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20.9. Foorumin sisältö

• Lyhyesti OT-keskuksen tavoitteista ja tarkoituksesta

• Esimerkkejä mahdollisista OT-keskuksen asiakkuuksista

• ”Miltä tämä kuulostaa minun näkökulmastani?”

• Konkreettisia esimerkkejä OT-kehittämistyöstä YTA-alueella ja Keski-Suomessa

• Lisätietoa OT-asioista sekä tulevia tapahtumia

• Jatkosta sopiminen



Osaamis- ja tukikeskushankkeen (OT) tehtävä 

ja tarkoitus v. 2022-2023

➢ Itä- ja Keski-Suomen OT-keskus on yksi Suomen viidestä 
valmisteilla olevasta lasten, nuorten ja perheiden osaamis-
ja tukikeskuksesta (OT). Tiivis yhteistyö eri alueiden 
kesken.

➢ Vuonna 2017 alkaneen kehittämistyön jatkaminen 

➢ Esim. seuraaviin kysymyksiin vastaaminen: 
▪ Missä tilanteessa asiakastilanne määrittyy OT-

tasoiseksi?
▪ Miten yhteistyö rakentuu perus- ja erityistason kanssa?
▪ Miten OT:n toiminnot tulevat ammattilaisten tueksi 

(konsultaatiot, asiantuntijaryhmät, työnohjaus, 
koulutus, digituki jne.)



Ot-keskuksen tarkoitus ja tavoitteet

➢ Mahdollistaa ne vaativaa erityisosaamista sekä monitieteisyyttä ja integraatiota edellyttävät 
sivistykselliset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joita yksittäisen kunnan tai 
hyvinvointialueen ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti mahdollista järjestää tai tuottaa. 

➢ Rakentaa konsultaatiomahdollisuuksia ja -malleja, jotka auttavat eri alojen ammattilaisia 
terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja sivistystoimen tehtävissä toimimaan erityisen vaativissa 
tilanteissa asiakkaiden kanssa. 

➢ Uusien käytäntöjen ja toimintatapojen luominen yhdessä eri toimijoiden kanssa ajassa 
muuntuviin erittäin vaikeisiin tilanteisiin.

➢ Tukea lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia vaativissa 
asiakastilanteissa. 



Esimerkkejä mahdollisista Ot-asiakastilanteista

• Vaativimmat erotilanteet, joihin kietoutuu usein huolto- ja tapaamisriidan lisäksi lapsen 
kaltoinkohtelua ja traumatisoitumista, seksuaalirikosepäilyjä, väkivaltaa tai sen uhkaa, jopa 
perhesurman riski.

• Tilanteet, joissa nuorilla on kehityksen vakava vaarantuminen (vakavaa epäsosiaalista 
käyttäytymistä, rikollisuutta, aggressiivisuutta, mielenterveyden- ja/tai päihdeongelma) ja 
samanaikaisesti sekä hoidon että lastensuojelun avo- tai sijaishuollon tarve. Saattaa olla myös 
neuropsykiatrista problematiikkaa tai kehitysvammaisuutta.

• Kansainväliset erityiskysymykset ja muut yllättävät ja usein nopeaa toimintaa edellyttävät 
tilanteet, joissa tarvitaan kansainvälisen lainsäädännön ja rajat ylittävän yhteistyön 
erityisosaamista.

• Harvinaissairaudet

• Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria



• Millaista tukea toivoisin rakenteilla olevalta verkostomaiselta OT-
keskukselta omaan työhöni?

• Millaista lisäarvoa OT-keskuksen tarjoama tuki voisi tuoda meidän 
Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelurakenteeseen?



OT-kehittämisalueet v. 2022-2023 Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella (YTA)

Yhteistyö Barnahus-
hankkeen kanssa

Kuopiossa lastensuojelun 
vaativan tuen ja arvioinnin 
laitoskehittäminen → kohti 

toiminnallisesti integroitua OT-
yksikköä

K-S:ssa Kukkumäen nuorisokoti 
avattu sekä lastenpsykiatrian 

Intensiivisen hoidon 
perheyksikkö (LIPSY) tarkoitus 

avata loppuvuodesta

Vaalijala osatoteuttajana: 
Kiintymyssuhdekeskeinen 
työskentely asiakastyössä

PACE-asenne –koulutusta 

OT-asiakkuuksien 
määrittely sekä 

palveluohjauksen 
kehittäminen (OT-

seula)

YTA-aluetta palvelevan 
nepsy-tiimin 

rakentaminen

Sosteri ja Essote: lakisääteisen 
lastensuojelun moni-

ammatillisen 
asiantuntijaryhmän 

kehittämistyö (vinkkejä 

K-S:n MASTER-ryhmästä)

Haastavat erot –
konsultaatioryhmä 
(yhteistyö Turvassa -
hankkeen kanssa)

OT-
YDINRAKENNE 
JA PALVELUJEN 
KOORDINOINTI

TKKI

TKKI

TKKI

VAATU

VAATU

Yhteisasiakkuuksien 
konsultaatio- ja toimintamalli



Esimerkinomaisesti tarkempi suunnitelma nepsy-

kehittämisestä



Haastavat erot –konsultaatioryhmä Keski-Suomessa

• Keski-Suomessa eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten on mahdollisuus konsultoida 
moniammatillista Haastavat erot-konsultaatiotyöryhmää. Ryhmältä voi pyytää konsultaatiota haasteellisiin 
tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin, joissa ero- tai huoltoriita on pitkittynyt ja kärjistynyt ja joihin saattaa 
liittyä useita viranomaistahoja, väkivaltaa tai sen uhkaa

• Työntekijä osallistuu myös itse konsultaatioon ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut 
toimenpidesuositukset.

• Konsultaatiota varten täytetään esitietolomake, joka mahdollisuuksien mukaan täytetään yhdessä 
huoltajan kanssa ja lähetetään salatulla sähköpostilla ryhmän sihteerille (Johanna Liukkonen). 

• Anonyymi konsultaatio on mahdollinen, esitietolomake täytetään myös silloin.

• Ryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen torstai, konsultaatiopyyntö viim. viikkoa ennen. 

• Ryhmän toimijat: Keski-Suomen ensi- ja turvakoti, perheoikeudelliset palvelut, perheneuvola, varhaisen 
tuen palvelut/perhesosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 
Tarvittaessa myös muita tahoja. Puheenjohtajana Pirjo Selin (perheoikeudelliset palvelut)

• Lisätietoa ja linkki esitietolomakkeeseen: https://koskeverkko.fi/kehittamistyo/ot-hanke/#haastavaterot

https://koskeverkko.fi/kehittamistyo/ot-hanke/#haastavaterot


Lisää tietoa ja tulevia tapahtumia

• Elokuun uutiskirje:

• Mikä ihmeen OT? Uutiskirje 2 / 22

• Toukokuun uutiskirje:

• Mikä ihmeen OT? Uutiskirje 1 / 22

• OT-uutiskirjeen voi tilata täältä:

• https://uutiskirje.kuh.fi/

Tule mukaan OT-infoihin
Avoimia kaikille kiinnostuneille.

Infoissa saatua tietoa hyödynnetään 
yhteistyöalueemme ja valtakunnallisessa OT-
kehittämistyössä.

Infosisällöissä on osittain vaihtelua eri 
kerroilla.

Liity Teamsin kautta:

5.10.22 klo 8.15-9.15 Liity 5.10.22 
kokoukseen napsauttamalla tästä

7.12.22 klo 15-16 Liity 7.12.22 
kokoukseen napsauttamalla tästä

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.kuh.fi%2Fa%2Fs%2F64912109-2f1c9c29ac0b137744e6fd963cfddb1a%2F1308778&data=05%7C01%7CTarja.Saharinen%40kuh.fi%7C8d919123cbdc464272c408da8c007e90%7Cc8ec9329b3c3489a92270f70d232e4fa%7C0%7C0%7C637976230987161344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oyabfnRHZjMfOWGC%2BWDRFcj5paH2nlfFVKFDId%2F%2FnmE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.kuh.fi%2Fa%2Fs%2F64912109-a192e2707cd5247a320f82d500fe46f6%2F1200218&data=05%7C01%7CTarja.Saharinen%40kuh.fi%7C8d919123cbdc464272c408da8c007e90%7Cc8ec9329b3c3489a92270f70d232e4fa%7C0%7C0%7C637976230987161344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gZPeImP6kBTiAx64%2BKijqSVaR%2BJS5t95doyg2I1EATg%3D&reserved=0
https://uutiskirje.kuh.fi/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0MzNmYmItMGJiOC00MzM0LTg2NjMtMmQ5N2VjNGNkMTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8ec9329-b3c3-489a-9227-0f70d232e4fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c817c1-81db-48aa-ad6e-2ddc2f15c66b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NlYjY2OWItYzg4Mi00ZDNjLTk5YTYtZDg5YzgwODliOGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8ec9329-b3c3-489a-9227-0f70d232e4fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c817c1-81db-48aa-ad6e-2ddc2f15c66b%22%7d


Mukana OT-hankkeessa

Hanketta koordinoi KYS:sin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen 
sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaali-alan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa 

Lisäksi mukana ovat: 



OT-projektitiimi

ILONA LUOMA
OT-hankkeen projektipäällikkö, 
lastenpsykiatrian professori, 
ylilääkäri

TARJA SAHARINEN
OT-koordinaattori, esh, TtM, TtT, 
yhteistyönohjaaja

JAANA HEIKKINEN
OT-koordinaattori, sh (YAMK), 
neuropsykiatrinen valmentaja

MARJUT HEISKANEN
OT-koordinaattori, sh, TtM, 
ammatillinen opettaja

PÄIVI MALINEN (ISO)
OT-koordinaattori (10%), 
sosiaalityöntekijä (YTM), syty-
kouluttaja

TIMO HANKOSALO (ISO)
OT-koordinaattori, sosiaalityön 
erityisasiantuntija (60%) 
sosiaalityöntekijä (YTM), 
ammatillisten aineiden opettaja  

JOHANNA LIUKKONEN (KOSKE)
OT-koordinaattori, sosionomi 
(AMK), sosiaalityöntekijä (YTM) 
ja ammatillisten aineiden 
opettaja


