
 

 

OT-keskustyöryhmä      MUISTIO 
 
 

Aika  14.9.2017 klo 13.00-15.00 

Paikka  Pirkanmaaliiton neuvotteluhuone Roine   
Kelloportinkatu 1 B, 3. krs 

 

Osallistujat  Ahonen Timo, Lastensuojelun avopalvelut, Päiväperho/Tampere Tryggt Anna 

Ala-Toppari-Peltola Eija, Lape-muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa 

Harju-Virtanen Hanna, Lape-projektipäällikkö, Tampere 

Harrikari Timo, sosiaalityön professori, Tampereen yliopisto 

Holttinen Timo, erikoislääkäri, TAYS, NUPS 

Joki-Erkkilä Minna, Erikoislääkäri, PSHP, Tays, Oikeuspsykiatrian klinikka 

Jyrkkä Birgitta, Perheoikeudelliset palvelut, Tampere (Anne Haringin varahlö) 

Kaltiala-Heino Riittakerttu, professori, ylilääkäri, PSHP, Tays, NUPS 

Martiskainen Mika, apulaisylilääkäri, PSHP,Tays, oikeuspsykiatrian klinikka 

Miettunen Nanna, projektikoordinaattori, Pikassos oy, Pippuri-hanke 

Parikka Tuulikki, toimialuejohtaja, PSHP, TA6, Kehitysvammahuolto 

Pelttari Titta, Lape-muutosagentti, Pirkanmaaliitto 

Puura Kaija, professori, ylilääkäri, PSHP, TA4,LAPS 

Saukko Päivi, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan SOTE 

Tiili Niina, osastonhoitaja, KHSHP, lps (Iltanen Sari ja Tomminen Arja varahlö) 

Tryggt Anna, Päiväperho, Tampere, Ahonen Timo varahlö) 

Virta Minka, osastonhoitaja, Nuorisopsyk. KHSHP (Tuominen Tiina varahlö) 

Virtanen Rita, aluejohtaja, PeLa Länsisuomi 

 

Vierailija  Tapiola Mia, THL 

 

Poissa:   Forsberg Hannele, sosiaalityön professori, Tampereen yliopisto 
Kurikka Sari, lastenlääkäri, Tampereen kaupunki 
Lejon Eeva-Liisa, Johtava sostt, Psyk pkl maahanmuuttajille, Tampere 
Lähdeaho Marja-Leena, vastuualuejohtaja, ylilääkäri, PSHP 

Miettinen Sari, projektikoordinaattori, PSHP, Pippuri-hanke 

 

 

 Asia  Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet 

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat esittäytyivät.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkanmaan projektipäällikkö Hanna 
Harju-Virtasen esityksestä projektikoordinaattori Nanna Miettunen, jonka 
vastuulla on Pirkanmaan Lape-hankkeessa erityis- ja vaativan tason 
palveluiden kehittäminen. Kokouksen sihteerinä lupautui toimimaan Hanna 
Harju-Virtanen.  
 

2 Miten ja milloin OT-
keskusvalmisteluun 

Mia Tapiola, THL, esitteli valtakunnallista OT-keskusajattelua.  
 



 

 

saadaan kansallista 
ohjausta ja linjauksia? 

 
Millaista osaamiskeskusta 
Pirkanmaalle halutaan 
rakentaa? 

 
Miten osaamis- ja 
tukikeskuksen 
suunnittelutyö tulisi 
organisoida? 

 

Osaamis- ja tukikeskusten kehittämisestä vastaa valtakunnallisella tasolla Mia 
Tapiolan lisäksi Pälvi Kaukonen (STM) ja Marjo Malja (STM).   
 
Mia Tapiola kertoi, että maakunnan liikelaitoksiin asemoituviin osaamis- ja 
tukikeskuksiin tullaan sijoittamaan sekä vaativaan että epäselvään ja 
kompleksiseen palvelutarpeeseen vastaavat palvelut, jotka vaativat usean eri 
tahon yhteistyötä. Vaativat palvelut, joissa yhteistyön tarvetta ei ole, eivät 
asemoidu OT-keskuksiin. Maahan muodostuvat viisi OT-keskusaluetta voivat 
toimia eri painotuksilla (esim. evat ja ehot keskittyvät kahdelle OT-
keskusalueelle).  
 
Ratkaisemattomia kysymyksiä on vielä paljon. Yksi kysymyksistä liittyy OT-
keskuksissa toteutettavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuuteen. 
Tämän osalta käytiin keskustelua OT-keskuksen suhteesta maakunnan 
kehittämisyksikköön sekä mahdollisista lisäresurssitarpeista riippuen siitä, 
miten laaja-alainen vastuu tutkimuksesta ja kehittämisestä määritellään OT-
keskuksen tehtäväksi ja kuka neuvottelee yliopistojen johdon kanssa 
tutkimustoiminnan ja implementoinnin toteuttamisesta tulevaisuudessa. 
Paikallaolijoita keskustelutti myös erilaisen tutkimustyön tarve ja eri 
toimijoiden rooli tutkimustoiminnassa sekä kouluttamisessa. Tampere3:n 
todettiin helpottavan monialaisen tutkimuksen toteuttamista.  
 
Terveydenhuollon keskittämisasetus linjaa terveydenhuollon OT-keskuksiin 
sijoittuvat palvelut. Sosiaalihuollon osalta vastaava linjaus ja mahdollinen 
asetus ovat vielä keskustelun alla. 
 
Mia kertoi valtakunnallisen OT-työrukkasen perustamisesta. Työrukkaseen 
kuuluvat Pirkanmaalta projektikoordinaattori Nanna Miettunen ja 
lastenlääkäri Sari Kurikka sekä perusterveydenhuollon edustajana lasten ja 
nuorten terveyspalveluiden ylilääkäri Tuire Sannisto.   
 
Sosiaalihuollon porrasteisuus tunnistettiin kokouksessa OT-keskustoiminnan 
kannalta merkittävimmäksi ja nopeinta ratkaisua vaativaksi asiaksi. Pirkanmaa 
ja pääkaupunkiseutu tekevät pohjatyötä asiassa ja asia otetaan 
valtakunnallisen OT-työrukkasen käsittelyyn ensimmäisenä. Pääkaupunkiseutu 
on toteuttanut kyselyn asiaan liittyen ja vastaukset ovat saatavilla näinä 
päivinä.  
 
Kokouksessa käytiin laajaa keskustelua myös siitä, mitä integraatiolla OT-
keskustoiminnan kohdalla tarkoitetaan. Onko tarkoitus kehittää vaativan 
tason so-palveluja ja te-palveluja rinnakkain vai miettiä uudenlaista yhteistä 
toimintatapaa tulevaisuudessa. Todettiin, että yhteistyötä tehdään jo, mutta 
mikä on uusi taso, jota yhteisessä työssä asiakasnäkökulmasta tavoitellaan? 
Integraatiotavoitteen näkökulmasta voisi olla tarkoituksenmukaista, että jo 
suunnitteluvaiheessa käytäisi koko ajan monialaista keskustelua yhteisen 
ymmärryksen rakentamiseksi. 

3 Toimintasuunnitelma Kokouksessa päätettiin, että OT-keskuksen kehittämistä viedään eteenpäin 
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan osalta seuraavasti:  
 



 

 

 

1- Perustetaan työryhmä työstämään sosiaalihuollon portaittaisuutta. 
Kaikkien kolmen maakunnan muutosagentit ilmoittavat 21.9.2017 
mennessä Nanna Miettuselle (nanna.miettunen@pikassos.fi) 
työryhmään neljä edustajaa/maakunta. Sosiaalihuollon 
porrasteisuuden edettyä, pohditaan erilaisten monialaisten 
työryhmien tarve (esim. vammaispalvelut, nepsy ja väkivalta-asiat, 
oikeuspsykiatria). Työryhmä tekee pohjatyötä pääkaupunkiseudun 
kanssa yhteisesti tehtävään sosiaalihuollon porrasteisuuden 
luonnokseen ja vie mietintänsä valtakunnalliseen OT-keskuksen 
kehittämiseen.  

2- Palvelujen järjestämistä valmistelevista pienryhmistä sovitaan sen 
jälkeen, kun sosiaalihuollon porrasteisuus on saatu niin pitkälle, että 
osataan sanoa, mitä palveluita OT-tasolle tulee sijoittumaan. 

3- Kokouksessa todettiin, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
suunnittelu on syytä eriyttää ainakin tässä vaiheessa OT-keskuksessa 
tarjottavien palveluiden kehittämisestä ja siihen tarkoitukseen 
perustetaan OT-keskuksen tutkimus ja kehittämistoimintaa 
suunnitteleva työryhmä. Nanna Miettunen ja Hanna Harju-Virtanen 
kutsuvat edustajat tutkimus- ja kehittämistoimintaa nykyisellään 
toteuttavilta tahoilta.  

4- Riittakerttu Kaltiala-Heino totesi, että Tays pohtii vaativaa tasoa 
terveydenhuollon näkökulmasta. Riittakertun poistuttua kesken 
kokouksesta tuli vielä esiin, että Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme 
toivovat, että myös heidän osaltaan paikallinen erikoissairaanhoito 
otetaan mukaan suunnitteluun. Timo Holttinen lupasi välittää tämän 
toiveen eteenpäin sairaanhoitopiirissä.  

5- Pirkanmaan Lape-hanke valmistelee vaativan tason ammattilaisille 
suunnatun foorumin, jossa on mahdollista miettiä yhdessä uudelta 
pohjalta yhteistä työtä tulevassa OT-keskuksessa. Mia Tapola 
muistutti, että mukaan on hyvä ottaa myös varhaiskasvatuksen ja 
koulun toimijat sekä asiakkaat.  

 
 

12 Seuraava kokous Tämä ryhmä kokoontuu seuraavan kerran yhdessä  
29.11. klo 13-15 
Paikka: Pirkanmaan liitto, kokoustila Roine. Kelloportinkatu 1 B, 3. krs 
 
 
Valtakunnallinen OT-kokous pidetään 4.-5.12.2017 ja on suunnattu kaikille 
OT-keskuskehittäjille.  
 
 

13 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00 

mailto:nanna.miettunen@pikassos.fi

