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Tehtävä ja tavoite

Tavoitteena edistää nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon 
palvelukokonaisuutta, jossa

painopiste siirtyy korjaavista palveluista kaikille yhteisiin 
ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja 
hoitoon

toteutuu toimijoiden sujuva yhteistyö ja yhteinen 
tekeminen asiakasryhmien tarpeiden pohjalta

käytetään työskentelytapoja, jotka perustuvat 
tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin, integroituihin 
toimintamalleihin

ohjaaminen erityistason palveluihin tapahtuu esim. 
konsultaation perusteella viiveettä tai palvelut tuotetaan 
perustasolla tarvittaessa erityistason tuella

Kehittämiskoordinaattori Marjaana Karjalainen
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Hankkeen maku-sote-yhteys

LANUPE-työryhmän toimeksiannot: 

• työryhmä osallistui nuorisopsykiatrian 
palvelukuvauksen laadintaan 

• osallisuus Lasten, nuorten ja perheiden 
mielenterveys ja päihdepalvelut 
Perhekeskuksessa -palvelukuvauksen 
laadinnassa
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Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys ja päihdepalvelut 
Perhekeskuksessa - Palvelun sisältö ja palvelulupaus

Perhekeskus tarjoaa alle 22-vuotiaille ja heidän perheilleen perustasoista matalan kynnyksen 
mielenterveys- ja päihdepalvelua heidän kasvuympäristössään. Palvelun osa-alueita ovat:

1. Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö lapsille, nuorille ja perheille (kohderyhmänä 
kaikki ikäluokat)

2. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden seulonta, varhainen tunnistaminen ja 
arviointi

3. Lievien ja keskivaikeiden lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoito ja 
kuntoutus (sisältäen perhekeskeiset interventiot)

4. Perheen tuki tilanteissa, joissa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia

Palvelulupaus

• mielenterveys- ja päihdeongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhain lasten ja nuorten 
omassa toimintaympäristössä

• matalan kynnyksen palvelu sisältää joustavan, yksilöllisen ja 
perhekohtaisen arvioinnin, varhaisvaiheessa tarvittavan tuen sekä oikea-aikaiset ja 
häiriökohtaisesti kohdennetut vaikuttavat hoitointerventiot

• käytössä on näyttöön perustuvat menetelmät ja riittävä osaaminen
• palvelut toteutuvat koko Uudellamaalla tasalaatuisina 
• hoidon laatua arvioidaan jatkuvasti 
• asiakkaat ovat osallisina kaikessa heitä koskevassa
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PERUSPALVELUT

Perhekeskus
Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon palvelut
(kuraattori- ja 
psykologipalvelut)

Opiskelu- ja 
kouluterveydenhuolto (Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 

neuvola, Nuppi, Nupoli, 
PENE, AVOT, Nuorisoasema)

Alueelliset 
hyvinvointi-

ryhmät

Integratiivisen työn yhdyspinnat lasten, nuorten (alle 22 v.) ja perheiden mielenterveys- ja 
päihdepalveluissa (konsultaatiot, yhdessä työskentely, koulutus)

ERITYISTASON PALVELUT

Marjaana Karjalainen

OT-keskus

Lastensuojelu
Lasten - ja nuorisopsykiatria

Aikuispsykiatria

Esim. opetusjärjestelyt, koulun tuki

Vanhemmuuden tuki

SOTE-keskus, 
ml. aikuisten palvelut

Kriisipiste, 
muu 

kolmas 
sektori

Päihteet, mielenterveys

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen toimijat 
suhteessa toisiinsa



27.11.20187

Alueelliset 
hyvinvointi
-ryhmät?

Ilmiöpohjainen konsultaatio

Varhaiskasvatus, 
koulu, toinen aste

Opiskeluhuolto

Perhekeskus
(+Nuppi, Nupoli, 

PENE, AVOT, 
Nuorisoasema)

Päihteet, mielenterveys –lievät ja keskivaikeat häiriöt 

Asiakastyöhön liittyvä 

konsultaatio

Koulutus

Keneltä ja missä asioissa voi pyytää konsultaatiota, yhdessä työskentelyä ja koulutusta?

Sosiaalihuollolliset kysymykset

Kriisipiste, 
muu 

kolmas 
sektori?

Eri toimijoiden yhdessä 

työskentely

Marjaana Karjalainen 18.10..2018

Esim. opetusjärjestelyt, opiskeluhuollollinen tuki

Vanhemmuuden tuki 

Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lastensuojelu

OT-keskus

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen toimijat 
yhteydessä toisiinsa
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Asiakkaiden näkökulma

Kysely yhdeksäsluokkalaisille nuorille 
syyskuussa 2017 (N=617) ja syyskuussa 
2018 (N=532) mielenterveyspalveluista: 
miten saatavilla ja miten toivotaan 
toteutuvan

IPC-menetelmän vaikutuksen arviointi 
pohjana jatkosuunnitelmille

IPC-ohjaaja- ja työnohjaajakoulutusten 
osallistuja-arviointi

Lasten- ja nuorten mielenterveystyöpaja 
marraskuussa 2017

• Ammattilaiset asiakkaina?

Kehittämiskoordinaattori Marjaana Karjalainen
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Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys ja päihdepalvelut Perhekeskuksessa
- palvelukuvaus

Koulupoissaolokyselyn 
käännös ja kokeilu. Yhteinen 
kokeilu opiskeluhuollon 
kanssa 

VARHAIN 
Pienet lapset, 

Lapset ja Nuoret -
toimintamallin 

kuvaus

PKS LAPE /Erityis- ja vaativa taso/Terveydenhuolto
Nuorten mielenterveyspalveluihin liittyvät toimenpiteet ja yhteistyöprosessit

Nuorten mielenterveystyöryhmä

Nuorten geneerinen 
mielenterveysinstrumentti 

GMI

Nuorten 
arviointimenetelmien 
yhdenmukaistaminen

IPC-menetelmän
levittäminen ja 
implementointi

Visio integratiivisesti toteuttavista nuorten 

mielenterveyspalveluista 

Kysely 9-luokkalaisille nuorille mielenterveyspalveluista
2017 ja 2018
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Keskeiset tulokset

1. Visio integratiivisesti toteutetuista nuorten 
mielenterveyspalveluista (osana 
palvelukuvausta)

2. Konsultatiivisen ja integroivan työtavan, 
VARHAIN-toimintatavan kuvaus

3. Ehdotus yhdenmukaisesti käytettävistä nuorten 
mielenterveyden arviointimenetelmistä

4. Pilotointivalmis GMI (geneerinen nuorten 
mielenterveysinstrumentti)

5. IPC-ohjaaja ja työnohjaajakoulutukset, 
levittämisen ja implementoinnin käynnistys
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Erityistason            
palvelut

Kohdennetut 
peruspalvelut

Universaalit 
peruspalvelut

Nuori ja 
perhe

Koulu- ja oth
terveystarkastukset
seulonta

Yhteisöllinen
Oppilas- ja opiskeluhuolto

Perusopetus,
yleinen tuki 
toinen ja korkea-aste

Psykiatrinen esh

Koulu- ja oth
perustasoinen mt- ja 
päihdehäiriöiden hoito 

Yksilökohtainen
Oppilas- ja
opiskeluhuolto
Yksilökohtainen
moniammatillinen
asiantuntijatyöryhmä

Perusopetus 
erityinen tuki (pk),
erityisen tuen tarve
(opiskelijat)

Sairaalakoulu
ja muut erityiskoulut
Erityisammat-
tikoulut

Lastensuojelu

Lastensuojelu
Vammaispalvelut

Yli- ja alle 16-v varsinkin
ei opiskelevat erilaiset
palvelut huomioitava

Nuorisotoimi

Etsivä nuorisotyö

Kelan etuisuudet
Kelan kuntoutukset

SPR turvatalot
VAMOS

Helsinki Missio, Tukinainen
Aseman Lapset

SMS, MLL, PeLa

Seurakunnat

Somaattinen esh

Nuorten talo

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuvaus

Digitaaliset 
palvelut

Perusopetus 
tehostettu tuki

1. Visio integratiivisesti toteutetuista nuorten 
mielenterveyspalveluista (osana palvelukuvausta) 
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2. HYKS VARHAIN - interventiokuvaus
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HYKS VARHAIN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 

Virve Edlund

Lasten- ja 
nuorisopsykiatria

Perustasoinen 
mielenterveystyö

Lasten ja nuorten mielenterveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen

HYKS VARHAIN 
konsultaatiot
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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TOTEUTTAJA
HYKS VARHAIN alueelliset tiimit (sh, lh, mth, tt) 
Lääkäriresurssi pth:sta, psykiatrin konsultaatiomahdollisuus

TAVOITE
-Tarjota lasten- tai nuorisopsykiatrista tietoa ja osaamista perustason toimijoiden käyttöön
-Mahdollistaa oikea-aikaiset, kohdennetut ja tarpeenmukaiset interventiot perustasolla
-Tunnistaa erityisosaamista vaativat häiriöt aiempaa varhemmin
-Motivoida vaikeasti avun piiriin tulevia nuoria  tarpeenmukaiseen hoitoon 

ASIAKAS
Varhaiskasvatuksen, opiskeluhuollon, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja  lastensuojelun 
työntekijät, joiden asiakkaana lapsi, nuori ja perhe ovat

PAIKKA
Lähiympäristössä koulussa ja kotona tai 
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja 
lastensuojelun tiloissa

PROSESSI
-Tietoisuuden lisääminen/infokierrokset
-Puhelinkonsultaatio
-Verkostokonsultaatio 
-Konsultatiivinen arvio
-Konsultatiivinen interventio
-Vaikutuksen arviointi

Perehdytys ja tuki 
uusiin yhteisiin  
menetelmiin (GMI, 
arviointimenetelmät)
-Koulutusyhteistyö ja 
kouluttamiseen 
osallistuminen
-Dialogisen työtavan 
ylläpitäminen ja 
edistäminen
-Oman työn 
tutkiminen, 
arviointiaineiston 
kerääminen ja 
analysointi

LÄHTÖKOHTA
-Varhainen puuttuminen  -Oikea-aikainen tuki     -Integratiivisten työtapojen lisääminen
-Palvelun toteutuminen lapsen/nuoren omassa ympäristössä

-Tunnistaa 
koulutusyhteistyön tarve
-Ylläpitää ja luoda laajasti 
verkostoyhteistyötä 
-Tarjota asiantuntemusta 
menetelmien ja 
instrumenttien käyttöön
-Luoda yhteistä kulttuuria
-Hakea systemaattisesti 
palautetta lapsilta ja 
nuorilta (esim. 
Voimavarasto-kyselyt) –
edistää korjausliikkeitä 
palveluissa

HYKS VARHAIN interventio ja toimintatapa
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3. Ehdotus yhdenmukaisesti käytettävistä nuorten mielen-
terveyden arviointimenetelmistä – ote taulukosta

Ehdotus yhteisesti käytettäviksi menetelmiksi nuorten tilanteiden arvioinnissa 
 

 Mittari Miksi juuri tämä menetelmä? 
 

Mieliala 
 
 
 
 
 
Kaksisuuntainen mielialahäiriö 

R-BDI  
alle 16-vuotiaat 

Käytetään laajalti osana laajaa terveystarkastusta 8-luokkalaisilla.  

BDI-21  
16-vuotiaat ja vanhemmat 

HUS:ssa jo käytössä, sis. vanhemmille nuorille sopivat kysymykset 

PHQ-9 terveyskysely 
Patient Health Questionnaire-9 

Aikuisilla käytössä. Seulontaan ja vakavuusasteen arviointiin. Lyhyt ja selkeä. 

MDQ 
The Mood Disorder Questionnaire 

Voidaan käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden kartoituksessa/seulonnassa. 
Yksin käytettynä se ei ole diagnostinen ja positiivinen löydös merkitsee vasta epäilyä 
sairaudesta. 

Ahdistuneisuus 
 
 
 

Perusmittarit 
 
 
 

SPIN-FIN  
Social Phobia Inventory-suomalainen versio 

Sosiaalinen ahdistuneisuus (vaihtoehtoinen BAI, tarvitsee lisenssin) 
 

OASIS  
Overall Anxiety Severity and Impairment Scale 

Yleismittari, arvioi ahdistuksen voimakkuutta ja sen vaikutusta toimintakykyyn. Helppo ja 
selkeä. 

Täydentävät GAD-7 
Generalized Anxiety Disorder 7-item scale 
 

OASIS:ta täydentämään. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD) seulontaan ja 
seurantaan, erityisesti perusterveydenhuoltoon soveltuva. Erikoissairaanhoidossa 
käytetään myös SCAS Spence Children's Anxiety Scale, joka on kattava, mutta pitkä.  
 

OCI-R  
Obsessive-Compulsive Inventory - Revised  
 

Pakko-oirekysely. Perustasolle soveltuva.  

Psykoosiriski PQ-B 
Prodromal Questionnaire - Brief Version 

Soveltuu PROD-seulaa paremmin perustason käyttöön. 

 
Toimintakyky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensisijainen: 
 
 

 
SOFAS 
Social and Occupational Functioning 
Assessment Scale 

 
Antaa kokonaisarvion sosiaalisesta ja ammatillisesta (tai opiskeluun liittyvästä) 
toimintakyvystä. On jo psykoterapian laaturekisterissä. 

Optionaaliset: C-GAS 
Children's Global Assessment Scale 

Arvioi yleistä toimintakykyä. Luotettava ja validi, mutta karkea ja vaikeampi. 

YP CORE 
Young Person's Clinical Outcomes in Routine 
Evaluation 

Enemmän ahdistuneisuus-masentuneisuus-toimintakyky. Selkeä ja helppo, sopii myös 
intervention / hoidon seurantamittariksi. On jo psykoterapian laaturekisterissä. 

ICF-luokitus 
 

Tarkka ja laaja. Kuvaa yksilön toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Kuntoutuksen arvioon. 

PKS LAPE/Erityis- ja vaativa taso/Terveydenhuolto                                                                       
Nuorten mielenterveystyöryhmä 
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4. GMI 
Ylilääkäri Minna Nikula

Kehittämiskoordinaattori Marjaana Karjalainen



GMI - Nuorten geneerinen 
mielenterveysinstrumentti

Nuorten geneerinen mielenterveysinstrumentti (GMI) on lähipalveluihin, esimerkiksi 
kouluihin ja matalan kynnyksen yksiköihin kehitetty ammattilaisten työskentelyä oh-
jaava työkalu, jonka tavoitteena on helpottaa mielenterveyden ongelmien ja häiriöi-
den varhaista tunnistamista, niiden vakavuuden arvioimista  ja hoidettavuuden arvi-
ointia. Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhdessä kehittämä instrumentti luo 
yhteistä kieltä ja kulttuuria sekä edistää hoidon ja tuen laatua sekä porrasteisen mie-
lenterveystyön toteuttamisedellytyksiä nuorten mielenterveyspalveluissa.

NUORI 
GMI:n tavoitteena on varmistaa, 
että nuori saa tarvitsemaansa tukea 
tai hoitoa
• Oikeassa paikassa: arkiympäristössä matalalla 

kynnyksellä
• Oikea-aikaisesti: mahdollisimman varhain ja 

oikeaan aikaan
• Oikean tahon / ammattilaisen toteuttamana: 

tehokasta ja resursseja optimaalisesti 
hyödyntävää tukea ja hoitoa

Yhteistä kehittämistyötä
GMI on kehitetty PKS-LAPE –hankkeessa peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Työhön on 
osallistunut nuoria lähellä olevia ammattilaisia opiskeluhuollosta, perustason päihde- ja mielenterveys-
palveluista ja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Työryhmä kokosi myös ehdotuksen yhteisesti 
käytettävistä nuorten mielenterveyden arviointimenetelmistä.

AMMATTILAINEN
GMI  toimii ammattilaisen tukena
• Sähköinen lomake, jossa on sähköiset linkit arviointi-

menetelmiin ja muihin apuvälineisiin
• Huomioi tiedon siirtoon liittyvät lupa-asiat 
• Voi täyttää vaiheittain: päivittää, tallentaa, tulostaa
• Voi käyttää tarpeenmukaisella tavalla: 

 ohjaavana työkaluna
 muistilistana
 vastuun siirtävän viitteen, lähetteen ja 

palautteen tärkeänä osana
 apuvälineenä, josta voi poimia omaa 

työtä ajankohtaisesti tukevat  
elementit

Lisätietoja: Minna Nikula, minna.nikula@hus.fi
Marjaana Karjalainen, marjaana.karjalainen@hus.fi

Jäsentää nuoren 
mielenterveyden arvion 

kannalta keskeisiä 
tietoja

Ohjaa monitoimijaisen tuen 
aktivoimiseen

Ohjaa konsultaatioon ja 
sujuvaan hoidon 
porrastukseen 

Ohjaa arviointimenetelmien 
käyttöön

Ohjaa kokonaistilanteen 
vakavuusasteen arvioinnissa

Ohjaa aloittamaan ja 
fokusoimaan varhaisen 
intervention ja arvioimaan sen 
tulosta. 

Toimii tiedon kokoajana  
nuoren kanssa toimivan 
ammattilaisen / tahon 
vaihtuessa

GMI
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Kuka ensisijaisesti vastaa (ensisijainen toimija) huolen tunnistamisesta, 

nuoren ohjauksesta, tuesta ja/tai hoidosta? 
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Mikä on fokus? Ketä voidaan konsultoida? Mitä tehdään? 

●Koulu ●Sotekeskus

●Perhekeskus/nuorten päihde-ja mielenterveyspalvelut ●Kolmas sektori

●Yksityissektori

Kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, 

sosiaalityöntekijä

Huolen tunnistaminen ● Opiskeluhuollon toimijoiden sisäinen 

konsultaatio / yhteistyö

● Perhe

Ammattiryhmästä riippumatta

● keskustellaan nuoren tuen tarpeesta

● laaditaan yhteinen tuki/hoitosuunnitelma ja seuranta 

●Koulu ●Sotekeskus

●Perhekeskus /nuorten päihde-ja mielenterveyspalvelut  ●Kolmas 

sektori ●Yksityissektori ●Muu toimija

Kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, 

lääkäri, sosiaalityöntekijä

Lieväasteinen oireilu ● Opiskeluhuolto

● Nuorisoaseman, Nupin, Nupolin jne. 

työntekijät 

● Sosiaalihuolto 

● Lastensuojelu 

● Opettaja

● Perhe 

● Omahoito/perheen tuki >>   Mielenterveystalo.fi

● Koulun / oppilaitoksen / kunnan  muiden toimijoiden 

tarjoamat psykosiaaliset palvelut . Esim: TAU, IPC , IPT, 

KKT-pohjaiset menetelmät, muu interventio

● Nettiterapia (> 13 vuotiaat)

● VARHAIS-OPS (lyhytterapia)

●Perhekeskus/nuorten päihde-ja mielenterveyspalvelut

●Koulu ●Sotekeskus ●Kolmas sektori 

●Yksityissektori

Kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, lääkäri, nuorisopsykiatri, sosiaalityöntekijä

Keskivaikea oireilu ● Pth lääkäri

●Opiskeluhuollon asiantuntijat 

● Nuorisoaseman, Nupin, Nupolin, jne. 

työntekijät 

● HYKS VARHAIN 

● HYKS lääkärilinja

● Sosiaalihuolto ●Lastensuojelu 

●Perhe

● Koulun / oppilaitoksen / kunnan  muiden 

toimijoiden tarjoamat psykosiaaliset palvelut . 

Esim: TAU, IPC , IPT, KKT-pohjaiset menetelmät, 

muu interventio

● Nettiterapia (> 13 vuotiaat)

● VARHAIS-OPS (lyhytterapia)

● KELA-terapia

● Lääkitys ●Verkostoyhteistyö

●Erikoissairaanhoito 

≥ jatkossa GMI toimii lähetteen liittenä

Vaikea-

asteinen oireilu 

● Pth lääkäri 

● Opiskeluhuolto 

● Sosiaalihuolto 

● Lastensuojelu

● Muu toimija / verkoston jäsen

● Psykososiaaliset;

a) häiriökohtaiset / 

b) räätälöidyt hoidot

●KELA / OPS terapia

● Kuntoutus ● Päivä- /osastohoito

● Moniammatillinen verkostoyhteistyö 

● Lääkitys

●Erikoissairaanhoito, päivystys, osasto 

≥ GMI toimii lähetteen liitteenä 

Kriisitilanne HYKS akuuttiosaston lääkäri ● Kriisi-interventio 

●Tilanteen vakauttaminen

● Lääkehoito 

● Kuntoutus 

● Jatkohoito / tukitoimet
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GMI nuorten mielenterveystön palveluprosessissa
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5. IPC
Klaus Ranta, linjajohtaja, HYKS Nuorisopsykiatria

Viivi Kaivolainen, psykologi, HYKS Nuorisopsykiatria

Marjaana Karjalainen, kehittämiskoordinaattori, PKS LAPE/HUS



IPC: nuorten masennusoireiden 
varhainen interventio kouluihin

Mielenterveyden häiriöt koskettavat joka vii-
dettä nuorta. Kun vaativat palvelut ruuhkau-
tuvat, hoidon saanti viivästyy ja nuorille ai-
heutuu terveyshaittaa. Aidosti porrasteisessa
palvelujärjestelmässä lievien häiriöiden inter-
ventioita tuotetaan myös perustasolla. IPC
(Interpersonal counselling), eli interpersoo-
nallinen ohjanta on varhainen, vaikuttavaksi
havaittu nuorten masennuksen lyhyt-
interventio, joka soveltuu käytettäväksi
perus-tasolla ja kouluissa. IPC:n levittäminen
on käynnistetty PKS LAPE -hankkeessa.

Mikä on IPC? 
• kuuden tapaamiskerran lyhytinterventio nuorten

lievään, enintään keskivaikeaan masennukseen
• perustuu vaikuttavaksi osoitettuun interpersoonalli-

seen terapiaan (IPT-A), josta se on lyhytversio
• IPC-ohjannan peruskoulutus (3 pv) antaa opiskelu-

huollon työntekijöille valmiudet intervention käyt--
töön vähintään vuoden kestoisen
metodityönohjauk-sen tuella

• IPC:tä pilotoitiin Espoon yläkouluissa 2016-2017. Se
osoittautui hyödylliseksi interventioksi. Nuorten lie-
vän tai keskivaikean masennuksen oireet vähenivät
alle kliinisen tason. Vain 8 % tarvitsi lähetteen
erikoissairaanhoitoon.

IPC:llä on tärkeä uudenlaisen 
yhdyspintahankkeen pilottirooli
Tulevaisuudessa tarvitaan palveluketjun koordinaation
varmistamiseksi lasten ja nuorten lähipalveluissa uuden-
tyyppisiä työtapoja, jotka ylittävät maakunta-kuntarajat
ja eri toimijoiden ammattikuntarajat: tavoitteena on vai-
kuttavuus, tehokkuus ja integraatio. IPC-levittämishanke
ylittää nämä rajat: siinä työskennellään sekä terveyden-
huollon vaativien palvelujen (OT-keskus) että maakun-
nan ja kuntien opiskeluhuollon moniammatillisessa
kehittämiskokonaisuudessa.

Mitä seuraavaksi?
 Maakunnallinen levittäminen: IPC-metodityönohjaajien 

lisääminen käynnistyy erikoissairaanhoidon koulutuksella 
Uudellamaalla 11/18

 Kansallinen hankehakemus IPC:n levittämiseksi viidellä 
yliopistosairaanhoitopiirin alueella on jätetty THL:lle 
yhteistyössä seuraavien toimijoiden kesken: PKS (Espoo), 
Turku, Tampere, Kuopio, Oulu. 

 Hankehakemuksessa ovat mukana näiltä alueilta sekä 
yliopistosairaalat sekä mukana olevien kaupunkien 
sosiaali- ja sivistystoimien johto. Tavoitteena on laaja
suomalainen vaikuttavuustutkimus.

Tuloksia PKS LAPE -kauden aikana 
• IPC-ohjanta on jatkunut Espoon opiskeluhuollossa ja 

sen juurtuminen on vahvistunut: ajalla 8/2017 – 6/2018
IPC-ohjantoja annettiin Espoon yläkouluissa 72 nuorelle

• Espooseen valmistui neljä omaa IPC -työnohjaajaa
• Uusia IPC-ohjaajia koulutettiin pääkaupunkiseudulle

(Vantaa 12, Kirkkonummi 5), he saivat mittarikoulutuk-
set ja IPC-työnohjausryhmät organisoitiin

• Uudenmaan keskitetty koulutussuunnitelma tehtiin
• Järjestettiin usean maakunnan laajuinen IPC-ohjaaja-

koulutus (N=34)  ja ensimmäinen suomalainen työn-
ohjaajakoulutus (N=19), josta pääkaupunkiseudulle 
valmistui 9 uutta IPC -työnohjaajaa

• Suomalainen IPC-verkosto luotiin, ja valtakunnallinen 
IPC:n implementaatio-, koulutus- ja kompetenssimallin-
nus aloitettiin.

Lisätietoja: Klaus Ranta klaus.ranta@hus.fi Viivi Kaivolainen viivi.kaivolainen@hus.fi

Tärkeimmät opit
• Kunnat ovat pääsääntöisesti olleet laajasti kiinnostuneita 

IPC:stä 
• Kunnassa, jossa opiskeluhuollon johto sitoutuu menetel-

män ylläpitoon, interventiota kyetään pitämään yllä
• Implementaatio perustasolle edellyttää jatkossa tervey-

denhuollon keskittämisasetuksen mukaista OT-keskuksen 
ohjausta

• Menetelmäimplementaatio vaatii huolellisen valmistelun
ja menetelmätyönohjauksen, mahdollista tuottaa vain  
vähitellen

mailto:klaus.ranta@hus.fi
mailto:viivi.kaivolainen@hus.fi


27.11.201823

Tulosten merkitys ja hyöty
a) asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien kannalta

Mahdollisuus nopeampaan, asiakaslähtöisempään ja tarpeenmukaisempaan 
avunsaantiin:

• viiveetön ja kynnyksetön avunsaanti

• tasalaatuisemmat palvelut 

• palvelut omassa ympäristössä

• päällekkäisten arvioiden väheneminen

b) henkilöstön ja alan ammattilaisten kannalta

Yhdessä työskentelyn käytänteitä yhteisten asiakkaiden hyväksi:

• Sovitut arviointimenetelmät

• Tukea vakavuusasteen arviointiin

• Tukea interventioiden valintaan oikean tahon/ammattilaisen toteuttamana

• Mahdollisuus yhteisen kielen ja kulttuurin synnyttämiseen

c) päättäjien kannalta (kunnalliset, maakunnalliset päättäjät tms.)

• Vaihtoehtoisia tapoja tihentää ja syventää integratiivisia työtapoja nuorten 
mielenterveystyössä

• Säästöä kuluissa

• Malleja nuorten mielenterveystyön toteuttamiseksi maakunnassa
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Tärkeimmät opit 

Tarvitaan konkreettisia ja selkeitä toimintatapoja

Hyvä koulutus tuo yhteen eri toimijat, antaa inspiraatiota ja flow´ta, 
antaa mieltä ja punaisen langan suuntaamaan yhteistä kehitystyötä

”Emme ole toisten tonteilla vaan asiakkaan tontilla” – muistettava

Verkostoyhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen –kaikkien / ei 
kenenkään tehtävä?

Ruohonjuuritason viisaus ja päättäjien ymmärrys – miten yhdistää 
viisaasti?

Laadun varmistus priorisoimalla, liian monta rautaa tulessa ei tuota 
hyvää

Toimintakulttuureilla on ensisijainen merkitys; tutustuttava, 
ymmärrettävä, joustettava, opittava, annettava

Ihmiset tekevät muutoksen, eivät kasvottomat organisaatiot
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Entä seuraavaksi?

Seuraavaksi
• GMI:n pilotointi ja käyttöönotto
• VARHAIN-peruspalvelut-yhteistyön 

terävöittäminen ja edelleen kehittäminen, uudet 
tarpeenmukaiset toimintamuodot

• IPC:n levittäminen ja implementointi jatkuu

Vuonna 2020
• On nähtävissä, että perustasoinen 

mielenterveystyö auttaa nuoria jo varhain. 
Erikoissairaanhoidolla on resursseja yhdessä 
työskentelyn, konsultaatioiden ja koulutusten 
tarjoamiseen nuorten arkiympäristöön sekä 
vaativampien mielenterveyshäiriöiden hoitoon.
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Marjaana Karjalainen

marjaana.karjalainen@hus.fi

Virve Edlund

virve.edlund@hus.fi

Leena Männistö

leena.mannisto@hus.fi

Kiitos!
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