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Mikä on OT-keskus?
• Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) on uusi integratiivinen palvelurakenne

• lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen 
(harvinaiset/kompleksiset erityisosaamista edellyttävät tilanteet)

• vaativimman erityisosaamisen yhdistämiseen monialaisesti

• palveluiden koordinointiin

• toiminnassa tarpeelliseen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoimintaan 
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Uudenlaista yhteistoimintaa

•Lapset, nuoret ja perheet saavat apua siellä missä he asioivat;  
OT-tuki tuodaan ammattilaisten tueksi konsultointien, 
koulutusten ja yhteistoiminnan keinoin, näin OT palvelee 100 
% väestöstä
•OT-keskukset varmistavat osaamisen yhtenäisyyden 
Suomessa.
•OT-keskukset erikoistuvat valtakunnallisesti viidellä alueella. 
•Tiivis yhteistyö sivistystoimen (VIP-verkoston) ja järjestöjen 
kanssa.
Vuoden 2021 aikana toimintaa pilotoidaan Itä- ja Keski-
Suomen, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Suomen alueella.
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OT-keskushanke Itä- ja Keski-Suomessa
• LaPe-kauden työn pohjalta OT-keskuksen kehittämistä jatketaan vuosina 2020-21 osana 

POSOTE20-rakenneuudistusta Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueen laajuisena.
• Hanke tähtää Itä- ja Keski-Suomen alueen OT-palvelukonseptin määrittelyyn ja pilotointiin
• Pilotointia koordinoi KYS:n Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen 

Sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) kanssa 
• KYS vastaa OT-keskuksen kehitystä käsittelevän kokonaisuuden suunnittelusta, 

toteutuksesta ja raportoinnista STM:lle yhteistyössä alueen maakuntien sote-
organisaatioiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa

• Hankkeessa kehitetään erityisen vaativan ja kompleksisen, monialaisen asiakas- ja 
potilastyön konkreettista toimintamallia ja koordinaatiorakennetta
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Yhteistyössä
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Tilanne tammi-maaliskuussa 2021
• Alueellinen valmisteleva työryhmä on jatkanut toimintaansa
• Projektikoordinaattori Tarja Saharinen aloitti työssään 7.1.2021 à31.12.21 saakka
• OT-keskuswebinaari oli 17.12.2020 ja seuraavat ovat 18.3.2021 ja 27.5.2021
• Maakuntien (Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Siun Sote, Essote, Sosteri) ajatukset, toiveet ja 

näkemykset tämänhetkisestä tilanteesta, osaamisesta ja pilotointikohteista on kartoitettu 
haastattelemalla ja sähköisellä Survey Pal -kyselyllä 10.2.-2.3.21. Vastauksia tuli kattavasti.

• Yhteistyö on aloitettu maakuntien ja valtakunnallisten OT-pilottialueiden yhdyshenkilöiden ja 
esim. LUMO-hankkeen kanssa

• Asiantuntijaverkostoa ja –osaamista on jo paljon 
• OT-asiantuntijaverkoston kartoittaminen ja kuvaaminen Itä- ja Keski-Suomen alueella
• Tämän hetkisten OT-konsultaatiomahdollisuuksien kuvaaminen
• Pilotointikohteiden määrittäminen
• TerveyskyläPROn mahdollisuuksien selvittäminen asiantuntijaverkoston rakentamisessa ja 

konsultaatioiden kehittämisessä
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OT-keskus Itä- ja Keski-Suomen alueella
Aika: 18.03.2021, klo 9.00-11.00
Teams-webinaari

Kuva: Pixabay
Tervetuloa!
Itä- ja Keski-Suomen OT-keskustyöryhmä



Kiitokset!
Lisätietoa hankkeesta ja Webinaareista:
Tarja.Saharinen@kuh.fi; puh:044-717 8571
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