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• Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman/ LAPE-muutosohjelman 
täydennyshaku 2022-2023

• Erillishaku Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskeviin 
koordinointitehtäviin yhteistyöalueilla sekä OT-keskusten 
jatkotyöhön

• LAPE-muutosohjelman sisällölliset painopistealueet

• Perhekeskukset ja varhainen tuki

• Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö

• Lastensuojelu

• Muita nostoja kehittämistyötä ajatellen

Puheenvuoron keskeiset sisällöt
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Täydennyshaku 
2022-2023 ja 
erillishaku



• Haun painopiste: Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti 

palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, 

mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. 

• Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille 

tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. 

• Haettavana on 141 M€.

• Tästä 21 M€ on kohdennettu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisille 

toimenpiteille. 

• Ei edellytetä omarahoitusosuutta. 

• Hakuaika: 16.8.2021 – 15.10.2021

• Valtionavustuspäätökset tehdään vuoden 2021 lopussa.

LAPE-työ jatkuu ja vahvistuu:
Täydentävä valtionavustushaku vuosille 2021–2023
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• Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen, hyvinvoinnin ja 

oppimisen edellytysten vahvistaminen ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen. 

• Lapsi- ja perhepalvelujen alueellisen kehittämisen painopisteet Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelman yhteydessä ovat:

• Perhekeskus-toimintamalli ja arjen varhainen tuki

• Lasten ja nuorten matalan kynnyksen ja monialaisen mielenterveys- ja päihdetyön laadun 

ja saatavuuden parantaminen. 

• Täydennyshaussa myönnetään rahoitusta nyt myös lastensuojelun kehittämiseen. 

• Kuntoutus, nuoret ja mielenterveys ovat teemoja, joihin liittyen alueilta erityisesti toivotaan 

kehittämishankkeita vuosina 2021-2023

• Kts. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162622/STM_2020_39.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

13.10.20215 |

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162622/STM_2020_39.pdf?sequence=1&isAllowed=y


• Koronapandemia on lisännyt palvelun ja tuen tarpeita monien asiakasryhmien osalta.

• Valiovarainvaliokunta on muistiossaan painottanut erityisesti lasten, nuorten ja 

perheiden tuen tarpeisiin vastaamista. Hallitus on myöntänyt näihin tarpeisiin 

vastaamiseksi kehittämisrahoitusta, joka kohdennetaan alueille osana Tulevaisuuden sote-

keskus -ohjelmaa. 

• Rahoitus on tarkoitettu matalalla kynnyksellä saatavan sekä jalkautuvan ja liikkuvan sote-

integroidun työn kehittämiseen ja juurruttamiseen:

• nuorten mielenterveyden ja pärjäävyyden tukemiseksi sekä 

• lasten, nuorten ja perheiden arjessa selviytymisen vahvistamiseksi.  

Koronapandemian aiheuttama tuen tarve (17,5m€)
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• Valtionavustuksen tarkoitus on tukea Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman mukaista hyvinvointialueiden kehittämistyötä 
vahvistamalla yhteistyöalueilla tehtävää alueellista kehittämistä ja 
koordinaatiota koskien 
• psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä 
• lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-

keskus). 

• Erillisrahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 12,5 miljoonaa euroa, 
josta 10 miljoonaa euroa kohdentuu psykososiaalisten menetelmien 
alueelliseen yhteensovittamiseen ja 2,5 miljoonaa euroa OT-keskusten 
jatkokehittämiseen. 

• Noin puolet kustannuksista on kohdistettava alaikäisten palvelujen 
kehittämiseen. 

• Valtionavustuksen hakijoina voivat olla yliopistollisten sairaaloiden 
sairaanhoitopiirit. 

Erillishaun käyttötarkoitus, hakijat
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Perhekeskukset 
ja varhainen tuki



• Sosiaalihuoltolain mukaisten perheiden ennaltaehkäisevien 
palvelujen laatu ja saatavuus.

• Perhekeskus-toimintamallin toimeenpano 

• Varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen saatavuus 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen 
yhteydessä.

• Vastuullisen asiakasohjauksen malli (case management) 

• Aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa toimintamallit 
koko perheen tukemiseksi. 

• Huomioidaan nuorten erityistarpeet palveluiden kehittämisessä.

Nostoja kehittämistyön sisällöistä 
hakuoppaan mukaisesti
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• Kehittämistyö

• käynnistyi pistemäisesti PERHE-hankkeessa ja Kaste-kausilla 

• laajeni vuosina 2016-2019 LAPE-muutosohjelman myötä kattamaan 
koko Suomen. 

• jatkuu LAPE-muutosohjelman/Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman 
alueellisissa hankkeissa koko Suomen alueella sekä alueiden omana 
toimintana 2020 -> 

• kehittämistyötä tukee valtakunnallinen perhekeskusverkosto (THL) 

• perhekeskuksia kehitetään kansallisten linjausten avulla riittävän 
yhtenäisyyden varmistamiseksi

• tämän hallituskauden keskeisenä tavoitteena on 
perhekeskustoiminnan alueellinen yhdenmukaistaminen & 
vakiinnuttaminen sekä integroiminen osaksi monialaisia sote-
keskuksia. Lisäksi perhekeskusten palveluiden kehittämistyötä. 

Perhekeskus lasten, nuorten ja perheiden 
palveluja yhteen sovittavana kokonaisuutena
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• Perhekeskukset:

• Toiminnassa 117

• Kehittämistyö käynnissä 55

• Suunnitteluvaiheessa 25

• Avoimet kohtaamispaikat:

• Toiminnassa 474

• Suunnitteluvaiheessa 37

• Useiden maakuntien alueella perhekeskustoiminta on jo organisoitu maakunnan 
alueen kattavasti, eikä uusien perhekeskusten kehittämistyötä ole käynnissä 
(Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo sekä 
Uudeltamaalta Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueet). Kehittämistyön 
painopiste juurruttamisessa ja palveluiden kehittämisessä

• Muiden maakuntien alueilla (ei sote-kuntayhtymää) myös uusien perhekeskusten 
kehittämistyö on käynnissä. Perhekeskusverkon laajentamisen lisäksi painopiste 
alueellisessa yhdenmukaistamisessa sekä lisäksi palveluiden kehittämisessä

Perhekeskukset ja avoimet kohtaamispaikat 
Suomessa (THL:n kartoitus 19.4.2021)
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Sähköinen perhekeskus 

etenee osana sote-

rakenneuudistusta 

DigiFinland Oy:n 

koordinoimana 

kehittämistyönä, jossa 

mukana 11 aluetta!

Perhekeskusten kehittämistyö sekä 

hankkeissa että alueiden omana työnä
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Perhekeskus on osa 
sosiaali- ja terveyskeskuksen kokonaisuutta

Yhteiset toimintamallit

- asiakas- ja palvelu-

ohjaukseen

- palvelutarpeen 

arviointiin

- monialaiseen/-toimijai-

seen yhteistyöhön

- yhteistyön toimintamallit 

peken ja sote-keskuksen

aikuispalveluiden (miepä) 

ja lääkäripalveluiden kanssa



• Perhekeskusten rinnalla kehitetään DigiFinland Oy:n koordinaatiolla 
perusteiltaan kansallisesti yhtenäistä, mutta alueelliset variaatiot 
sallivaa sähköistä perhekeskusta

• Sähköisen perhekeskuksen käyttäjäryhmiä ovat lapsiperheet, 
nuoret, ammattilaiset

• Tavoitteena on kehittää asiointiportaali ja tietopankki, josta löytyy 
kootusti perheiden, nuorten ja lasten asiointiin liittyen 
➢ ajankohtaista  ja luotettavaa tietoa,

➢ yhteisiä kasallisia sähköisiä palveluita 

➢ sekä ohjauksia alueellisiin palveluihin

• Kehittämistyössä on mukana 12 alueellista hanketta
rakenneuudistusrahoituksella (2020-2021) sekä lisäksi keskeisiä 
sidosryhmiä. Kehittämistyö jatkuu 2022 >

Sähköinen perhekeskus: Omaperhe!
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Sähköinen perhekeskus 

vahvistaa palveluiden 

saatavuutta, saavutettavuutta 

ja oikea-aikaisuutta!



Matalan 
kynnyksen 
mielenterveys-
ja päihdetyö 



• Turvataan lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyttä 
vahvistavien palvelujen saatavuus osana sosiaali- ja terveyskeskusten 
kehittämistä. Jalkautetaan palveluja nuorten arkiympäristöihin kuten 
kouluihin, oppilaitoksiin ja monialaisiin yhteisiin toimintoihin kuten 
Ohjaamoihin. 

• Kehitetään mielenterveyspalvelujen saatavuutta osana 
opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta. 

• Vahvistetaan päihteillä oireilevien nuorten tuen tarpeiden tunnistamista, 
hoitoon ohjautumista sekä kokonaisvaltaista tukemista ja hoitoa. 

• Otetaan käyttöön lasten ja nuorten käytös- ja neuropsykiatristen ongelmien 
tuen, hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä. 

• Lisätään mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaamista erityisesti 
sosiaalihuollon palveluissa. 

• Rakennetaan systemaattiset lasten ja nuorten tuen mallit tilanteissa, joissa 
vanhemmalla tai muulla läheisellä on päihde- ja/tai mielenterveysongelma.

Nostoja kehittämistyön sisällöistä (hakuopas)
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Hanketoimiston

tuki miepä-

palveluiden

kehittämiselle

vahvistuu!



1. Lasten ja nuorten hyvinvointia rakennetaan laajassa eri 
toimijoiden yhteistyössä > yhteisövaikuttavuus kehittämistyön 
viitekehyksenä

- Esimerkkinä Oulun kaupungin yhteisövaikuttavuusmalli

2. Palveluketjujen ja –kokonaisuuksien kehittäminen
- Esimerkiksi Helsingin ilmiöpohjainen palveluketjujen kehittämistyö, 

Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon jne palveluketjujen 
kehittämistyö

3. Toimintamalleja ja menetelmiä
- Esimerkkinä mm. Oulunkaaren kuntayhtymän Mielen tuki –toimintamalli  tai 
ehkäisevän päihdetyön toimintamallin (PEPP) käyttöönotto Etelä-
Pohjanmaalla

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden kehittämisen kolme tasoa
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• Perustason ammattilaisten menetelmäosaaminen nuorten masennuksen ja 
ahdistuksen hoitoon lisääntynyt koko maassa

• Koulutettu tähän mennessä yli 700 uutta eri psykososiaalisten menetelmien 
osaajaa kuntiin ja kuntayhtymiin ja koulutukset jatkuvat edelleen

• Nuorten mielenterveyden ongelmien tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja nuoren 
sekä perheen auttaminen varhaisemmassa vaiheessa on vahvistunut

• Mielenterveyspalveluiden saatavuus lähipalveluina kouluilla ja nuorten 
elinympäristössä on parantunut

• Nuorten mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta kehitetään monitoimijaisessa 
yhteistyössä

• Alueelliset laajat yhteistyöverkostot rakentuneet

• Sote-palveluiden ja erikoissairaanhoidon väliset yhteistyömallit ja -muodot 
rakentumassa

Nuorten perustason mielenterveyspalvelut parantuneet 
Mielenterveysstrategian toimeenpanon myötä
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Lasten interventiot
• Yleisin ongelma käytöshäiriöt

• Osana Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa ja ITLA-
yhteistyönä

• Ihmeelliset vuodet ja 
Voimaperheet 
käytöshäiriöiden hoitoon

• Lapset puheeksi

• MDFT

• Barnahus

• Traumafokusoitu kognitiivinen 
käyttäytymisterapiakoulutus 
(TF-KKT)

• Muissa hankkeissa tavoitteena 
yleisen osaamisen lisääminen

• koulutukset lasten arjessa 
toimiville perustason 
ammattilaisille: 
mielenterveysosaaminen, 
tunnistaminen, puheeksi 
ottaminen

• OT-keskusten kehittämistyö jatkuu 
> TKI-toiminta



Nuorten interventiot

• Yleisimmät häiriöt 
masennus ja ahdistuneisuus

• Jatketaan aloitettua työtä

• IPC-ohjanta
• HUS järjestää koulutukset, toimeenpanon 

tuki HUS, KYS, TAYS ja OYS omilla 
yhteistyöalueillaan; TYKS Satakunta 
kouluttaa

• CoolKids
• HUS järjestää koulutukset, toimeenpanon 

tuki HUS, KYS, TAYS ja OYS omilla 
yhteistyöalueillaan

• Kognitiivinen 
lyhytinterventio
• TYKS aloittaa koulutukset omalla 

alueellaan

• Verrannolliset mittarit     
PHQ-9 ja GAD-7, lisänä 
spesifimpiä mittareita

• Tiedotusta ja viestintää 
yhdessä

• Ylilääkäriverkosto 
valtakunnallinen, muut 
verkostorakenteet luotu 
vuoden aikana

• Aiemmin koulutettu mm.
• Monimuotoinen perheterapeuttinen 

työskentely (MDFT)

• IPC



Lastensuojelu



• Sosiaalihuollon perus- ja erityistason- sekä terveydenhuollon 

palveluiden asiakaslähtöisen yhteistyön ja integraation 

edistäminen. 

• Lastensuojeluun yhdenmukaiset toimintakäytännöt ja 

lastensuojelun tuen yhdenvertainen saatavuus 

hyvinvointialueella.

• Tärkeää tehdä yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskusten 

koordinoimien Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-

2022 -valtionavustushankkeiden kanssa.

Lastensuojelun kehittämistyön kohdentuminen
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• Erityisenä painopisteenä lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja 
nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja 
hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja 
opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken

• Myös lastensuojelun systeemisen tiimimallin käyttöönotto jatkuu osana 
kehittämistyötä

• Hankkeiden tulee tehdä tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus –
ohjelman/LAPE-muutosohjelman sekä yhteistoiminta-alueiden VIP-
verkoston ja mahdollisen OT-keskuskehittämisen kanssa

• Kehittämistyö organisoitu viideksi alueelliseksi hankkeeksi 
yhteistoiminta-alueiden aluejaon mukaisesti. Sosiaalialan 
osaamiskeskukset toimivat hankkeiden koordinaattoreina

Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022
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Muuta 
huomioitavaa



• Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma hyväksytty! 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0

• Lapsibudjetoinnin pilotointi ja vakiinnuttaminen: Linkki julkaisuun

• Pilotointi valtion 2022 talousarvioesityksessä!

• Mielenterveysstrategia 2020-2030

• Mielenterveysstrategian toimenpiteitä toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus –ohjelmassa vahvistamalla
• psykoterapioiden ja psykososiaalisten menetelmien saatavuutta sekä pth:n ja esh:n

yhteistyörakennetta

• Mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa toimeenpannaan 
lisäksi kolmessa eri hankekokonaisuudessa
• Työelämään kuntouttavat hankkeet, IPS- sijoita ja valmenna

• Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa

• Itsemurhien ehkäisy

• LAPE-muutosohjelman verkkosivut Linkki ja uutisviesti
(sähköpostiviestillä Hanne Kalmarille mukaan jakeluun)

• Kasvatus- ja perheneuvonnan kansallinen kehittämisprosessi

Muita nostoja kehittämistyötä ajatellen
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-688-6
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/ips-hankkeet
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/itsemurhien-ehkaisy-hankkeet
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-


Kiitos!

Hanne Kalmari, THL
johtava asiantuntija,
projektipäällikkö, LAPE-muutosohjelma
etunimi.sukunimi@thl.fi


