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Lasten, nuorten ja perheiden Osaamis- ja tukikeskushanke 
(OT) Itä- ja Keski-Suomessa v.2021

-katsaus kehittämispilotteihin

30.9.21 OT-webinaari

Tarja Saharinen
Projektikoordinaattori, OT-hanke



20.10.2020 2

§ Huomio kaikkein vaativimmissa ja kompleksissa tilanteissa 
elävissä lapsissa, nuorissa ja perheissä

ja

heidän kanssaan työskentelevissä monialaisissa 
ammattilaisissa.

§ Rakennamme yhdessä haastaviin tilanteisiin osaamista ja 
malleja, joita perustaso pystyy hyödyntämään.
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Ydinrakenne ja monialainen johtoryhmä 

- Itä- ja Keski-Suomen monial. OT-Rukkanen   
- Projektivastaavana professori, yl 10 %,
- OT-projektikoordinaattori v. 2021 ajan
- 16.8.alk. integroidun laitoshoidon pilotissa 1 

projektikoordinaattori   
- 1.6. alk. lastensuojelun ma asiantuntijaryhmä-

pilotissa n. 1 kk asiantuntija
- Siun Soten, Keski-Suomen, Essoten ja Sosterin

monialaiset OT-työryhmät

OT -teoriasta käytäntöön

Näyttöön perustuvat menetelmät 
käyttöön, esim. IPC, Cool Kids ja MDFT
Tutkimuksen yhdistäminen 
kehittämiseen
Monialainen, yhteensovittava, 
verkosto, systeeminen johtaminen

Tarvitaan
OT-rakenne, ydinyksikkö ja  OT-koordinaatio
YTA-alueelle OT-koordinaattorit, jotka toimivat tiiminä
Sähköinen OT-alusta: asiantuntijat, OT-osaaminen, 
tietopankki, konsultaatiot (Digifinlandian työpaja 
kesäkuu -21)
Tehokas viestintä
Kansallinen ohjaus
Legitimoitu asema

OT:n monialaisen kehittämisen 
jatkaminen tärkeää!
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Konsultaatiomallit:
”Integroitu 
laitoshoito”

Vaativa 
eroauttaminen

Lakisääteiset 
lastensuojelun ma 

asiantuntijaryhmät; 
OT-konsultaatiot ja 
asiakasosallisuus

OT-palvelutarpeen 
tunnistaminen 

monitoimijaisíssa
tiimeissä, esim. OT-

seula

OT-ma 
asiantuntijaverkoston

/   
konsultaatiokanavien 

kokoaminen  

Ammattilaiset 
Lapset nuoret

perheet

OT-kehittäminen ja 
kehittämispilotit 
v. 2021

TerveyskyläPro ja Sähköinen
Perhekeskus/Digifinlandia eivät vielä
taipuneet SI-SO-TE 
OT-asiantuntijaintegraatioon 

”Integroitu laitoshoito”=
Toiminnallisesti integroitu 
vaativan sijaishuollon 
lastensuojelulaitos
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Helmikuu -21,
alkukartoitus:

Vaativat 
huoltajuus-

riidat
Lähisuhde-
väkivalta

YTA-alueen OT-
konsultaatiotr
kokoontunut 

5 X 
Vaativa 

eroauttaminen 
ja Turvassa-
hanke esille

”ETKL on hakemassa 
STEAlta jatkorahoitusta 

vuodeksi 2022. Tavoitteena 
kouluttaa sote-ammattilaisia 
osaamisen vahvistamiseksi, 

tukea maakuntia 
moniammatillisten työryhmien 

perustamisessa vaativiin 
erotilanteisiin sekä pilotoida

yhteistyössä jonkin OT-
hyvinvointialueen kanssa 

tämän teeman avulla 
järjestöjen vaativan 

osaamisen asemoitumista 
OT-keskusrakenteeseen ja 

siinä tarvittavia 
sopimusmalleja.” 

”Hienoa olisi, jos 
vaativasta 

eroauttamisesta 
olisi mahdollista 
rakentaa KYS-
alueelle YTA 
yhteistyössä 
toteutettava 

pilotti.”

Yhteistyö-
kumppaneiksi 

lähdössä v.2022: 
Jyväskylä, Kuopio 

ja Essote

Koulutus ja keskustelutilaisuus riskiarviointiin YTA-alueelle vaativissa ero- ja huoltoriidoissa 20.10.21 klo 12-16

TEEMA TYÖPAJA JA IDEA KESKUSTELU YHTEISTYÖ PILOTTISUUNNITELMA

Esimerkki YTA-alueen ma OT-asiantuntijakonsultaatiotr:n työskentelystä



Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä

www.siunsote.fi

Lastensuojelun sijaishuolto ja 
terveyspalvelut

– tutkimusta tulossa 21->

Sanni Penttilä syyskuu -21
Palvelupäällikkö, neuvolatoiminta-, koulu- ja opiskelijapalvelut, ylilääkäri

: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten terveyspalvelujen käytön ja terveyskysymyksien 
kartoittaminen  rekisteritietoja analysoimalla
-OYS, ITLA, yhteisövaikuttavuus / Mika Niemelä, yhteistyö KYS ja UEF
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Seuraava OT-webinaari on 15.11.21, klo 9-12

Tervetuloa!

Mukavaa Syksyä!


