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Verkostojen johtaminen – Johtamisteot ja -kokeilut

• Johtamisen vallankumous – lapsi ensin

• Muutosta johdetaan kokeilemalla

• Lapset ja nuoret itse muutosvoimana

• Digitaalisia palveluita ja yhteisöjä

• Parasta mahdollista käsillä olevien resurssein

• Onnellinen lapsuus ja hyvät eväät elämään

• Uusien johtamisen verkostojen rakentaminen

• Yhdessä johtaminen



Kouluterveyskysely - Ollut huolissaan 
mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana, %

Koko maa, Perusopetus 8. ja 9. lk



Heijastuksia LAPE-akatemiasta lokakuulta

• Toivon, että palvelujamme käyttävät kokevat 
saavansa kokonaisvaltaisesti apua, eikä palvelujen 
saavuttaminen kompastu ainakaan 
organisatorisiin rakenteisiin ja johtamisen 
kulttuuriin

• Toivon myös, että oikeasti saadaan verkostotyö ja 
yhteinen tekeminen onnistumaan



Tervetuloa LAPE-akatemiaan!
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Kohti vaikuttavuuslähtöistä 
toimintaa

Projektijohtaja Mika Pyykkö
Uudenmaan LAPE-akatemia 13.11.

Järvenpää



Terveys (sairaus) ja hyvinvointi (pahoivointi) / 

kansallisista resursseista 1/2

- Terveyden edistämisen määräraha (vuodesta 1997)

- 2 - 9 miljoonaa euroa / vuosi (v. 2000-2019)

- Veikkausvoittovarat (v. 2000-2019)

- nuorisojärjestöt 19 -> 55 miljoonaa euroa

- liikuntajärjestöt 79 -> 155 miljoonaa euroa

- sosiaali- ja terveysjärjestöt 234 -> 262 miljoonaa euroa

- yhteensä 616 -> 1 078 miljoonaa euroa (kasvu 41 %)

Lähde: Kuntaliitto, OKM, THL, Veikkaus, VNK, Väestörekisterikeskus



Terveys (sairaus) ja hyvinvointi (pahoinvointi) / 

kansallisista resursseista 2/2

- Kuntien liikunta- ja nuorisotoimien menot (v. 2000-2017)

- liikunta 370 -> 880 miljoonaa euroa (110 %)

- nuoriso 151 -> 225 miljoonaa euroa (50 %)

- Pääministeri Juha Sipilän hallitus v. 2015-2019 / kärkihankkeet

- terveys ja hyvinvointi 13o miljoonaa euroa

- Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon menot (v. 2000-2017)

- 10 –> 21 miljardia euroa (100 %)

Lähde: Kuntaliitto, OKM, THL, Veikkaus, VNK, Väestörekisterikeskus 



Lisää numeroita

- Väestönmuutos (v. 2000-2018)

– 5,2 miljoonaa -> 5,5 miljoonaa (8 %)

- Lihavien osuus väestöstä (v. 2000-2018)

– 12 % -> 20 % (67 %)

- Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (v. 2000-2018)

– 14 000 -> 18 000 (29 %)

Lähde: Kuntaliitto, OKM, THL, Veikkaus, VNK, Väestörekisterikeskus



Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. impact investing) 
on yksityisen pääoman tietoista suuntaamista 
organisaatioon/toimintaan, joka saa aikaan sekä 
taloudellista tuottoa että mitattavaa 
yhteiskunnallista/ympäristöllistä hyötyä. 



Taloudellisten resurssien suuntaamisen eri painotuksia

Vaikuttavuus

Perinteinen
sijoittaminen

Vaikuttavuus-
sijoittaminen 
(Vastuullinen 

sijoittaminen 2.0)

Hyväntekeväisyys

Tuotto

Pääoma 

palautuu

Ei merkitystä



Vaikuttavuusketju (soveltaen The iooi method by Bertelsmann Stiftung)

ja vaikuttavuuden mallintaminen

Vaikuttavuus mallintamisen lähtökohtana

Mallinnus toimii vaikuttavuuden johtamisen 
ja vaikutusten todentamisen työvälineenä
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Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

– Ilmiön rajaaminen ja juurisyiden tunnistaminen

– Hyödyn hinnoittelu (myönteinen muutos)

Vaikutusten syntymisen mallinnus

Interventioiden toteuttamisen mallinnus

– Taloudellinen mallinnus

– Toiminnallinen mallinnus

Vaikuttavuuden mallintamisen tasot

A Yhteiskunnallinen hyöty

2010 2017 2020 2025

Hyötypotentiaali

B Tavoitteena oleva vaikutus

2018 2020 2025

Hyötypotentiaali

Tavoiteltu vaikutus

C Intervention investointilaskenta

Intervention kustannukset
Vaikutuksen arvopotentiaali

→Hinnoittelu

Intervention takaisinmaksu



A) Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

- Perustuu halutun muutoksen taustalla olevien juurisyiden ja mahdollisuuksien
sekä niistä seuraavien taloudellisten vaikutusten tunnistamiseen

- Rajaa vaikutusketjun ylimmällä portaalla olevan ilmiön ja nimeää 
vaadittavat konkreettiset muutokset

- Laskee millaisia taloudellisia hyötyjä toiminnan uudelleen suuntaamisella 
voisi olla mahdollista saavuttaa



B) Vaikutusten syntymisen mallinnus

- Esittää miten yhteiskunnallisen hyödyn edellyttämät muutokset saavutetaan

- Kattaa tavoitteena olevien konkreettisten muutosten aikaansaamiseksi tarvittavat 
toimet ja arvion niiden edellyttämistä investoinneista 

- On systeemisen muutoksen kuvaus



C) Interventioiden toteuttamisen mallinnus

- Esittää miten palvelu(kokonaisuus) tuottaa halutun tuloksen 

- Liittyy vaikutusketjun kahden alimman osan, tekojen ja 
panosten käytön kuvaamiseen

- Sisältää usein myös investoinnin takaisinmaksu- ja tuottolaskelmat (ROI)



Vaikuttavuusketju

Panos (input)

Käytetyt resurssit

Teko (output)

Mitattava tehty 
työ

Vaikutus
(outcome)

Konkreettinen 
muutos 
ihmisissä tai 
rakenteissa

Vaikuttavuus
(impact)

Ihmisten 
hyvinvointi ja 
yhteiskunnallinen 
hyöty

Ratkaisu (transformative service)

Palvelukokonaisuus, joka suuntaa teot 
ja panokset muutoksen toteuttamiseen.



Vaikuttavuus

Vaikuttavuuden ekosysteemi

Muutos

Ratkaisu

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Muutos

Teko

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Teko
Teko

Panos
Panos

Panos

Teko

Teko

Panos

Panos

Panos

Panos

Ratkaisu



Tulosperusteinen rahoitussopimus 

(SIB/EIB/DIB)

Tulosperusteinen rahoitussopimus on vaikuttavuusinvestoimisen muoto, 
jossa kerätyt sijoitusvarat käytetään yhteisen tulostavoitteen saavuttamiseen. 

Sijoittajat kantavat, vähintään pääosin, toiminnan taloudelliset riskit ja 
julkinen sektori maksaa vain tuloksista.



Julkinen
sektori

Sijoittajat

Palveluntuottajat

SIB-malli käytännössä

Ilmiö



SIB – mikä muuttuu?

Ostetaan vaikutuksia – ei suoritteita 

– verovarojen tuloksellinen käyttö yksityistä pääomaa hyödyntäen

Etupainotteiset investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen

– varoja ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan

Pohjana faktat ja mallinnus – ei mielikuvat

– mahdollistaa tiedolla johtamisen

Lähtökohtana ihminen

– segmentointi, rakenteet ja prosessit vaikuttavuuden aikaansaamiseksi

Tulostavoitteen määrittely ja ratkaisujen muotoilu

– julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä



Esimerkkejä monilta osin ehkäistävissä 

olevista kustannuksista

Kustannus Euroa vuodessa

Huostaanotettu lapsi 130 000 / hlö / kunta

Syrjäytynyt nuori 20 000

Ympärivuorokautista hoivaa 
tarvitseva ikääntynyt

40 000

Alkoholihaitat 1 mrd. / yhteiskunta

Liikkumattomuus 1 - 2 mrd.

Sairauspoissaolot 3 - 4 mrd.

Tupakointi 1,5 mrd.

Diabetes (ml. tyypin 2 diabetes) 1 - 2 mrd.

Yksinäisyys jne. …



SIB-hankkeen vaiheet

1. Ilmiön, tarpeen ja kohderyhmän määrittely

2. Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

- 2–5 edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella seuraavien vuosien kehityssuunnan 
hahmottaminen vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. väestöryhmän hyvinvoinnissa

- Todennetun kehityskulun syiden määrittely

- Kehityskulun syiden taustalla olevien juurisyiden ja niihin vaikuttavien muutosten määrittely

- Haluttujen muutostavoitteiden määrittäminen ja arvottaminen (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet)

3.      Päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä ja tulostavoitteesta

4.      Hankehallinnojan kilpailutus

5. Vaikutusten syntymisen mallinnus

- Haluttujen muutosten aikaansaamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu- tai toimintakokonaisuus)

- Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen

- Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi -vertailu

6. Palvelukokonaisuuden toteuttajien valinta

7. Interventioiden toteuttamisen mallinnus

8. Sijoittajien etsiminen

9. Toteutus ja seuranta



SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja 

toiminnallinen mallinnus: kustannusnäkökulma 



Miten SIB-hankkeen 

onnistumista mitataan?

Tulosmittarit 

– määrittävät rahan liikkeet

Toimintaa ohjaavat mittarit

– auttavat optimoimaan resurssien käytön

Prosessimittarit

– kertovat suoritteiden ja prosessin laadusta

Muut mittarit

– mittarit, jotka kiinnostavat tulospalkkion maksajaa ja/tai muita yhteistyötahoja



SIB-rakenne – esimerkkinä Epiqus 

Työhyvinvointi I Ky 



Koulutus-

palveluiden

tuottajat

Työnantajat

Palveluntuottajat

Tuhansia identifioituja
työpaikkoja

Hyötyvät hallinnoijan
kehittämästä
integrointiprosessista

Hallinnoija

Koto-SIB-ekosysteemi

Vaikuttavuus-
rahastonhoito

Koto-SIB Team

Interventio-
hallinnointi

HAVAINNOLLISTAVA



Koto-SIB-hankkeen tulosmittarit

→ Työmarkkinatuki
→ Tulovero
→ Lähtötilanneoletus: hankkeessa mukana oleville maahanmuuttajille maksetaan 
vähemmän työmarkkinatukea ja he maksavat enemmän tuloveroa kuin vastaavat muut 
henkilöt, jotka eivät ole mukana hankkeessa

→ TEM maksaa rahastolle tulospalkkiona 50 %

- työmarkkinatukisäästöstä

- tuloverolisäyksestä

→Mallinnuksen perusteella tehty arvio: parhaassa tapauksessa valtio säästää 3+3 
vuoden hankkeen ansiosta 70 miljoonaa euroa, todellinen säästötoteuma lienee 30-40 
miljoonaa euroa



SIB-hankkeiden tulosmittarit

Julkisen sektorin työhyvinvoinnin edistäminen (TyHy-SIB)

- 175 euroa per vähentynyt poissaolopäivä suhteessa SIB:ä edeltäneen vuoden tasoon, tarkasteluhorisontti 3 vuotta

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB)

- 50 % säästetyistä työmarkkinatuista ja 50 % lisääntyneistä tuloveroista, verrattuna verrokkiryhmään, toteumaa 
seurataan Kelan ja verottajan rekistereistä, tarkasteluhorisontti 6 vuotta

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (Lapset-SIB)

- esimerkiksi säästöt lastensuojelun, psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja peruskoulun erityisen tuen kustannuksissa 
sekä NEET-statuksen omaavien henkilöiden vähenemä, verrattuna riskitekijöillä painotettuun tilastolliseen 
ennusteeseen, tarkasteluhorisontti 12 vuotta, maksu vuosittain

Työllistymisen edistäminen (Työ-SIB)

- x % säästetyistä työmarkkinatuista ja x % lisääntyneistä verotuloista, verrattuna riskitekijöillä painotettuun 
tilastolliseen ennusteeseen, tarkasteluhorisontti 4-5 vuotta, jakoprosentti x riippuu henkilön riskitekijöistä, ts. 
vaikeammin työllistettävästä voidaan maksaa suurempi osuus säästöistä kuin helpommin työllistyvästä



Tulosperusteiset rahoitussopimukset: 7 + 2 teemaa

SIB Tilanne

Työhyvinvoinnin edistäminen julkisella sektorilla (Tyhy-SIB)
• tulospalkkio: julkisen sektorin organisaatiot työnantajina; 

4 asiakasorganisaatiota

Käynnissä
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy
• rahasto noin 0,6 milj. euroa

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB)
• tulospalkkio: TEM

Käynnissä 
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy
• rahasto 14,2 milj. euroa (Euroopan toiseksi suurin)

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (Lapset-SIB)  
tulospalkkio: mukana olevat 5 kuntaa (Helsinki, Hämeenlinna, Kemiönsaari, 
Lohja ja Vantaa) + Lapset-SIB II

Käynnissä
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy (& 

LSKL)
• rahasto 8 milj. euroa (arvio)

Työllistymisen edistäminen (Työ-SIB)
• tulospalkkio: TEM; mukana useita alueita

Käynnistymässä
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy
• rahasto 1o milj. euroa (arvio)

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy
• tulospalkkio: kunnat?

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus käynnissä

Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen
• tulospalkkio: kunnat?

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus käynnissä ml. 
vaikuttavuuskehittämö kahdella alueella

Ympäristörahasto (EIB)
• tulospalkkio: kunnat, MMM, YM?

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus käynnissä



Lapset-SIB – esimerkkejä lähtökohdista

- Helsinki: ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisy kahdella asuinalueella

- Hämeenlinna: NEET-nuorten määrän ja lastensuojelun kustannusten alentaminen
tukemalla lapsia, jotka eivät ole vielä lastensuojelun asiakkiata (ainakaan sijoitettuna), 
mutta kohonneessa riskissä tulla asiakkaaksi

- Lohja: lastensuojelun asiakkuuksien ehkäisy

- Vantaa: tukea tarvitsevien NEPSY-perheiden varhainen tunnistaminen ja tukeminen





Vaikuttavuuskehittämö

- Taustalla tavoite siirtymisestä korjaavista palveluista kohti entistä vahvempaa 
ennakoivaa ja ehkäisevää toimintaa 

- Fasilitoitu yhteiskehittämisprosessi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoille sekä tutkijoille ja kokemusasiantuntijoille luomaan yhteistä ymmärrystä 
tietystä ilmiöstä ja sen vaikuttavuuslähtöisestä tarkastelusta. Rinnalla voi kulkea 
yhteiskunnallisen hyödyn taloudellinen mallinnus
- Vaikuttavuuskehittämön tuloksena syntyy vaikuttavuustavoite, konkreettiset 
muutostavoitteet vaikuttavuustavoitteeseen pääsemiseksi sekä ratkaisuaihioita 
muutostavoitteiden ympärille 
(- Lisäksi työskentely tekee  näkyväksi, onko kokonaiskuvassa sellaisia toimintoja, 
joiden mahdollistamiseen SIB-malli eli tulosperusteinen rahoitussopimus olisi 
ratkaisu)



Vaikuttavuuden Boot Camp

Vaikuttavuuslähtöinen 
(liike)toiminnan kehittäminen

Työpaja + mentorointi
10 organisaatiota

Vaikuttavuuden mittaaminen

Työpaja + mentorointi

20 organisaatiota

Vaikuttavuuden perusteet ja 
vaikuttavuuden mallintaminen

Työpaja
30 organisaatiota



UUDEN EDESSÄ TARVITAAN 

TAHTOA JA ROHKEUTTA 

TARTTUA MAHDOLLISUUTEEN, 

VAIKKA LOPPUTULOS EI OLE TAATTU.



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund


Vaikuttavien lasten ja nuorten 
mielenterveysinterventioiden

implementointi

Klaus Ranta

Linjajohtaja, HUS nuorisopsykiatria

LT, PsM, dosentti

VET, kognitiivisen psykoterapian kouluttajaterapeutti



Implementaatiotiede



Näytön arviointi
AACAP: psykososiaalisten hoitojen 
vaikuttavuustutkimusten luokittelu vahvimmasta 
heikoimpaan seuraavasti:
1. Meta-analyysit ja systemaattiset katsaukset
2. Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset
3. Vertailevat ja kontrolliryhmän sisältävät
tutkimukset
4. Avoimet tutkimukset
5. Tapaussarjat ja -kuvaukset.

APA (1998): Näytön tukeman hoidon (empirically 
supported treatment) luokittelu kertyneen 
tutkimusnäytön perusteella: 
1. Vaikuttavuudeltaan hyvin osoitettu hoito
2. Todennäköisesti vaikuttava hoito 
3. Mahdollisesti vaikuttava hoito 
4. Hoito, jonka vaikuttavuutta ei ole osoitettu

Duodecim-seura: Käypä hoito -suositus 4 luokkaa: 
A = vahva
B = kohtalainen 
C = heikko
D = hyvin heikko) 
kertyneen tutkimusnäytön määrän ja laadun perusteella. 
Arvioinnissa huomioidaan tutkimusasetelma, 
tutkimusten laatu ja määrä, tutkimustulosten 
yhdenmukaisuus sekä sovellettavuus ja luotettavuus 
suomalaisessa väestössä.



PICO – muistisääntö Cochrane-
tutkimuskysymyksen asettamisessa

Auttaako hoito x tilaan y? Määritellään yksiselitteisesti:

• P (=population / participants): tutkimuksen kohdejoukko /osallistujat. Keillä ja 
miten oireilevilla asiaa tutkitaan. Ikä-, sukupuoli-, etninen tms. osajoukko. Missä 
ympäristössä (väestössä, sairaalassa tms.) heitä on arvioitu. Esim. vanhusten tai 
aikuisten tutkittavien joukossa toteutetut tutkimukset ja niiden tulokset eivät voi 
kertoa menetelmän vaikuttavuudesta lapsilla tai nuorilla. 

• I  (=intervention): hoito, annettu vertailuhoidon, annoksen, intensiteetin, keston, 
ja sen kuka toimittaa hoitoa, miten kohdellaan osittaista interventiota saaneet, 
tai ne jotka saaneet samanaikaisesti muuta interventiota.

• C (=comparisons): toteutetut vertailut. Monista syistä keskitytään 
satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin, jotta esimerkiksi 
sattumalöydösten tai spontaanin paranemisen vaikutus tulisi kontrolloiduksi. 

• O (=outcomes): vasteet /hoidon tuloksena tavoitellut, esim. potilaille, 
toimittajille, julkisen hallinnon päättäjille relevantit vastemuuttujat. Useimmiten 
MTH tietyt kliiniset oireet, toimintakyky, muiden palvelujen (esim. sairaalahoidon 
käyttö), elämänlaatu, hoidon kustannukset, haittavaikutukset, hoidon 
keskeyttäminen, itsetuhokäyttäytyminen, itsemurhan tekeminen. Vasteen 
ilmenemisen aikajatkumo seuranta.







Systemaattinen haku tuotti 52 tutkimusta (total n=3805) 9:stä psykoterapiasta ja 4:stä 
kontrollihoidosta. Arvioitiin vaikuttavuus (hoidon jälkeen / seurannassa) ja hyväksyttävyys.  
Hoidon jälkeen (post-treatment): Vain interpersoonallinen terapia (IPT) ja Kognitiivinen 
käyttäytymisterapia (KKT) merkittävästi vaikuttavampia kuin useimmat kontrollihoidot 
(SMD 20.47-20.96). IPT ja KKT myös hyödyllisempää kuin leikkiterapia. Vain 
psykodynaaminen terapia ja leikkiterapia eivät odotuslistaa merkittävästi vaikuttavampia. 
Seuranta: IPT ja KKT merkittävästi tehokkaampia kuin useimmat kontrollihoidot (SMD 20.26 
-21.05), vaikka vain IPT säilytti eron lyhyessä ja pitkässä seurannassa. IPT ja KKT olivat lisäksi
ongelmanratkaisuterapiaa vaikuttavampia. Odotuslista merkittävästi heikompi kuin muut 
verrokkihoidot. 
Hyväksyttävyys: IPT ja ongelmanratkaisuterapia vähemmän keskeyttämistä kuin CT ja KKT 
(OR 0.06 to 0.33). 
Lopputulos: IPT ja KKT:ta voidaan pitää parhaina saatavissa olevina psykoterapioina tässä 
ikäryhmässä. Kuitenkin useita muita psykoterapioita on tutkittu vain vähän. 
Odotuslistavertailun yleisyys voi nostaa vaikutuslukuja, niin että psykologinen placebo tai 
tavanomainen hoito (TAU) olisivat toivottavia vertailuhoitoja jatkossa.

Meta-analyysin tulos





Onko kaikille suunnattu ennaltaehkäisy vaikuttavaa 
lasten ja nuorten masennusoireisiin?
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Seurannan pituus 

Masennusoireet

Universaali

Kohdistettu

Hetrick ym. (2016) Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, (8). = 83 tutkimusta. 

Johtopäätös: Universaalia luokkapohjaista primaaripreventiota ei voida suositella, intervention targetointi järkevämpää.

Vaikutuksen suuruus  

> 0.2 pieni; > 0,5 kohtalainen, >0.8 suuri



P = nuoret 



Näytön käyttö palvelujen ohjaamiseen
• Tiedon saatavuus

• Mental health literacy
• relevantin näytön käyttö 
• mikä näyttö, valikointi ym.
• tulkinta 

• Palvelujärjestelmätiedon käyttö
• asiakasryhmät
• volyymit
• terveystaloustiede
• rekisteritiedon käyttö, kliininen epidemiologia
• Hoitoketjun ja työnjaon alueellinen ja valtakunnallinen tuntemus = data

• Tarvitaan
• tieto ketä hoidetaan  
• tieteellisesti kriittinen näyttöarvio (hoitosuositukset auttavat)
• käsitys implementaation edellytyksistä ja vaiheista kohdepopulaatiossa 

• = Implementaatiotiede
• =  monialueisen tiedon koordinaatio, arvionti ja syremaattinn soveltaminen  











Iso-Britannia - palvelujärjestelmäreformit
2018: koulut

Establishing new Mental Health Support Teams (MHSTs), 
jointly delivered by NHS and Department for Education. 
MHSTs will develop models of early intervention on mild to 
moderate mental health and emotional wellbeing issues, 
such as anxiety, behavioural difficulties or friendship issues, 
as well as providing help to staff within a school and college 
setting. The teams will act as a link with local children and 
young people’s mental health services and be supervised by 
NHS staff 

2011: mielenterveyspalvelut





Ss 37-38 näyttökatsaus



…

• Universaalipreventioiden (UP) niukka pitkäaikaisvaikuttavuus lasten ja 
nuorten mielenterveyteen

• Puutteellinen näyttö UP vaikutuksesta ahdistuneisuuteen ja 
masentuneisuuteen  

• Itsemurhien ja itsen vahingoittamisen ehkäisyohjelmien vaikutuksista ei 
juuri näyttöä
• voivat edistää hoitoon hakeutumista mutta ei suisisidiyrityksiä

• Hieman enemmän näyttöä UP vaikutuksesta päihteenkäyttöön
• Vaikutus suhteellisen pientä: (15 x ja kombinoitu perhetyö), sopii kouluun

• UP-kiusaamisohjelmien pitkäaikaisteho kiusatuksi joutumiseen ja 
köytösongelmiin pieni, vaikka ryhmätasolla tasoihin saadaan vaikutusta 

• Mnorointi (median käyttö kaveriongelmat ) – lupaavampia 





…
• Mindfulness ja positiivinen  psykologia (UP): niukka näyttö

• Kiusaamisohjelmat voivat vaikuttaa kiusaamisen tasoon, mutta käytösongelmiin 
vaikuttavuus pieni 

• Koulu tärkeä ympäristö tunnistaa mielenterveysriskissä olevia (mm. syömisen 
ongelmallisuus, itsen vahingoittaminen) lapsia ja nuoria

• Koulu sopii portaittaiseen/asteittaiseen mielenterveyden edistämiseen jossa 
yhdistetään sekä UP:ta että selektiivistä, targetoitua (=oireilevien) interventiota. 
• UP – laumaefekti – hyvinvoivat hyötyvät eniten
• Ei-leimaavia, interventiot hyväksyttävämpiä lapsille ja nuorille

• Laadukkaasti koulutettu ja tuettu henkilöstö (opettajat, 
sairaanhoitajat/terveydenhoitajat, (counsellors),  kouluavustajat voivat saavuttaa 
hyviä tuloksia, jotk ovat verrannollisia koulutettuihin terapeutteihin lievissä ja 
keskivaikeissa mielenterveysongelmissa (ahdistuneisuus, käytöshäiriö,  
päihteenkäyttö, posttraumaattinen häiriö)

• Vakavasti oireilevilla interventioiden koordinointi porrastetusti ja tehokas pääsy 
hoitoon tärkeää, samoin niillä joilla lääkitys tarpeen





Kouluissa tehtävän mielenterveystyön 
vaikuttavuus - sisältö
• Koko koulun saaminen mukaan oleellisen tärkeää

• Johtamistiimien tuki, vanhemmat mukaan tärkeää
• Interventioiden sovittaminen koulun aikatauluihin ja työtapaan ja henkilöstön muihin 

työtehtäviin

• Henkilöstölle tarvitaan korkealaatuinen ja kouluttajakoulutettu 
metodikoulutus ja metodityönohjaus
• 1) Tunnistamiseen ja mittarointiin
• 2) Itse interventio suorittamiseen  

• Rutiini hoitovasteen mittaaminen tarvitaan 

• Lasten ja nuorten ottaminen mukaan suunnitteluun
• Saavutettavuus, sovitettavuus ja yksilöllisyys, ei-leimaavuus, kehityksellinen sopivuus







Näkökohtia

• Väestönäkökulma (public health impact)

• Näyttö

• Strateginen ohjaus 

• Organisaatiot

• Interventioiden kohdistus

• Interventioiden toteutuminen ja pitkittäisseuranta 

• Interventioiden kehitysspesifisyys ja kehityssensitiivisyys

• Tiedon käyttö
• tiedon käyttöaste, esim. PICO, tiedon laatu, tiedontuotannon näkökulma

• Esteet 


	1_Uudenmaan LAPE_akatemia_Tiina Hirvonen
	2_AA Change chance
	3_Sitra_vaik.inv_LAPE_Mika Pyykkö
	4_LAPEAKAT JÄRVENPÄÄ Klaus Ranta

