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Tausta 
Lasten ja nuorten psykososiaaliseen tukeen on kehitetty menetelmiä, jotka on tieteellisissä 
tutkimuksissa todettu vaikuttaviksi ja käytännössä koettu hyödyllisiksi. Erityisesti 
vaikuttavuusnäyttöä, jopa kustannusvaikuttavuusnäyttöä, on kertynyt vanhemmuusohjelmista, joilla 
tuetaan lapsen kehitystä tukemalla lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta ja positiivisia 
kasvatuskäytäntöjä. Suomessa näitä menetelmiä on saatavilla hyvin vaihtelevasti. Vaikuttavien 
menetelmien epätasa-arvoinen saanti on todettu ongelmaksi myös kansainvälisissä tutkimuksissa. 
Vaikuttavien menetelmien levittäminen niin, että ne edelleen ovat vaikuttavia, on vaativaa. Ensin 
pitää valita, minkä menetelmän valitsee tiettyyn tarkoitukseen ja tämän jälkeen luoda edellytykset ja 
tukea menetelmän käyttöä pitkäjänteisesti. Jotta ammattilaiset ja esimiehet voisivat valita 
vaikuttavimmat ja käyttökelpoisimmat menetelmät ’menetelmämarkkinoilta’ on  muissa 
Pohjoismaissa luotu portaaleja, joissa on arvioitu kunkin maan näkökulmasta eri menetelmien 
tutkimusnäyttö ja käyttökelpoisuus. Muissa Pohjoismaissa on myös joidenkin valittujen 
menetelmien kohdalla päädytty keskitettyyn levittämiseen menetelmien laadun varmistamiseksi. 
Vastaavia toimia on suositeltu useissa suomalaisissa ja kansainvälissä raporteissa. 
Lastensuojelutyöryhmän loppuraportti (STM 2013) suosittelee Käypähoito-suositusten mukaisen 
järjestelmän luomista lasten, nuorten ja perheiden tukimuodoista. Suomen Mielenterveysseura ja 
ITLA ovat käynnistäneet Suomessa Kasvun tuki varhaisen vaikuttavan tuen tietolähteen muiden 
Pohjoismaiden esimerkkien mukaan. Kasvun tuki arvioi menetelmien tutkimusnäyttöä, vaikutusta, 
käyttökelpoisuutta ja eettisyyttä, jotta esimiehet ja päättäjät saavat apua kustannustehokkaiden ja 
käyttökelpoisten ja turvallisten työvälineiden valitsemiseen lasten ja perheiden avuksi. 
 
 Tavoitteet 

- uudistaa lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden osaamista 
ja työvälineitä  

-  integroida palvelut kokonaisuudeksi ja siirtää palveluiden painopiste kaikille yhteisiin ja 
ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä perhelähtöisyyteen ja 
voimavarojen vahvistamiseen 

- edistää vaikuttavien, käyttökelpoisten ja eettisten psykososiaalisen tuen menetelmien tasa-
arvoista ja tasalaatuista saatavuutta Suomessa 
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 Konkreettiset toimenpiteet 

- Jatketaan ja kehitetään edelleen Kasvun tuki verkkopohjaista tietolähdettä. Kehitetään 
yhteistyötä muiden Pohjoismaiden ja suomalaisten toimijoiden kanssa tavoitteena saada 
Kasvun tuki -portaalista pysyvä toiminta.    
 

- Luodaan implementaatiorakenne kolmesta neljään näyttöön perustuvalle menetelmälle. 
Menetelmät valitaan Kasvun tuki - portaalista ja luodaan niille implementaatiorakenne, jota 
pilotoidaan hankkeen aikana.  Menetelmillä on selkeä kosketuspinta vanhemmuuteen tai 
lapsen/nuoren ja hänen läheisimpien aikuisten vuorovaikutukseen ja kasvatuskäytäntöihin, 
ne perustuvat teorioihin lapsen ja nuoren kehityksestä ja niistä on maassamme paras 
tutkimusnäyttö, todettu vaikuttavuus, käyttökelpoisuus, turvallisuus ja eettisyys. Menetelmät 
valitaan huomioiden eri ikäryhmät, kieliryhmät ja erilaiset perhemuodot. Jokaista 
menetelmää varten rakennetaan asteittain valtakunnallinen levittämis-, koulutus-, 
työnohjaus- ja laadunvarmistusmalli ja laaditaan käsikirja kunkin menetelmän 
implementointiin.  
 

- Neuvotellaan ja valmistellaan kotipesä ja toimintaedellytykset Kasvun tuki – tietolähteelle ja 
vaikuttavien menetelmien ylläpidolle ja levittämiselle.   

 
 

Tulokset 
- Suomessa on sähköinen varhaisen vaikuttavan tuen tietolähde, josta esimiehet, päättäjät ja 

myös käytännön työntekijät saavat apua kustannustehokkaiden ja käyttökelpoisten ja 
turvallisten työvälineiden valitsemiseen lasten, nuorten ja perheiden tueksi.  

- Vaikuttavien menetelmien systemaattiseen levittämiseen ja ylläpitoon on syntynyt pysyvä 
rakenne valtion ja maakuntien tasolla.  

-  Tietolähteelle ja menetelmien levittämiseen ja ylläpitoon on järjestynyt vakaa kotipesä ja 
toimintamalli. Kotipesä on mahdollisesti eri toimijoiden konsortio. 

 
Resursointi 
LAPE-hankkeen osana resurssoidaan sähköisen portaalin ylläpito ja kehittäminen vuosina 2017-
2018 ja keskitetty menetelmien implementaatiorakenne. Maakunnat ja kunnat saavat 
implementaatiorakenteen kehittämiseen kuuluvat pilotoitavien menetelmien koulutukset LAPE-
hankkeen aikana maksutta, mutta vastaavat itse menetelmien käytön tuesta ja työn organisaatiosta. 
Työkalupakki toimii osana matalan kynnyksen palveluja.   
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