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Näyttö ensin: lapsille ja nuorille suunnatun 
psykososiaalisen tuen koordinointi, rahoitus ja 

juurruttamisen tuki tulevaisuuden Suomessa

Tilastojen mukaan yhä suurempi osa lapsista ja nuo-
rista Suomessa päätyy lapsi- ja nuorisopsykiatrian 
palveluiden piiriin. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että 
peruspalveluissa ei kyetä vastaamaan oikea-aikaisesti 
lasten ja nuorten psykososiaalisiin ongelmiin. 

Suuri osa lasten ja nuorten mielenterveysongelmis-
ta olisi kuitenkin hoidettavissa jo perustasolla. Muu-
toksen aikaansaaminen edellyttää valtakunnallisia 
osaamiskeskuksia, joiden kautta näyttöön perustuvaa 
psykososiaalista tukea tulee jalkauttaa kuntien perus-
palveluihin. Valtioneuvoston asetus (582/2017) erikois-
sairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittä-
misestä (1.1.2018) velvoittaa lasten, nuorten ja perheiden 
vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksien 
luomista osaksi viittä yliopistosairaalaa.  Asetuksen 
mukaan osaamiskeskusten tehtävänä on huolehtia 
psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien 
arvioinnista ja niiden osaamisen ylläpidosta sekä alu-
eellisesta yhteensovittamisesta. 

Suomessa ei kuitenkaan toistaiseksi ole pysyviä kansal-
lisia rakenteita, joiden avulla keskeisiin lapsia ja nuoria 
koskeviin kansanterveydellisiin psykososiaalisiin haas-
teisiin vastattaisiin pitkäjänteisesti, systemaattisesti ja 

näyttöön perustuvaan tietoon nojaten. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön em. asetuksen työryhmän asettamis-
päätöksessä (STM 633/2019) todetaan, että asetetun 
työryhmän tulee päättää miten Itsenäisyyden juhla-
vuoden lastensäätiön (Itla) ja muiden palvelujärjestel-
män toimijoiden yhteistyönä järjestetään näyttöön 
perustuvien menetelmien koordinaatio ja käytön juur-
ruttamisen tuki.  

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö jatkaa stra-
tegiaansa (2020-2022) nojaten Kasvun tuki -työtä. Itla 
on halukas rakentamaan yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa valtakunnallisen rakenteen, jonka keskeisenä 
lähtökohtana on näyttöön perustuvien menetelmien 
osaamiskeskukset em. keskittämisasetuksen mukai-
sesti. 

Asian esille nostamiseksi Itla järjestää yhdessä edus-
kunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan 
kanssa tilaisuuden Näyttö ensin: lapsille ja nuorille 
suunnatun psykososiaalisen tuen koordinointi, rahoitus 
ja juurruttamisen tuki tulevaisuuden Suomessa.

Ilmoittautuminen tästä viimeistään 6.2.2020.
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