
 

 

OT-keskustyöryhmä      MUISTIO 
 
 

Aika  20.2.2018 klo 12.00-15.00 

Paikka  Tampereen Yliopisto, Linna rh K107 
  Kalevantie 5, Tampere 
   
Osallistujat  Tuulikki Parikka 
  Anne Haring 
  Eija Alatorppari-Peltola 
  Tiina Tuominen 
  Jari Pekuri 
  Tuire Sannisto 
  Timo Harrikari 
  Mika Martiskainen 
  Nanna Miettunen 
  Titta Pelttari 
 
  Maria Antikainen, projektikoordinaattori Lape Pirkanmaa 
  Marja Olli, projektikoordinaattori Lape Pirkanmaa 
 

 

 Asia  Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet 

1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Asialistan hyväksyminen 
Edellisen kerran muistio 
 

Avattiin kokous, Nanna Miettunen lupautui olemaan puheenjohtajana ja 
sihteerinä eikä kukaan vastustanut, sovittiin asialistasta ja hyväksyttiin 
edellisen kokouksen muistio. 

2 Projektikoordinaattori 
Maria Antikainen: 
Perhekeskustoimintamallin esittely 
OT-keskus suhteessa 
perhekeskukseen 
 

Projektikoordinaattori Maria Antikainen esitteli 
perhekeskuskehittämistyötä sekä valtakunnallisesti että Pirkanmaan 
alueella. Diaesitys muistion liitteenä. 
 
Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan muutosagentit kertoivat, että omien 
alueiden perhekeskusmallit ovat samoilla linjoilla, joskin toki erojakin on.  
 
Keskustelua käytiin seuraaviin kysymyksiin liittyen. 
 

• Konsultaatiot 
• Kenellä lupa konsultoida OT-keskustyöntekijää? Voiko 

esim. neuvolan terveydenhoitaja suoraan konsultoida vai 
eteneekö konsultaatio portaittain esimiehen ja 
erityistason kautta? 

• Avainhenkilöiden ja agenttien rooli? 
 
→Todettiin, että on tärkeää, että vertikaaliseen 
integraatioon luodaan selkeät mallit, joissa 
pääsääntöisesti konsultoidaan ensisijaisesti lähintä tasoa 



 

 

(esim. oma esimies, kasvatus- ja perheneuvola, 
erityistason työntekijät tms.) poissulkematta kuitenkaan 
sitä, että määrätyissä asioissa tulee olla mahdollisuus 
saada suoraan yhteys myös OT-tasolle. 
 
OT-keskuksesta tulee voida saada apua myös 
palvelutarpeen arviointiin silloin, kun asia vaikuttaa niin 
vaikealta/monimutkaiselta/harvinaiselta. 
 
Keskusteltiin, että voisiko OT-tasolle organisoida myös 
kiinteän verkoston (avainhenkilöt)? Toisaalta pohdittiin 
riskiä, että lisääkö konsultaationumeroiden julkistaminen 
myös niiden ”tarvetta”? Varhaisen vaiheen- ja perustason 
työstä kokemusta omaavat ryhmäläiset kuitenkin 
totesivat, että kynnys erityistason (ja näin ollen myös OT-
tason) konsultaatioon on kuitenkin tosiasiassa korkea ja 
käytännössä konsultointiin päädytään esimiehen kanssa 
keskustelun jälkeen. 
 
Sovittiin, että huhtikuun kokouksessa jäsennetään tätä 
OT-toiminnan verkostoa:  
- ketä siinä pitäisi olla? Minkä alan erityisosaajia? 

Miten he organisoituisivat? Ja toimisivat? 

 

• Kuka liikkuu: asiakas vai työntekijä? 
• Mitä jalkautuvat palvelut tarkoittavat käytännössä? 

Liikkuuko OT-keskustyöntekijä lapsen arkiympäristöön?  
• Sähköisten palveluiden mahdollisuudet? 
• Alueellinen tasa-arvo suurella toiminta-alueella? 

• Lapsen ”lähityöntekijän” rooli OT-asiakkuuden aikana? 
• Miten lapsen ”lähityöntekijä” pidetään prosessissa 

mukana? Esim. 
neuvolan/varhaiskasvatuksen/koulun/nuorisotyön 
työntekijän osaamisen ja tiedon arvostaminen ja 
hyödyntäminen 

• Monitoimijainen arviointi, eri arviointien hyödyntäminen 

• Aikuisten palvelut osana lapsen ja hänen perheensä 
palvelukokonaisuutta? 

 
 
Timo Harrikari nostaa esiin, että sosiaalisten verkostojen verkostoanalyysi 
olisi varmaan tällaisessa uuden integratiivisen toimintamallin 
kehittämistyössä erittäin hyvä pohja – jos siihen vain olisi ajallisesti ja 
rahallisesti mahdollisuus. 
  

3 High-conflict eroasiat 
Vierailemassa eropalveluiden 
kehittämisestä vastaava 
projektikoordinaattori  
Marja Olli 

Projektikoordinaattori Marja Olli esitteli LapePirkanmaassa tehtävää 
eroauttamisen kokonaisuuden kehittämistyötä. Diaesitys muistion 
liitteenä. 



 

 

 → Sovittiin, että Nanna Miettunen, Tampereen perheasiainyksikön Anne 
Haring ja projektikoordinaattori Marja Olli kokoavat pienen työryhmän 
suunnittelemaan OT-keskuksen High Conflict -eroauttamisen mallia. 
 
Ryhmän kokoonpanoksi on nyt ehdolla: 
Oikeuspsykiatrian työryhmä: Teija Hautanen 
Perheoikeudelliset palvelut: Anita Kontukoski 
Perheneuvola –Sirkku Rahikkala 
Sosiaalipäivytys – Hannamaria  Kilpinen  
Puhuri – Jaana Vaittinen 
käräjäoikeus – Virpi Pirhonen 
Asianajaja – Elisa Ilmoniemi 
Turvakoti – Irina Remes ( sos.tt) 
 
Lisäksi olisi vielä hyvä saada mukaan ainakin lastenpsykiatria. 
 

4.  Nanna Miettunen 
Terveiset THL:n OT-
keskustyörukkasesta 
 

• THL-rukkasessa keskitytään kevään tapaamisissa aina jonkin 
erityisryhmän tarpeisiin OT-keskuksen suhteen.  

• Jokaisen erityisryhmän/kuulemisen jatkoksi sovitaan rukkasesta 
pieni tiimi, joka jatkaa ao. tahon kanssa tavalla tai toisella ja 
tuottaa seuraavaan kokoukseen suunnitelman kyseistä 
erityisryhmää koskien. 
 

• Torstai 8.2.2018 / THL 

• Eropalvelut – käsittely ryhmätöinä ja puheenvuoroina → uusia 
ilmiöitä: perheiden monimuotoisuus, kansainvälisyys 

• Perheoikeudelliset palvelut/adoptio 

• ITLA, näyttöön perustuvat menetelmät (Kasvun tuki –sivusto) 
  

• Torstai 15.3.2018 / THL 

• SOTE-ohjaus, PASI POHJOLA STM klo 9.15 

• Sosiaalihuollon keskittäminen, hallitussihteeri Maria Porko, STM 

• Sijaishuollossa olevien vaativat tarpeet, Lastensuojelun 
keskusliitto  
 

• Torstai 5.4.2018  

• Vammaispalvelut, Jaana Huhta ja Annika Parsons, STM ja 
vammaispalveluiden/järjestöjen edustusta 

•  Maahanmuuttajapalvelut – STM, TEM 
 
Kevään aikana on lisäksi tarkoitus käsitellä vielä (pienemmät ryhmät 
valmistelevat)  

- kuntoutus 

- aikuisten palvelut OT-keskuksen yhdyspintana 

- LASTA, Rise, poliisi, syyttäjätoimi 

- Hallinnollinen rakenne, johtaminen, rahoitus 

- Tutkimus ja kehittäminen 

5.  Visiosta kohti konkreettista OT-
keskusta: Sovitaan kevään 

Kevään aikataulusta ja työskentelyn etenemisestä keskusteltiin, mutta sitä 
ei ehditty konkretisoida tarkasti. Sovittiin kuitenkin, että Nanna Miettunen 



 

 

 
 
 
Liite 1: Diaesitys perhekeskuksista 
 
Liite 2: Diaesitys eropalveluiden kehittämistyöstä 
 
Liite 3: Nannan diat 

toimintasuunnitelma eli kokousten 
teemat ja työskentely kokousten 
välillä 
 

yrittää koordinoida kokousten teemat THL-rukkasen aikataulutuksen 
kanssa mahdollisimman saman tahtiseksi.  
 
 
Tulevat kokoukset: 
27.3. 12-15                    
Pirkanmaaliitto, Roine 
 - KOKOUS PERUTTU!! 
 
25.4. 12-15 
Pirkanmaaliitto, Valimo 

- Vammaispalvelut 

- Maahanmuuttajapalvelut? 

- (Sosiaalihuollon porrasteisuus ja OT-keskukseen 

tulevat asiat/asiakasryhmät) 

- OT-keskusverkoston konkretisointia 

- Johtaminen 

22.5. 12-15 Pirkanmaaliitto, Roine 
- Yhdyspinnat aikuisten palveluihin 

- Jatkuu: OT-keskukseen tulevat asiat/asiakasryhmät) 

- OT-keskusverkoston konkretisointia 

- Johtaminen 

- Kesäkuun OT-kokouksen tehtävän valmistelu? 

- Syksyn kokousaikataulu ja teemoittaminen 

 
11.-12.6.2018 Valtakunnallinen kokous kaikille OT-kehittämistyössä 
mukana oleville 
 
 
 


