytäntöjen käyttöönottoa ja ylläpitoa (on jo ESKO-
potilastietojärjestelmässä). 

• Hankkeen onnistumista ja alueellisten koulutusten kautta 

käyttöönotettavia menetelmiä seurataan erillisillä kyselyillä

•



Käytännössä

• Hankkeelle luodaan tarvittavat yhteistyörakenteet

• Yliopistosairaaloiden yhteiskehittämiselle on 

ikäryhmäkohtaiset ohjausryhmät. 

• OYS voi tukea oman yhteistyöalueensa hyvinvointialueita

• Toivomme, että tässä vaiheessa alueet toimittavat 

hankepäällikkö Heli Keltille (etunimi.sukunimi@ppshp.fi)

– Kehittämistyön eri osien yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot

– Listan alueilla käytössä olevista psykososiaalisista hoitomuodoista


