
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017 - 2018                       MUISTIO 
OT-keskus työryhmä 
      
Aika  25.4.2018 klo 12-15  

Paikka  Pirkanmaan liitto, kokoustila Valimo, Kelloportinkatu 1 B 

Osallistujat  Miettunen Nanna, Pirkanmaan LAPE, projektikoordinaattori (pj) 
   Miettinen Sari, Pirkanmaan LAPE projektikoordinaattori (siht) 
   Pelttari Titta, Pirkanmaan liitto, muutosagentti 
  Kaltiala-Heino Riittakerttu, Tays nuorisopsykiatria, professori, ylilääkäri  
  Puura Kaija, Tays lastenpsykiatria, professori, ylilääkäri 
   Parikka Tuulikki, Tays kehitysvammahuolto, ylilääkäri 
  Seppo Palomäki, Ylilääkäri nuorisopsykiatria, EPSHP 
  Satu Raatikainen, Projektipäällikkö, Kanta-Hämeen Lape 
  Rita Virtanen, aluejohtaja, Pela 

Essi Valbacka, opiskelija, Pirkanmaaliitto  
   
 

Poissa   

 Asia  
 

1 Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Nanna Miettunen avasi kokouksen klo 12.00.  

- Asialistan hyväksyminen 
- Edellisen kokouksen muistio 

2 Terveiset THL:n OT-

keskustyörukkasesta 

- Katso liite 

3 OT-keskus Taysin 

näkökulmasta /Riittakerttu 

Kaltiala-Heino 

Riittakerttu Kaltiala-Heino avaa Taysin ajatuksia OT-keskus suunnittelusta. 

Terveydenhuollossa on jo valmiina kolmeportainen järjestelmä 

(perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja erityisvastuualue) sekä 

yliopistosairaalan toimintaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.  

Verkostomainen rakenne 

Lasten ja nuorten sairaala rakenteilla. 

 

Titta Pelttari kertoo, että Pirkanmaan liitossa on harjoittelija, joka voisi 

opinnäytetyönään visualisoida OT keskus verkostoa.  

 

4 Tays kehitysvammahuolto 

mallina OT-keskus 

toiminnalle /Tuulikki 

Parikka 

Tuulikki Parikka esitteli Taysin kehitysvammahuollon palveluita. Esitys liitteenä.  

 

Asiakkaiden palveluiden tarve koostuu monimutkaisista ongelmista, ei yhtä 

hoidettavaa sairautta. Tukea tarvitaan asiakkaalle, perheelle ja ammattilaisille. 

Asiantuntijuus syntyy volyymista ja asiakastyöstä. Kotiin toteutetun tehostetun 



 

 

tuen jaksot suunniteltava ajoissa, epäonnistumiset liittyivät vanhempien 

voimavaroihin.  

5 Muiden OT-alueiden 

suunnitelmat 

Nanna Miettunen esitteli muiden alueiden OT-keskus –suunnittelua (esitys 

liitteenä).  

• Turun suunnittelussa rakenteeseen kuuluvat ydinyksiköt, OT-
asiantuntijatiimit (verkostomainen) sekä yhdistelmäyksiköt.  

• Pääkaupunkiseudulla Helsingin ydinyksikkö koordinoi maakuntien OT-
kokonaisuutta. Jokaisessa maakunnassa tulee olemaan omat OT-
asiantuntijaryhmänsä.  

6  Tarkka määrittely konsultaatioille.  

7 Visiosta kohti 

konkreettista OT-keskusta 

Kootaan asiantuntijaryhmiä, joista osa kokoontuu säännöllisesti (vrt. eroverkko) tai 

tarpeen mukaan (erityisen harvinaiset ongelmat) 

 

Mitä puuttuu? Verkostoja  

Erityisen haastavat erotilanteet? 

Minkälaista osaamista meillä näihin on? 

Tarpeita nousee matkan varrella 

Aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmat 

Nuorten päihdeosaaminen 

Maahanmuuttajien tarpeenmukaiset palvelut (konfliktialttiseen kunniaväkivaltaan 

liittyvät) 

Lastensuojelun palvelut, palvelu ei kohtaa ti ei hoksata tarjota. Loputtomia 

sijoituksia. 

Päihdeongelmaisten vanhempien hoito 

Nuorten vaikeat päihdehoidot 

Pienten lasten hankalat elämäntilanteet 

Mitä halutaan? Sairaalahoitoa? Laitoshoitoa jossain muualla kuin sairaalassa. 

Näitä varten pitäisi olla OT työryhmä jossa voitaisiin miettiä mitä tehdä? 

Mitä ne tarttis kun sijoitukset menee pieleen ei taitoja olla toisten ihmisten kanssa 

eikä luottamusta kiintyä kehenkään. 

 

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria 

Väkivalta 

Rikosseuraamus 

Vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä 

vaativaa erityisosaamista edellyttävä monialainen erityispalvelu 

Vaativaa erityisosaamista edellyttävät maahanmuuttaja- ja 

turvapaikanhakijalasten. nuorten ja heidän perheidensä palvelut 

Erityisen vaativat eropalvelut 

Päihdehuollon palvelut 

Erityisen vaativan lastensuojelun sijaishuollon yksiköt 

Koulukodit 

Psykiatrinen kuntoutus (pitkäaikainen, koti) 

 

Voisiko lastensuojelulaitosten psykiatrista osaamista kehittää vaikkapa 

koulutuksen avulla? 



 

 

 

 
 

(Koulutussetti: Normaali kehitys, sairaudet, hoitaminen)  

Yhteinen kieli. 

Tulossa valtakunnallinen rekisteri sijaishuoltopaikoista 

 

Ydintiimi, miten kootaan? 

 

8 Yhteistyöaluevalmistelussa 

huomioitavaa OT-

näkökulmasta 

Nanna Miettunen esitteli xxx. Esitys muistion liitteenä. Pyydetään viimeisin versio 

ja lähetetään työryhmälle sähköpostilla kommentoitavaksi. 

 Loppuvuoden OT 

aikataulutus 

6.9.2018 klo 12.00-15.00 

31.10.2018 klo 12.00-15.00 

9 Seuraava kokous  22.5.2018 klo 12.00-15.00. Tapaamiseen mukaan Marjo Malja ja Pälvi Kaukonen. 

 


