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Asialista

1. Kokouksen avaus

- Esittäytymiskierros?

- Puheenjohtajan/sihteerin valinta

- Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/01/29.11.2017-Muistio-OT-
keskus-ty%C3%B6ryhm%C3%A4-Tampere.pdf

- Asialista

2. Ajankohtaiset kuulumiset

THL-Rukkanen jatkaa: Ohjelma keväälle → Paikallisen ryhmän työskentelyn 
linkittäminen samaan aikatauluun 

Tutkimus ja kehittämisryhmä aloittanut toimintansa

Koulukotityöpaja 16.1.2018

Terveiset alueilta

Sosiaalihuollon porrasteisuus

Yhteiskehittämispäivä 25./26.10?

3. Yhteisen OT-vision rakentaminen

4. Kevään tavoite ja konkreettinen työskentelysuunnitelma

5. Muut asiat

Nanna Miettunen

23.1.2018

klo 12.00-15.00

Tampereen 

keskusvirastotalo

Aleksis Kiven katu 

14-16 C

Ryhmähuone 4

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/01/29.11.2017-Muistio-OT-keskus-ty%C3%B6ryhm%C3%A4-Tampere.pdf
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THL-Rukkanen jatkaa: Ohjelma keväälle → Paikallisen ryhmän 
työskentelyn linkittäminen samaan aikatauluun 

15.1.2018: 

- Marjaana Pelkonen, nvm, STM: Tilannekatsaus 
perhekeskustoimintamallin kehittämiseen → onko meidän 
ryhmällä tarvetta perehtyä perhekeskustason 
kehittämiseen?

- Minna Tihinen: Tilannekatsaus erityispalveluiden 
kehittämiseen Pohjois-Savossa

- OT-kehittämistyössä aloitettu kahden vaativan erityistason sote-
integroidun laitospaikan suunnittelu ja mallinnustyö

Nanna Miettunen
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THL OT-rukkanen

8.2.2018

15.3.2018

5.4.2018

16.5.2018

13.6.2018

- Kevään aikana suunnitelmat 
konkreettisemmiksi sekä maakunnan että 
valtakunnan tasolla

- Sosiaalihuollon porrasteisuuden valmistelutyö

- Kevään teemakokouksissa kuulemiset esim. 
yhteistyö koulupuolen kanssa

- Yhdyspitojen huomioiminen paikallisesti?

Nanna Miettunen

Tampereen kokouspäivät:

20.2. 12-15 Yliopisto Linna rh K107

27.3. 12-15 Pirkanmaaliitto Roine

25.4. 12-15 Pirkanmaaliitto Valimo

22.5. 12-15 Pirkanmaaliitto Roine
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↔ Meidän alueen VIP-verkosto? Kuka 

kutsuttaisi OT-työryhmään?
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Koulukotityöpaja 16.1.2018

Saila Nummikoski Lastensuojelun johtaja Hki

Uudellamaalla lastensuojelu tulossa 
maakunnallisesti keskitetyksi palveluksi

ympärivuorokautisen lastensuojelun kilpailutus 
käynnistymässä Helsingin johdolla

STM:n sos.huollon asetusvalmistelu 
käynnistymässä

STM:n työryhmä lastensuojelun 
kuormittavuuden vähentämiseksi, sekä tiekartta 
lastensuojelupalvelujen siirtämiseksi 
kunnallisesta maakunnalliseksi

Nanna Miettunen



12.2.20187

Koulukotityöpaja 16.1.2018

Johtaja Anneli Pouta THL, Valtion palvelut 

päihdeäitien palveluluiden järjestäminen 2018-
2019 

aiempaa hoidollisempien sijaishuoltoyksikköjen 
kehittäminen lape-tavoitteena

vaativan ja erityisen tuen kehittäminen 
(koulupuoli)

alaikäiset vangit – uusi lastensuojeluyksikkö?

• 13.11.2017 aloittanut työryhmä (OM, Rise, 
STM, THL, Nuorisotutkimusverkosto, LSKL)

• valtion alainen lastensuojelulaitos

Nanna Miettunen
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Koulukotityöpaja 16.1.2018

Anna-Maija Kujala Vuorelan koulukodit, Jani Meling koordinoiva rehtori, 
Jussi Ketonen, kehitysjohtaja Lauste, Kati Lehtola, Pohjolakoti

Haasteita:

• aggressiiviset, väkivaltaiset, isokokoiset pojat / resurssit / keinot

• pahasti viiltelevät, erityisen itsetuhoiset tytöt

• vakava päihdehäiriö ja rikoksia tekevät nuoret

• lainsäädäntö, esim. erityisen huolenpidon keston tarve

• karkaileva nuori, jota piilotellaan eikä etsinnöistä huolimatta löydetä

• miestyöntekijöiden rekrytointivaikeus

palveluajattelun muutos: Tuotantolähtöisestä palvelulähtöiseen logiikkaan

vaikuttavuus

kuntouttavat elementit

terapeuttinen orientaario

ei enää perhekoteja

terveydenhuollon tiimi

Nanna Miettunen
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Koulukotityöpaja 16.1.2018

Riittakerttu Kaltiala-Heino esitteli EVA:n toimintaa

Katveeseen jääviä:

• varhain alkavaan skitsofreniaan sairastuneet jotka toipuvat 
kuntoutuskotitasoiksi ennen 18

• kohti antisosiaalista persoonallisuutta kehittyvät, rikosuralle 
lähteneet nuoret: Päihdeongelma pitäisi pystyä estämään (ei 
psykiatrisesti hoidettavia)

Riitta Vartio kehittämiskoordinaattori PKS Lape-hanke

OT-keskusten kehittämisestä ja sosiaalihuollon porrasteisuus

Elina Pekkarinen Nuorisotutkimusseura ry, nuorisotutkimusverkosto

- Tutkinut koulukotinuorten kokemuksia

Nanna Miettunen



Sosiaalihuollon 
porrasteisuus

OT - keskus asiakkaat



12.2.201811

Pääkaupunkiseudun kyselytutkimus sosiaalityöntekijöille

Nanna Miettunen

• Kysely tuotti 15.9. mennessä noin 270 kuvausta 
monimutkaisesta ja sosiaalityöntekijän erityistä osaamista 
edellyttämästä asiakkuudesta sekä siihen liittyvästä 
monialaisen  yhteistyön tarpeista. Kysely lähetetty 
lokakuussa myös järjestöille. Analysointi kesken.

• Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään OT - keskusten 
palvelurakenteen luomisessa, sitä säätelevän asetuksen 
valmistelussa sekä 1/2018 käynnistyneessä lastensuojelua 
koskevassa selvitystyössä
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Kysely sosiaalityöntekijöille

Nanna Miettunen
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Kysely sosiaalityöntekijöille

Nanna Miettunen
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat

Erityis- ja vaativan tason työpajaprosessin raportti

Pirkanmaa 2019 esivalmistelun loppuraportti -Lapsi- ja perhepalveluiden 
teemaryhmä

Kevään 2017 Lapsi- ja perhepalveluiden teemaryhmän ja lapsiperheiden 
palveluiden työrukkasen kokousmateriaalit 

30.10.2017 Lasten ja perheiden sosiaalihuolto työryhmä Pirkanmaa

OT-työrukkanen 1.11.2017

Pääkaupunkiseudun lastensuojelun johdon kommentit 

Ym. kommentteja
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat

Palvelu Kriteerit/Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, huomioita

Lasten ja nuorten 

oikeuspsykiatrinen/

psykologinen 

yksikkö

Epäily lapsen tai nuoren 

hyväksikäytöstä

Hyväksikäytön epäilyissä lapsen 

tai nuoren oikeuspsykiatrisia 

tutkimuksia varten tarvitaan 

poliisin virka-apupyyntö

Tällä hetkellä yksikkö on  

vain ”poliisin esitutkinnan 

ot-yksikkö”.  Toimintaa 

pitäisi kehittää sote ot-

yksikön suuntaan vrt. 

Lastentalo Turussa?

Erityisen vaativat 

väkivaltatilanteisiin 

liittyvät palvelut 

Vakavaa väkivaltaa kokeneet 

lapset ja perheet

Korkean riskin väkivallan uhan 

alla elävät asiakkaat

Tällä hetkellä paljon 

järjestöjen toimintaa
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat 

Palvelu Kriteerit/Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, 

huomioita

Rikosseuraamusten piiriin 

joutuneiden palvelut
Vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin 

(väkivalta ja henkirikokset yms.) 

syyllistyneiden lasten ja nuorten 

tutkiminen ja hoito

Alaikäisten lasten 

mielentilatutkimukset

Vankeusrangaistukseen tuomitut 

alaikäiset
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat 

Palvelu Kriteerit/Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, huomioita

Vaikeasti vammaisten ja 

kehitysvammaisten lasten, 

nuorten ja heidän 

perheidensä vaativaa 

erityisosaamista 

edellyttävät monialaiset 

erityispalvelut 

Edellyttää monialaista 

osaamista; vammaisuuden 

lisäksi lapsella tai nuorella 

on esim. 

- vaikea mielenterveys-

tai päihdeongelma

- vaikeaa agressiivisuutta

Huom: Ei välttämättä aina 

lastensuojelua

Erityishuoltopiireillä ja mm. 

Tays kehitysvammahuollon 

tukikeskuksella on erittäin 

vahvaa osaamista, mutta 

puuttuu rakenne siihen, 

missä ja miten ls-psykiatria-

vammaispalvelu 

yhteisasiakkaat hoidetaan
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat 

Palvelu Kriteerit/Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, huomioita

Vaativinta erityisosaamista 

edellyttävät 

maahanmuuttaja- ja 

turvapaikanhakijalasten, 

nuorten ja heidän 

perheidensä palvelut  

Konfliktialttiiseen 

kunniakäsitykseen liittyvä 

vakava väkivallan uhka; 

Väkivaltaa tai yritys jo ollut 

tai todettu vakava uhka 

Ihmiskaupan uhrit 

Pakkoavioliito

Vaikeasti 

traumatisoituneiden lasten 

ja heidän perheidensä hoito 

ja tuki

HUS:ssa on jo tällainen, 

monet järjestöt tekevät tätä, 

miten sos.huolto kytketään 

näihin?

Ilmiöitä tulee uusia: mm. 

radikalisoitumisen 

aiheuttamat haasteet 

alkavat näkyä 

lastensuojelutyössä

Lisää kriisi- ja 

traumaosaamista?
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat

Palvelu Kriteerit/ Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, 

huomioita

Erityisen vaativat 

eropalvelut 
Pitkittyneet ja komplisoituneet 

avioeroprosessit

Oikeuden päätös esim. 

huollon/asumisen/tapaamisten 

täytäntöönpanosta

Tilanteet, jossa lapselle tarvitaan  

psykiatrista hoitoa vanhempien 

patologisen eroriidan takia

Monimuotoiset perhetilanteet

Kansainväliset asiat/tilanteet 

tarvitsevat oikeudellista apua

Voisiko tämä ottaa 

mallia 

oikeuspsykologisesta 

yksiköstä?
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat

Palvelu Kriteerit/ Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, huomioita

Vaativinta erityisosaamista 

edellyttävät lasten ja heidän 

perheidensä sekä vauvaa 

odottavien perheiden 

päihdehuollon ja 

lastensuojelun vaativat 

erityispalvelut 

Raskaana olevat, vakavasti 

päihdeongelmaiset äidit. 

Vakavasti 

päihdeongelmaisten 

vauvaperheet.

Vauvojen vieroitushoito (te) 

kuuluu tähän 

kokonaisuuteen
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat

Palvelu Kriteerit/Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, huomioita

Erityisen vaativan 

lastensuojelun

sijaishuollon yksiköt

Koulukodit

Sijaishuollon tarpeen lisäksi 

lapsella tai nuorella on useita 

yhtäaikaisia ja pitkäkestoisia oireita 

tai  ongelmia esim. 

- vaikeaa epäsosiaalista 

käyttäytymistä 

- rikollista elämäntapaa

- vaikeaa aggressiivisuutta 

- vaikea päihdeongelma

- Vaikeat neuropsykiatriset 

ongelmat ja kehityksen 

viivästymät

- kehitysvamma 

- vakavia koulunkäyntiongelmia

- vaikeita oppimisvaikeuksia

Moniammatilliset?

EHO-tasoinen hoito?

➢ tarvittaisiin OT-tason 

”iskuryhmä” apuun 

silloin, kun 

sijaishuoltopaikka ei 

pärjää omillaan
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat 

Palvelu Kriteerit/Asiakasryhmä Kommentteja, 

kysymyksiä, huomioita

Vaativinta erityisosaamista 

edellyttävät 

lastensuojelupalvelut 

Vaativat, kompleksiset, 

useiden toimijoiden tukea 

tarvitsevat asiakkaat

esim.

-ulkomailta sijoitetut tai 

ulkomaille sijoitettavat, ym. 

Kansainvälistä yhteistyötä 

vaativat asiat

- vahvaa juridista tukea 

vaativat caset?

Tämä kohta tarvitsee 

eniten jatkotyöstöä:

Miten vedetään raja 

lastensuojeluasiakkuuden

kriteereihin? 

Millä asteikolla mitattuna 

erityisen haastavat?

Määriteltävä 

asiakasryhmän eikä 

palvelun kautta. 

➢ Auennee ehkä stt-

kyselyn perusteella. 

(vaativan sijaishuollon 

kriteerejä voisi ehkä 

hyödyntää?)
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat 

Millä mittaristolla mitataan, milloin lapselle ja perheelle 

tarvitaan lisätukea ”ylemmältä” tasolta? 

• esim. päihdeongelmat, väkivalta, rikokset – näitä esiintyy 

kaikilla tasoilla, miten vakavuus mitataan? 

• Lapsia ja ongelmia ei lähtökohtaisesti siirretä, vaan tuki 

tuodaan lapsen kehitysympäristöön ja lapsen ja perheen 

kanssa työskentelevien ammattilaisten tiimiin. Lähtökohta 

tulisi olla, että esim. lastensuojelussa lapsen asioista 

vastaava sosiaalityöntekijä säilyy, mutta hänen ja muiden 

ammattilaisten rinnalle tiimiin tulee ot-keskuksen   

osaaja/-t. 

• Ohjaavan mittariston laatiminen tärkeää, mutta tulisi 

välttää liian kategorisoitunutta mallia. Lähetemalli ei toimi.
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Sosiaalihuollon porrasteisuus – OT-keskus asiakkaat

Sosiaalihuollon kaikkein vaativimpia asiakasryhmiä/palveluja 
mietittäessä tulee joka kohdassa esiin määritelmä: Ne asiakkaat, 
joille ei olemassa olevista erityis- ja vaativan tason palveluista 
löydy palvelua/toimintamallia, joka tilanteeseen sopisi. Kysymys 
voi olla myös siitä, ettei asiakas kykene näistä olemassa olevista 
malleista hyötymään (sitoutumaan).  

→ OT-keskuksen tarve on siis juuri silloin, kun esiintyy uusia 
tilanteita ja ilmiöitä, joihin täytyy luoda toimintamalli yhdistämällä 
eri alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa

→ erityispalveluiden kyky vastata palvelutarpeisiin vahvistuu OT-keskusten 
tutkimus, koulutus, ja koordinaation avulla
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Yhteisen OT-keskusvision kirkastaminen: 
Tulevaisuuden muistelu

Yhteinen visio ja yhteiset ydintavoitteet, joihin kaikki voivat 
sitoutua ovat keskeinen edellytys OT-konseptin 
verkostomaisen rakenteen, integraation ja 
poikkihallinnollisen otteen toteutumiselle ja niiden 
tuottamille hyödyille.

Keskeistä on tulevaisuus- ja ratkaisukeskeiset näkökulmat

Haemme konkreettista kuvausta siitä, millainen on 

OT-keskus vuonna 2028?

1. Mitä se tuottaa asiakkaille?

2. Mitä asiantuntijoille/muihin palveluihin?

3. Mitä OT-keskus muuttaa?

4. Mitä tehtiin, että hienosti toimiva OT-keskus saatiin 
rakennettua?

Nanna Miettunen
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1. Mitä OT-keskus tuottaa asiakkaille?

Tarjoaa myös erityisen vaativaa tukea tarvitsevalle asiakkaalle paikan missä saada 
apua.

Ottaa kopin tilanteesta ja sen selvittelystä. OT-keskuksessa on asiakasprosessin 
hallinta ja koordinointi. 

Kenellekään ei sanota, että sinun/ lapsesi tarpeisiin ei ole palvelua.

Parasta mahdollista palvelua.

OT-keskuksessa on omia työntekijöitä, työntekijät eivät työskentele otona. On 
oikeasti tarjolla erityiskysymyksiin perehtyneiden ammattilaisten apua tarjolla. 

Joustavaa, aitoa ja asiakaslähtöistä palvelua räätälöidysti (kootaan erilaisia 
ammattilaisia yhteen tietyn asian ympärille).

Harvinaisiin asioihin/ongelmiin apua, tukea ja lisätietoa. Tämä vähentää asiakkaan 
pompottelua.

Tarjottu apu ja tuki perustuu viimeisimpään tietoon ja tutkimukseen.

Uusimpiin ja erikoisempiin ilmiöihin tukea ja apua; rakennetaan nopeasti 
monialaista osaamista; reaktiivinen.

OT-keskuksessa on työntekijäresurssia niin, että ammattilainen voidaan irroittaa
tueksi ja avuksi esimerkiksi verkostoneuvotteluihin.

Nanna Miettunen

2028
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2. Mitä OT-keskus tuottaa asiantuntijoille/muille palveluille?

Harvinaisiin asioihin tutkittua lisätietoa ja tarvittaessa osaajan rinnalle. Tarjoaa tuen esimerkiksi 
verkostotapaamisiin.

Tuottaa turvaa, tietoa ja palauttaa hallinnan tunteen kenttätyöntekijälle. On luotettava tiedontuottaja.

Tarjoaa viimeisimpään tutkimustietoon perustuvaa tietoa ammattilaisten työn tueksi.

Tarttuu uusiin ilmiöihin; tutkii, kehittää ja mallintaa näihin toimivia toimintatapoja.

Kokoaa ilmiön ympärille asiantuntijoita tekemään päätöksiä (yksittäisille asiakkaille) tai tekemään 
tutkimustyötä.

Tarjoaa konsultatiivisen tuen erityis- ja perustason palveluihin. Huom. myös OT-tason asiakkaat ovat 
yleensä koulussa, varhaiskasvatuksessa, sote-keskuksessa jne. asiakkaana. Tehdäänkö malli, jossa 
ammattilainen voi hakea apua suoraan vai välikäden kautta? Välikäden kuormittaminen, rikkinäinen 
puhelin….

Yhdessä tekemistä, toimivien käytänteiden mallintamista ja levittämistä.

OT-keskus rakentaa sujuvat toimintamallit tilanteessa, jossa perus- tai erityistasolla ei ole aiemmin 
toimittu.

OT-keskus on ”tuulien haistelija”. Valmistautuu tuleviin ilmiöihin kansainvälisen verkoston, kongressien ja 
tutkimuksen kautta. Huom. useimmat ilmiöt tulevat Suomeen muutaman vuoden viiveellä, jolloin olisi 
mahdollisuus varautua asioihin etukäteen. Esim. pakolaisaaltoon ja sen mukanaan tuomiin ilmiöihin olisi 
voitu paremmin valmistautua monialaisesti, jos olisi ollut resurssia tähän. 

Tarjoaa lisätietoa harvinaisiin asioihin. Tai ainakin tiedon siitä, että kenellä on tarkempaa tietoa uudesta 
asiasta (on osa kansainvälistä osaajaverkostoa).

OT-keskuksessa tulevaisuudessa voidaan hyödyntää tekoälyä, jolloin voidaan tehdä louhintatyötä isoista 
tietomassoista.  

Yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa on tuottanut sen, että uusin tieto on käytettävissä tulevien 
ammattilaisten opetuksessa. Eivät siis tule kentälle vanhan tiedon kanssa, vaan valmiimpina 
ammattilaisina.

Nanna Miettunen

2028
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3. Mitä OT-keskus on muuttanut?

On mahdollistettu tutkitun tiedon hyödyntäminen laajemman toimijaporukan työssä.

Työntekijöiden roolit ovat muuttuneet; keskustelu perus-, erityis- ja OT-tason kesken on sujuvaa. 

Työntekijät voivat hallitusti siirtyä työskentelemään eri tasoille, hissiajattelu. 

Ketjulähettitoiminta

Palveluketjut toimivat joustavasti. Työntekijöille on tarjolla tuki ja turva. Uuteen tilanteeseen ja ilmiöön saa apua. Näyttöön perustuvia menetelmiä on 
otettu käyttöön ja niitä edelleen kehitetään.

On hyödynnetty Lean ajattelua

• Ei synny hukkaa (turhia kokeiluja, hakemista ja kyselyä eri suuntiin)

• Pullonkaulatilanteet

Tutkimustoiminta sidotaan koko prosessiin nykyistä paremmin.

Osataan varautua uusiin ilmiöihin ennakolta; asiakkaiden parempi palvelu, työntekijöiden kuormittavuuden vähentäminen, kustannussäästö.

Vuorovaikutus on lisääntynyt arjen työn ja tutkimustoiminnan kesken. 

Valtakunnalliset hoitopolut, alueen hoitopolkujen tuottaminen yhteiseen käyttöön.

Asiakaslähtöisempiä palveluita ja tuen & avun tarjoamista.

Arvioidaan vaikeat perhetilanteet nykyistä paremmin ja räätälöidään nykyistä paremmin.: Vähemmän vääriä arviointeja ja ihmiskohtaloita.

OT-keskuksesta tukea työn määrittelyyn.

Rakennetta ja hallittavuutta.

Työnkierto tuottaa sitä, että osaavat työntekijät säilyvät ”talossa”. 

Systemaattinen väitöskirjahautomo; monialainen tutkimustyön rahoittaminen ja suunnitelma siitä, että miten tutkimustieto viedään arkeen. 

Voitaisiinko siis luoda systeemi, jossa maakunta rahoittaa omien työntekijöidensä väitöskirjatyötä, jos se tuottaa uutta tietoa , joka hyödyttää 
organisaatiota? Saadaan pysymään osaajat talossa ja halutaan tukea uuden tiedon tuottamisessa.

Ajatus, että kun tulee uusi ilmiö, niin rahoitettaisiin monialaista tutkimustoimintaa aiheen piiristä. Lähtisi siis samanaikaisesti uudesta ilmiöstä 
tutkimustoimintaa eri tieteiden näkökulmasta. Sulatusuuni tämän jälkeen. Luonnollisesti ehdot, että miten tutkimustyön anti viedään arkeen. 
Lähtökohta, että heti tulisi monialainen ja kokonaisuuden näkökulma. 

Nanna Miettunen
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4. Mitä tehtiin, että hienosti toimiva OT-keskus saatiin rakennettua?

Poistettiin eri ammattilaisten väliset raja-aidat.

• tiedonsiirto, yhteinen palvelu ja tutkimusjärjestelmä

Kerättiin kuvauksia ja tarpeita, jäsennettiin ja kiteytettiin niitä.

Haettiin yhteistä ymmärrystä, käsitteitä ja kieltä.

Uskallettiin unohtaa vanha ja hakea uudessa tilanteessa täysin uusia ratkaisuja.

Varmistettiin riittävät resurssit ja toiminnan rahoitus.

OT-keskuksen henkilöstöresurssi, monialainen johtoryhmä, joka koordinoi ja kokoaa tarvittavaa osaamista ( esim. 
työryhmän ilmiön ympärille).  

OT-toiminta linkitettiin tutkimuksen ja kehittämisen osalta TKI-toimintaan (jotta saadaan tälle toiminnalle oma rahoitus. 
Riski, että jää omaksi pieneksi saarekkeekseen. Raha kuitenkin muualla. Tämä tärkeää, jos halutaan oikeasti saada jotain 
muutosta aikaiseksi.)

Verkostoiduttiin osaksi kouluverkostoa.

Verkostoiduttiin osaksi yliopisto- ja AMK-toimintaa.

Rakennettiin hissimalli, ketjulähettitoiminta, työnkierto ja satsaus työntekijöiden urasuunnitteluun. 

Ajatus, että OT-tasolla ei työskentele pysyvä joukko ammattilaisia, vaan liikkuvasti ne ammattilaiset, joiden tuottamaa 
tietoa kyseisellä hetkellä tarvitaan. OT-toimijoiden tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi siten, että tarjotun tuen, 
koulutuksen ja tutkimuksen myötä osaaminen leviää ja ei tarvita OT-tason osaamista kyseisen ilmiön suhteen.

Rakennettiin väitöskirjahautomo.

Luovuttiin nykyisistä, lähdettiin kohti uutta.

OT-keskusta ei välttämättä ajateltu rakennuksena, vaan verkostona. 

Pidettiin kiinni ajatuksesta, että omatyöntekijä kulkee koko ajan rinnalla perustasolta aina OT-keskustapaamiseen asti.

Nanna Miettunen
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OT-Järjestäytymiskokous 14.9.2017:
12.2.2018

1. Perustetaan työryhmä valmistelemaan sosiaalihuollon porrasteisuutta

• Yhteistyö pääkaupunkiseudun kanssa
• Ryhmä koottu

2. Sosiaalihuollon porrasteisuuden edettyä, pohditaan erilaisten monialaisten 
työryhmien tarve (esim. vammaispalvelut, nepsy- ja väkivalta-asiat, 
oikeuspsykiatria)

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

4. 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 – ryhmää ei vielä nimetty.

5. Tays pohtii vaativaa tasoa terveydenhuollon näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaa ja 
Kanta-Häme odottavat, että myös heidän osaltaan paikallinen 
erikoissairaanhoito otetaan mukaan suunnitteluun.

6. Pirkanmaan Lape-hanke valmistelee vaativan tason ammattilaisille suunnatun 
foorumin, jossa on mahdollista miettiä uudelta pohjalta (palvelumuotoilu?) 
yhteistä työtä tulevassa OT-keskuksessa. Mukaan kutsutaan myös 
varhaiskasvatuksen ja koulun toimijat sekä asiakkaat.
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Hyks nuorisopsykiatria OT

- Koordinoiva johto, Erva ja Uusimaa mt-työ

- Vaikeahoitoisten LANU osasto

- Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö/ nuoret

- Tertiääripolit/trans/nepsy/kuntoutus/syömishäiriöt

- Nuorten POK-ohjausyksikkö / psykoterapiat

- Yliopiston oppiaine, tutkimus ja opetus

Hyks Lastenpsykiatria OT

- Koordinoiva johto, Erva ja Uusimaa mt-työ

- Ympärivuorokautinen osh + vaikeahoitoisten LANU osasto

- Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö

- Erityispolit /nepsy/vaikeat häiriöt/syömishäiriöt

- Lasten POK-ohjausyksikkö / psykoterapiat

- Yliopiston oppiaine, tutkimus ja opetus

Lapsi- ja perhepalveluiden OT-keskuksen verkostorakenne, Uusimaa

Hyks Pediatria OT

- Koordinoiva johto, hoitoketjut, Uusimaa, erva

- Tertiääri- ja kvaternääritoiminta, esim. elinsiirrot, sydänviat, epilepsiakirurgia

- Opetus ja tutkimus

- Pediatric Research Center

- Yhteistyö Harvinaisten sairauksien yksikön kanssa 

Lastensuojelun OT opetus, tutkimus; tiedolla 

johtaminen ja asiakastyö 

- Koordinointi yhteistoiminta-alueella

- Heikki Waris instituutti (tutkimus & stt yo-

koulutus), kaksoisvirkaprofessuuri*, Praksis-

verkosto 

- Mathilda Wrede instituutti (tutkimus stt yo-

koulutus)

- erikoistumiskoulutusta tarjotaan lastensuojeluun*

- kaksoisvirat sosiaalityö; erityissostt* OT-

erityistaso

- Henkilöstön koulutus / Socca 

Vaikeat, monialaista osaamista ja arviointia 

tarvitsevat perheen/lapsen/nuoren ongelmat 

yhteistyössä terveydenhuollon, opetuksen, juridisten 

palveluiden  ja aikuisten palveluiden kanssa

• lastensuojelun vaativat asiakkuudet:  

• vaikeat huolto- ja tapaamisriidat

• vaativat kulttuuriin liittyvät (esim. traumat, 

radikalisoituminen, pakkoavioliitot, 

kunniaväkivalta, ihmiskauppa, paperittomat) ja 

tähän liittyvä kv –yhteistyö

• seri

• vaativa sijaishuolto ja (jälkihuolto)

• vaativat vammaispalvelut

• uudet ilmiöt

• Yliopiston sosiaalityön (muut) oppiaine

Koo

Terveydenhuollon 

keskittämisasetuksen 

mukainen 

toiminta

SHL 33 a §

(asetus työstössä)

* rakenteet puuttuvat/luotava
Ranta,  Yliruka, Vartio, Nummikoski, Repokari; 

Heiskala  4.12.2017

Monialainen 

koordinoiva

”tehotiimi”



12.2.201833

Lapsi- ja perhepalveluiden OT-keskus Uusimaa

Nanna Miettunen


