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Mikä on OT-keskus?

➢ Uusi palvelurakenne lasten, nuorten ja perheiden ja heidän kanssaan 
työskentelevien ammattilaisten tueksi

➢ Suunnitteilla kaikille tuleville YTA-alueille

➢ Kun tarvitaan vaativinta erityisosaamista, monitieteisyyttä ja integraatiota

➢ Kun on kysymys

➢ harvoin esiintyvistä tai

➢ erityisen monimutkaisista tai vaativista tilanteista tai ongelmista tai

➢ uusista ilmiöistä

➢ Ammattilaisten tuki ja integroitujen palvelujen tutkimus- ja kehittämistyö

➢ Palvelut tai hoito: fokusoidusti pienille ryhmille vaativinta erityisosaamista 
tarvitsevia asiakkaita

➢ Integratiivinen, verkostomainen työskentely ja monialainen koordinaatio



Hankkeen toteuttajat 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, hankehallinnoija

Osatoteuttajat 

KYS, lasten ja nuorten osaamiskeskus

Itä- ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukset 

(ISO ja KOSKE)

Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut

Mukana työ- tai rahallisella panoksella:

Vaalijala ky

Kuopion kaupunki, lapsiperhepalvelut

Sosteri

Siun Sote 

Essote



Aiemmat OT-hankkeet

OT-keskuksia valmistelleen kansallisen työryhmän valmistelutyön 
tulokset ja ehdotukset jatkovalmisteluun (2019) 

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskukset. LAPE-
muutosohjelmassa tehdyn valmistelutyön loppuraportti - Valto 
(valtioneuvosto.fi)

Lasten, nuorten ja perheiden vaativien palvelujen osaamis- ja 
tukikeskuksia (OT-keskuksia) valmistelevan työryhmän ehdotukset 
(2021)

Lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia 
valmistelevan työryhmän raportti - Valto (valtioneuvosto.fi)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161534
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163222


OT-tasoisen 
avun saaminen 
tarvittaessa yli 
hyvinvointialue-

rajojen ja 
valtakunnallisesti 

Monialaisten 
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mallien 

juurruttaminen ja 

uusien  

kehittäminen
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osaamiseen ja 

yhteistoimintaan
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OT-keskushankkeen 2022–23 

painopistealueet

Kompleksisten 

ja erityistä 

osaamista vaativien 

asiakastilanteiden 

tunnistaminen 

Yhteistyörakenteet 

koulutus, 

riskiarviot ja OT-

seulan

käyttäminen

OT-

palveluohjauksen

ja digitaalisen, 

monialaisen OT-

alustan 

kehittäminen

Vaativa 

eroauttaminen,

kompleksiset, 

vaativahoitoiset 

tilanteet,

SI-SO-TE-
yhteisasiakkuudet

Esimerkkinä 

toiminnallisesti 

integroitu 

vaativan 

sijaishuollon 

lastensuojelu-

yksikkö

Monitieteiset ja 

-alaiset 

asiantuntija- ja 

osaamisverkostot

erityisen 

vaativiin 

asiakastilanteisiin

Esimerkkinä 

vaativat neuro-

psykiatriset 
palvelut

Kuvio: Tarja Saharinen 2022



Snowden & Boone 2007, Sturmberg & Martin 2008, 
Kempermann 2017, Lane ym. 2021

OT-keskus, kompleksisuuden määrittely ja 
Cynefin-viitekehys

Yksinkertainen, tiedetty, ”simple”, ”known”

•Suorat kausaliteetit, yksinkertaiset modulit

•Luokittelu

•Näyttöön pohjautuvat interventiot, ”best practice””

Vaikea, tiedettävissä oleva, ”complicated”, ”knowable”

•Epäsuorat kausaliteetit

•Tiedon kerääminen, (pelkistävä) analyysi

•Asiantuntijuus, hyvä hoito

Kompleksinen, monimutkainen, ”complex”

•Monimutkaiset syy-seuraussuhteet

•Systeeminen, verkostoituva lähestymistapa

Kaoottinen, ”chaotic”, ”chaos”

•Syy-seuraussuhteet eivät ole hahmotettavissa

•Akuuttihoito, välitön reagointi



Tänään

• Milloin kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö on vaativahoitoinen?

• Osastonylilääkäri, palvelulinjajohtaja Anita Puustjärvi, KYS Lastenpsykiatrian poliklinikka

• Lastenpsykiatrian ADHD-digihoitopolun esittely

• va. osastonhoitaja Jari Räisänen ja osastonylilääkäri Anita Puustjärvi, KYS Lastenpsykiatrian 
poliklinikka

• Keskittynyttä nepsy-palvelua lapsen ja nuoren sekä perheen ja verkoston tukena 

• Neuropsykologi, psykoterapeutti, Lastentutkimusklinikan vastaava psykologi, PsL Nina Kultti-
Lavikainen, Niilo Mäki Instituutti / Jyväskylän perheneuvola

• Perheiden kanssa työskentely vaativissa, kompleksisissa tilanteissa

• Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko ja kuntoutuskoordinaattori Minna Moilanen, Vaalijalan 
osaamis- ja tukikeskus 




