
 
 
MUISTIO 

Tampereen OT-keskuksen tutkimus ja kehittämistoimintaa suunnitteleva työryhmä 

23.1.2018 kello 9-11. Tampereen virastotalo. 

 

 

Osallistujat:  

Arto Rautajoki SonetBotnia 

Seija Junno Pikassos (Kanta-Häme) 

Outi Wallin TAMK Sosionomikoulutus 

Tuula Tuominen Pikassos  

Riitta Salunen PSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 

Hannele Forsberg Tasy/Soc 

Heini Ristavaara Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Nanna Miettunen Pirkanmaan Lape/Pikassos 

 

 

 

1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen 
Todettiin, että on tärkeää saada työryhmään edustus TAYSista, Tampereen kaupungilta sekä HAMKista, josta 
ehdotuksena yliopettaja, TK-kehittämispäällikkö.  Ryhmään kutsuttavaksi ehdotettiin lisäksi Anne Saarijärveä, 
kehittämissuunnittelija SONet Botnia. 

 
Sovittiin, että Nanna Miettunen hoitaa työryhmän täydentämistä. 

  
 

2. OT-keskukset osana Lapea (Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa) 
Nanna Miettunen esitteli OT-keskusvalmistelua ja erityisesti OT-keskukseen ajateltua tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
(esitys liitteenä) 
 
Seija Junno totesi, että Kanta-Hämeessä ollaan OT-kehittämisen sekä sisällöllisen kokonaisuuden, että tutkimus- ja 

kehittämistyöskentelyn osalta ollaan vasta aloittelemassa yhteistä keskustelua. Myöskään OmaHämeen tutkimus-

kehittämis-innovaatio- ja koulutustoiminnan rakenteiden suunnittelutyö ei ole vielä alkanut.  

 



 
3. Työryhmän tavoite ja työskentely 

 
Todettiin, että ennen kuin tavoite ja työskentely voidaan täsmentää, on selvitettävä/ratkaistava monia asioita 
 

 Kuinka onnistutaan olemaan rakentamatta lisää siiloja, monimutkaistamasta rakennetta entisestään? 

 Mikä tulee olemaan OT-keskuksen resurssointi? Ja toimintamandaatti? Nämä määrittävät paljon sitä, mitä voidaan 
suunnitella. Tästä tärkeää saada kansallinen yhteinen kuva. 

 Yhteys maakuntien ja yhteistyöalueiden TKKI-rakenteisiin jäsennettävä. Mikä osuus kehittämistoiminnasta ja 
koulutuksesta on kehittämisyksikön tehtävää, mikä on se erityisen vaativa osuus, joka kohdistuu OT-keskuksen 
alueeksi? 

 Maakunnan kehittämisyksikköön resursoidaan rahaa. Tuleeko OT-keskus tutkimuksen ja kehittämisen osalta miettiä 
osaksi tätä? Vai mistä OT-keskuksen rahoitus tulee? 

 Tarvitaan myös kiinteä paikka, yksikkö, jossa ihmiset ovat fyysisesti töissä, pelkkä verkostomainen rakenne ei riitä 

 OT-keskus tulee vahvemmin nivoa osaksi koulutusrakenteita pitkällä tähtäimellä. 
 
 
Hahmottelua siitä, mitä OT-keskuksen tutkimus ja kehittämistoiminta voisi olla 
 

 Muutoksen tuki ammattilaisille: uuden moniammatillisen (monitoimijaisen) ja integratiivisen työorientaation 
tukeminen sekä ammatillisten osaamisvajeiden paikkaaminen 

 Ryhmä voi tuottaa syötteitä OT-kokonaisuuden valmisteluun 

 Löytyykö painopistealueita tutkimus- ja kehittämistyöskentelyyn? Viiden OT-keskusalueen välinen työnjako olisi hyvä 
sopia: Kaikki eivät tutki ja kehitä kaikkea → Nanna M. vie työnjakokeskustelua THL:n OT-rukkaseen 

 Voisiko Tampereen OT-alue keskittyä johonkin tiettyyn näkökulmaan muutoksessa: Hallinnon näkökulma? Johtamisen 
näkökulma? Osaamisen näkökulma? 

 Palvelujärjestelmän uudistaminen innovoiminen 

 Uusien ilmiöiden tutkiminen ja erityis- ja perustason kouluttaminen näihin.  

 Tulee olla kytkös kentän ja tutkimusmaailman välillä (haistelu etukäteen…) 

 Tiedolliset tarpeet: Tiedon tuottaminen 

 Tärkeää huomioida koko ajan miten varmistetaan, että OT-keskuksen palvelut ja tutkimus- ja kehittämistoiminta 
palvelevat tasapuolisesti koko aluetta. 
 

 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta:  
 
keskiviikko 14.3.2018 kello 9.15-11.00  
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos 
Åkerlundinkatu 2 A, 3.kerros 
 
 
 
 
 
Liitteet: 

Esitys Nanna Miettunen 23.1.2018 

OT-keskus visio Pirkanmaa - Kanta-Häme – EteläPohjanmaa 

Sosiaalihuollon porrasteisuus: OT-keskuksen asiakkaat 

 


