Itä- ja OT-keskuksesta

Itä- ja Keski-Suomen OT-keskus on yksi Suomen
viidestä valmisteilla olevasta Lasten, nuorten ja
perheiden osaamis- ja tukikeskuksesta (OT)

27.4.22 OT-projektikoordinaattori Tarja Saharinen
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Keitä varten OT-keskukset erityisesti ovat?
➢ Lapset, nuoret ja perheet, jotka ovat vaarassa jäädä
palvelujen katveeseen (syitä monia) tai jotka ovat
käyttäneet paljon palveluja, mutta eivät ole saaneet
oikeanlaista apua
➢ Lapset, nuoret ja perheet, jotka nostetaan esille
juhlapuheissa ”tarttis’ oikeasti ja konkreettisesti tehdä
jotain yhdessä” ja iltalehtien lööpeissä, kun on sattunut
jotain todella ikävää
➢ Ammattilaiset, jotka työskentelevät näiden asiakkaiden
kanssa
27.4.22 Tarja Saharinen
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Osaamis- ja tukikeskushankkeen (OT) tehtävä ja
ja tarkoitus v. 2022-2023
STM 20.12.21
➢ Kehittää yhteistyöalueellemme monialaisia, vaativia erityispalveluja
lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksissa
asiakastilanteissa.
➢ Muodostaa selkeä OT-rakenne ja palvelukonsepti sekä tehdä
tarvittava sopimusmalli virallisten OT-keskusten synnyttämiseksi
alueella ja kansallisesti.
➢ Asiantuntijapalveluiden ja -verkostojen koordinointi YT-alueella ja
kansallinen yhteistyö
28.4.2022
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Hankkeen toteuttajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, hankehallinnoija
Osatoteuttajat / avustuksen käyttäjät:
➢ 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

Me kaikki!

28.4.2022
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OT-kehittämisalueet
22-23

Yhteisasiakkuuksien
konsultaatio- ja
Vaativa eroauttaminen
toimintamalli
→TURVASSA-hanke /ETKL

VAATU

Barnahus-yhteistyö
TKIO
TKIO
Sosteri ja Essote: Lakisääteisen
lastensuojelun ma
asiantuntijaryhmän tueksi
tiimi, jota voidaan konsultoida
kompleksisissa
asiakastilanteissa

VAATU

OTydinrakenne
(nexus) ja
palvelujen
koordinointi

Essoten ja Keski-Suomen
yksiköiden kehittäminen
TKIO

OT-palveluohjaus / neuvonta

OT-NEPSY –tiimi (t)

-syksy 22

-YT-aluetta palveleva (t)

-yhteistyörakenne /
OT / TulSote / Peke /
Posote, kesäkuu 22-

aloituskokous ollut, seur
5/22
27.4.22

Kuopion kaupungin
” lastensuojelun vaativan
tuen ja arvioinnin
yksikkö”→kohti
toiminnallisesti integroitua
OT-yksikköä KYSin
Psykiatriatalossa

Työpajat / OT-seula
(Kuopio ja Etelä-Savo),
syksy 22

Vaalijala ky: Malli ja
koulutus miten perhetyö
ja kuntoutus otetaan
mukaan vaativaan
monialaiseen työhön
PACE-koulutus

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) –
hankkeen koordinaattorit Itä- ja Keski-Suomen alueella
Ilona Luoma
Projektin vastuuhenkilö
Professori, ylilääkäri
Lastenpsykiatrian palvelulinja, KYS ja UEF,
p. 044-7172425
Tarja Saharinen
Projektikoordinaattori, koko hanke
Itä- ja Keski-Suomen alue
p. 044-717 8571

Riitta-Liisa Kumpulehto
OT- koordinaattori
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
p. 044-4938943
Päivi Malinen
OT-koordinaattori
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
p. 044-0246415
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@isonet.fi

Jaana Heikkinen
Projektikoordinaattori
Kuopion yliopistollinen sairaala
p. 044-717 6619
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Johanna Liukkonen
OT-koordinaattori
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE
p. 040-1632215
Johanna.liukkonen@koske.fi
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.
➢OT-webinaari 15.9.22, klo 12-15, Tervetuloa!
Teemana:
Kompleksisissa tilanteissa olevat vaativahoitoisista
neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät potilaat / asiakkaat
Ohjelmassa mm:
• Lastenpsykiatri Anita Puustjärven esitys aiheesta
• ADHD-digihoitopolun esittely -KYS, lastenpsykiatria
• Perheiden kanssa työskentely vaativissa,
kompleksisissa tilanteissa, Vaalijalan osaamis- ja
tukikeskus
• Asiaa NEPSY-tiimeistä
28.4.2022

Kiitokset ja Hyvää Kesän odotusta!
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Linkkejä lähteisiin:
Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden koordinointi KYS-yhteistyöalueella, psykososiaaliset
menetelmät ja OT-keskus | Innokylä (innokyla.fi)

Osaamis- ja tukikeskukset – THL
Loppuraportti: OSA-ALUE 4: Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen
(lianacms.com)
infograafit-osa-alue-4.pdf (lianacms.com)

28.4.2022
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OT-pilotti 2020-2021

