
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 lyhytinterven-
tio, joka soveltuu käytettäväksi perustasolla 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 käyttöön
vähintään vuoden kestoisen metodityönohjauksen
tuella

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

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 mittarikoulutukset
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 menetelmän 

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

huollon keskittämisasetuksen mukaista OT-keskuksen 
ohjausta

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