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Osallistujat Alanen Hanna-Mari, PSHP 
Anttila Elina, Akaa ja Urjala 
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto 
Juurikkala Virva, STM 
Kallio Anu, Lempäälä 
Koivisto Janita, Valkeakoski 
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht. 
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi 
Lanne Marika, Kangasala ja Pälkäne 
Luukkanen Sanna, Kuhmoinen 
Mäkinen Sari, PSHP 
Lähdeaho Marja-Leena, PSHP 
Nikkarinen Leena-Kaisa, THL 

Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti 
Peltonen Reetta, Parkano ja Kihniö 
Perälä Anne, Parkano ja Kihniö 
Perämaa Lotta, Tampere ja Orivesi, pj. 
Rautalammi Sanna, Nokia 
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki 
Sand Juhani, PSHP 
Salo-Lehtinen Niina, Artteli 
Santalahti Anne, Ylöjärvi 
Saukkoriipi Aleksi, Sastamala ja Punkalaidun 
Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
Tallila Timo, Ikaalinen 
Tomas Eija, PSHP 
Tuominen Tuula, Pikassos 
 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-hen-
kilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus  Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Lotta Perä-
maa 

1 
min 

2 Pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.  
  
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna 

Luukkanen ja Sari Mäkinen. 
  
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Santalahti 
ja Timo Tallila. 

 5 min 

3 Viva-hankkeen tilanne-
katsaus ja toimintasuun-
nitelma vuodelle 2023 

Vivan keskeisin tavoite on kouluttaa IPC ohjaajia ja juur-

ruttaa menetelmä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen 

opiskeluhuollon työtä. Vuoden 2022 aikana on Sisä-Suo-

men yhteistyöalueelle koulutettu 130 IPC ohjaajaa. Kai-

ken kaikkiaan 2021–2022 osaajia on koulutettu 350, joista 

165 Pirkanmaalle.  

 

Toiminnan kuvaus 2022: 

− Koulutustoiminta: 

• Boosterikoulutukset 04/2022 ja 11/2022, yh-

teensä 250 osallistujaa 

• IPC iltapäivä -koulutus jo IPC-ohjaajaksi pätevöi-

tyneille, yhteensä 50 osallistujaa 

• Taitoja nuoren kanssa työskentelyyn-koulutus so-

tealan työntekijöille, yhteensä 132 osallistujaa 

• Masennuksen tunnistamiskoulutus opettajille, yh-

teensä 200 osallistujaa 

• Webinaari masennuksesta vanhemmille yhteis-

työssä Vanhempainliiton kanssa, yhteensä 275 

osallistujaa 

Minna Rita-
korpi 

30 
min 



• Koulutusyhteistyö Finfamin, Omahämeen sekä 

muiden yta-aluiden projektitiimien kanssa 

− Implementointi: 

• Yhteensä 402 kirjattua IPC-ohjausta 04/2021–

09/2022, joista Pirkanmaalla 60% 

• Viva kerää tietoa toteutuneista jaksoista ja alusta-

vien tulosten mukaan menetelmällä on saatu kes-

kimäärin aikaan merkittävä masennusseulan oire-

pisteiden lasku. 

• Ohjauksen käyneistä nuorista 91 % suosittelisi 

IPC-ohjausta tukea tarvitsevalle ystävälleen. 

• Koulutettujen esihenkilöistä on muodostettu juur-

rutustiimejä, jotka kokoontuivat kahdesti vuoden 

2022 aikana. Tiimeissä seurataan juurtumista, 

vaihdetaan kokemuksia ja välitetään seurantatie-

toa kunnille. 

• Ensimmäinen Nomad-N kysely juurtumisen seu-

raamiseksi, johon vastasi 34 esihenkilöä ja 107 

IPC-koulutettua. Keskeisenä tuloksena ovat am-

mattikohtaiset erot menetelmän käyttöönotossa: 

terveydenhoitajilla enemmän haasteita, kuin ku-

raattoreilla. Lisäksi esihenkilöiden näkemykset 

menetelmän käyttöönotosta olivat linjan työnteki-

jöitä positiivisempia.  

• Esihenkilöille luotiin implementoinnin miniopas 

• IPC:n käyttöönotossa onnistuneille terveydenhoi-

tajille järjestettiin työpaja ja tästä julkistettiin ra-

portti, joka toimitettiin alueen esihenkilöille, 

STM:lle sekä THL:lle 

• Menetelmäosaamiskeskuksen rakenteiden hah-

motteleminen 

• Cool Kids-menetelmän implementointi aloitettu, 

tiimiin palkattu uusi Cool Kids-koordinaattori 

(100%) sekä kaksi menetelmäohjaajaa (50%) 

 

Toimintasuunnitelma 2023: 

• Cool Kids-menetelmäkoulutusten aloittaminen ja 

menetelmän juurruttaminen 

• IPC-verkkokoulutuksen pilotointi  

• Menetelmäohjauksen ja säännöllisten boosteri-

koulutusten jatkaminen 

• Juurrutustiimien jatkaminen hyvinvointialueilla 

• Viestinnän toteuttaminen viestintäsuunnitelman 

mukaisesti 

• Nomad-N kyselyn toistaminen vuoden 2023 lo-

pussa 

• Esihenkilöhaastatteluiden toteuttaminen ja IPC-

yhdyshenkilöiden kartoittaminen hyvinvointialu-

eilla 

 

Keskeiset tavoitteet 2023: 

• Menetelmäosaamiskeskuksen rakenteen jatkoke-
hittäminen hyvinvointialueiden ja yliopistosairaa-
lan yhteistyönä 

• Molempien menetelmien (IPC ja Cool Kids) juur-

ruttamisen jatkaminen 

• Hyvinvointialueiden menetelmäosaajien esihenki-
löiden sitouttaminen implementointiin 



• Menetelmien seurannan edistäminen hyvinvointi-
alueilla 

 
Päätösesitys: Merkitään Viva-hankkeen tilannekatsaus ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2023 tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin Viva-hankkeen tilannekatsaus ja toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2023 tiedoksi. Keskustelussa 
nousi esiin, että IPC-menetelmä on ollut toivottu lisätyö-
kalu kuraattoreiden työhön esim. jatkohoitotarpeen arvi-
ointia varten. Lisäksi tuotiin esiin, että menetelmien kehit-
tämisessä ja juurruttamisessa yta-aluetasoinen työ on toi-
vottavampaa kuin pelkästään hyvinvointialuetasoinen työ. 
 

4 PirSOTEn edistymisra-
portointi 
 

PirSOTE -edistymisraportointi esitetään kokouksessa, 
koska osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta 
4.11.2022 mennessä. Tästä syystä raportti esitetään ko-
kouksessa. Mikäli raportti valmistuu aiemmin, lähetetään 
se ennen kokousta.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi sovittiin,  

• että varmistetaan Arkeen Voimaa-mallin siirtymi-
nen hyvinvointialueelle ja että se sisältyy hyvin-
vointialueen talousarvioon 

• että Eeva Halme selvittää siirtyvätkö Omaolon 
pääkäyttäjät hyvinvointialueelle.  

 
Osatoteuttajien raportointiaktiivisuus oli laskenut. Tuotiin 
esiin, että sekä talouden loppuselvitys että sisällöllinen 
loppuraportointi ovat edellytyksiä valtionavustuksen saa-
miselle.  

Eeva Halme 
 

15 
min 

5 Tiedoksi tulevat asiat 
 
 

Anne Santalahti toi esiin, että hankkeessa tehty työ tulee 
hyödyntää hyvinvointialueella ja että tulee huolehtia integ-
raation toteutumisesta.  
 
Hankejohtaja Eeva Halme kiitti ohjausryhmää tiiviistä yh-
teistyöstä. 
 

 5 min 

6 Valvojan ja aluekoordi-
naattorin puheenvuorot 

Sekä hankkeen valvoja Virva Juurikkala että aluekoordi-
naattori Leena-Kaisa Nikkarinen toivat esiin, että hanke 
etenee hyvin, kokoukset ovat hyvin valmisteltuja ja että 
hanke toimii hyvin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.  

 5 min 

7 Seuraava kokous Hanke siirretään vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. 
Hyvinvointialueen johtaja/ sote-johtaja määrittää hank-
keen ohjausryhmän kokoonpanon vuodelle 2023 ja seu-
raavat kokoukset. 

Lotta Perä-
maa 

1 min  

8 
 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.16. 
 

Lotta Perä-
maa 

1min 

 
 


