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• Ylläpitää kansallista, lasten ja heidän 
perheidensä tukemiseen tarkoitettujen 
menetelmien tietolähdettä

• Tehtävänä on arvioida, koordinoida ja 
levittää tutkimusnäyttöön perustuvaa 
tietotaitoa.

• Tarjoaa tutkimusperustaiseen 
päätöksentekoon välineitä 
– Kasvun tuki -aikakauslehti



*** Vahva dokumentoitu 
vaikuttavuusnäyttö (n = 7)

** Kohtalainen dokumentoitu 
vaikuttavuusnäyttö (n = 10)

* Vähäinen dokumentoitu 
vaikuttavuusnäyttö (n = 6)

Ei riittävää tutkimusnäyttöä    
(n = 6)

Ei dokumentoitua 
vaikuttavuusnäyttöä (n = 2)

Kaikki Kasvun tuki -
tietolähteessä arvioidut 
menetelmät täyttävät 
seuraavat kriteerit:
➢ Eettinen arvopohja
➢ Kohderyhmänä ovat 

perheet, joissa on 
alle 18-vuotiaita 
lapsia

➢ Teoreettinen 
viitekehys pohjautuu 
ajankohtaiseen 
tutkimustietoon

➢ Selkeästi määritelty, 
Suomesta saatavilla 
oleva koulutus



• Neljä menetelmää suunnattu käytösongelmien 
tai häiriön hoitoon

• Kaksi suomalaista menetelmää: 
• KiVa Koulu ja Voimaperheet

• Kaksi nuorille suunnattua menetelmää: 
• Cool Kids ja MDFT



• Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat kansanterveydellisesti 
merkittäviä 

• Lapsuuden mielenterveysongelmat ovat yhteydessä myöhempiin 
psykiatrisiin häiriöihin, rikollisuuteen, päihdeongelmiin ja fyysisiin 
terveysongelmiin

• Lapsuuden mielenterveysongelmat ovat yhteydessä myös 
ennenaikaiseen kuolemaan, itsemurhiin ja huonoon 
elämänhallintaan

• Hoitamattomana vaikutukset pitkäkestoisia ja monitasoisia 



• Valtaosa lapsista ei saa tarvitsemaansa apua
• Viiveet hoidon aloittamisessa, pitkät odotusajat ja suuret alueelliset 

erot palveluissa
• Palvelujen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa
• Perustason palveluita liian vähän, erikoistaso kuormittuu
• Vaikuttavia menetelmiä ei ole implementoitu valtakunnallisesti 

riittävästi ja systemaattisesti





➢ Auttaa soveltamaan tutkimusperustaista tietoa suunnittelussa, 
valinnassa, käyttöönotossa ja toiminnan ylläpidossa.

➢ Auttaa ymmärtämään miten eri menetelmiä ja toimintamalleja 
otetaan käyttöön ja implementoidaan vaikuttavasti.

➢ Auttaa ymmärtämään, että toivottu muutos ei aina tapahdu 
itsestään!



➢ Lasten ja nuorten psykososiaalisia ongelmia ehkäistään parhaiten 
heidän kasvuyhteisöissään: koulussa, varhaiskasvatuksessa ja kotona.

➢ Kansallisesti selkeä näkemys olemassa olevista parhaista Kasvun tuen 
-menetelmistä ja niitä ylläpitävistä tahoista mutta myös aukoista 
(esim. nuorten psykososiaaliset ongelmat) ja suunnitelma siitä miten 
ja millä aikavälillä tutkimus ym. toimet saadaan käynnistettyä aukkojen 
paikkaamiseksi. 

➢ Miten uusien hyvinvointialueita tuetaan implementointisuunnitelman 
laadintaan ja toteutukseen?  

➢ Suomesta puuttuu edelleen selkeä työnjako sekä pysyvä rahoitus 
kotipesille, jotka takaavat tutkimusperustaisen interventio- ja 
implementointiosaamisen koordinoinnin keskeisille lasten ja nuorten 
psykososiaalisiin ongelmiin.
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