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Osaamis- ja tukikeskushankkeen (OT) tehtävä ja tarkoitus 

v. 2022-2023
VM-hankepäätös 21.12.21 

➢ Kehittää ja yhteensovittaa yhteistyöalueellemme 

monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja 

nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia 

kompleksisissa asiakastilanteissa. 

➢ Muodostaa selkeä OT-rakenne ja 

palvelukonsepti sekä tehdä tarvittava 

sopimusmalli virallisten OT-keskusten 

synnyttämiseksi alueella ja kansallisesti.

➢ Asiantuntijapalveluiden ja -verkostojen 

koordinointi YTA-alueella ja kansallinen yhteistyö



Hankkeen toteuttajat 
Sopimukset on tehty VM:n, STM:n ja lainoppineiden ohjeistuksella.

Psykososiaaliset menetelmät ja OT-keskus –hankkeilla on yhteinen monialainen YTA-ohjausryhmä. 

OT-hankkeella on operatiivinen, monialainen YTA-työryhmä. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, hankehallinnoija

Osatoteuttajat / avustuksen käyttäjät:

KYS, lasten ja nuorten osaamiskeskus

Itä- ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukset (ISO ja KOSKE)

Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut

Mukana työ- tai rahallisella panoksella:

Vaalijala ky

Kuopion kaupunki, lapsiperhepalvelut

Sosteri

Siun Sote 

Essote



Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) –hankkeen 
koordinaattorit Itä- ja Keski-Suomen alueella

Ilona Luoma
Projektin vastuuhenkilö
Professori, ylilääkäri
Lastenpsykiatrian palvelulinja, KYS ja UEF, 
p. 044-7172425

Tarja Saharinen 
Projektikoordinaattori, koko hanke 
Itä- ja Keski-Suomen alue
p. 044-717 8571

Jaana Heikkinen
Projektikoordinaattori
Kuopion yliopistollinen sairaala
p. 044-717 6619

Marjut Heiskanen
Projektikoordinaattori 8.8.22 alkaen
Kuopion yliopistollinen keskussairaala

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuh.fi
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Riitta-Liisa Kumpulehto
OT- koordinaattori
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
p. 044-4938943

Päivi Malinen
OT-koordinaattori
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
p. 044-0246415

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@isonet.fi

Johanna Liukkonen
OT-koordinaattori
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE
p. 040-1632215 
Johanna.liukkonen@koske.fi

mailto:etunimi.sukunimi@kuh.fi
mailto:etunimi.sukunimi@isonet.fi
mailto:Johanna.liukkonen@koske.fi


Itä- ja Keski-Suomen YTA-alue 

• Erityisen paljon huono-osaisuutta 

• Koronatilanne on vaikeuttanut lasten 
ja nuorten herkkää elämävaihetta.

• Ukrainan sota on lisännyt 
turvattomuuden tunnetta

• Alueella on lähdetty hakemaan 
ratkaisuja ja tunnistettu 
mahdollisuuksia viedä asioita 
eteen päin yhdistämällä alueen ja 
kansallisia voimavaroja

• Koulua käymättömyys on erityinen 

haaste ja erityisesti Pohjois-Savossa 

riittävä tuki ajoissa puuttuu.

• Keski-Suomessa korostuvat 

pienituloisuus, lapsiköyhyys ja 

pitkäaikaistyöttömyys.



Kouluterveyskyselyssä v.21 lasten ja 
nuorten huoli mielialastaan oli 
kasvanut aiempiin
kouluterveyskyselyihin verrattuna

• Vähintään 2 viikkoa kestänyttä 
masennusoireilua oli kokenut 
hieman alle neljännes 
perusopetuksessa olevista ja 
lukioikäisistä. 

• Kohtalaista tai vaikeaa 
ahdistuneisuutta oli kokenut entistä 
useampi lapsi ja nuori n. 20 % 
(edellinen luku12 %).

• Yksinäisyyden tunne on kasvanut.

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät 
ongelmat painottuvat 

• Ikävakioidut mielenterveysindeksit 
ylittävät maan keskiarvon.

• Päihdeongelmat sekä niihin liittyvät 
sosiaaliset ja terveydelliset 
vaikutukset ovat yleisiä. 

• Lasten- ja nuorten psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon käyttö on yli 
maan keskitason ja 
avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 
tasaisesti. 



• Laitossijoituksia 0-17-vuotiailla on 

eniten Keski-Suomessa ja Pohjois-

Karjalassa.

• Huostassa olleiden ja kiireellisesti 

sijoitettujen 0-17-vuotiaiden 

(erityisesti Etelä-Savo) sekä kodin 

ulkopuolelle sijoitettujen 7-17-

vuotiaiden määrä ylittää maan 

keskiarvon v. -20

• Laitoshoidossa olevista lapsista eri arvioiden 

mukaan 60-80 % kärsii vaikea-asteisista, 

psykiatrista hoitoa vaativista 

mielenterveyshäiriöistä, Pohjois-Savon 

alueella 13–17-vuotiaista sijoitetuista lapsista 

yli 50% on myös nuorisopsykiatrian 

asiakkaina. 

(THL raportti 23/2017.) 

• Uutta tietoa saadaan meneillään   

olevasta LANUPS-tutkimushankkeesta

Yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen SI-SO-TE -toimijoiden 

välillä on tärkeää.



Erityistä osaamista vaativat tilanteet 

yhteistyöalueella
➢ erityisen haastavat ja riitaisat erotilanteet

➢ perhesurman uhka ja lapsikaappaukset

➢ lasten ja nuorten vakavat psykiatriset ja vaikeat   

päihdehäiriöt yhdistettynä lastensuojelutarpeeseen ja 

koulunkäyntikyvyn heikkenemiseen
➢ vaativahoitoiset, kompleksiset neuropsykiatriset häiriöt

➢ toiminnalliset häiriöt, harvinaissairaudet

Ammattilaisten on tärkeää osata tunnistaa tällaiset 

asiakkaat ja saada tukea vaativiin ja kompleksisiin asiakastilanteisiin.

Ammattilaisten tuen saamista helpottaa esihenkilön 

tuki ja sovitut käytännöt konsultaatiotuen saamiseksi.



OT-avun 
saaminen 
tarvittaessa yli 
hyvinvointialue-
rajojen ja 
valtakunnalli-
sesti

Monialaisten 

konsultaatio-

mallien (pilotit -

21) 

juurruttaminen 

ja uusien  

kehittäminen

Integratiiviseen 

osaamiseen ja 

yhteistoimintaan

panostaminen

OT-hankkeen painopistealueet v.22-23

Kompleksisten 

ja erityistä 

osaamista 

vaativien 

asiakastilanteiden 

tunnistaminen 

Yhteistyörakenteet, 

koulutus, riskiarviot 

ja OT-seulan 

käyttäminen  

Konsultaation

tarpeen 

tunnistaminen

OT-

palveluohjauksen ja 

digitaalisen, 

monialaisen OT-

alustan 

kehittäminen 

Vaativa 

eroauttaminen,

kompleksiset, 

vaativahoitoiset 

tilanteet,

SI-SO-TE 
yhteisasiakkuudet

Esimerkkinä 

toiminnallisesti 

integroitu 

vaativan 

sijaishuollon 

lastensuojelu-

yksikkö

Monitieteiset / 

-alaiset 

asiantuntija- ja 

osaamisverkostot

erityisen 

vaativiin 

asiakastilanteisiin

Esimerkkinä 

kompleksissa 

tilanteissa 

olevat, 

vaativahoitoise

t 

nepsyasiakkaa
t

OT-kehittämisen, toiminnan ja tutkimuksen ydinrakenne





.
Esillä LAPE- ja PEKE-työryhmissä



OT_RAKENNE
Toiminnallisesti 

integroitu 
lastensuojelun

OT-laitosyksikkö

KYS Psykiatriatalo 2024

Osaaminen SAIRAALAKOULU

VAATIVAN TUEN 

KONSULTAATIO 

(VAATU)
+

TUTKIMUS
- ”Lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian 

yhteisasiakkuus” (LANUPS)

-YHTEISÖVAIKUTTAVUUS 

Tutkimusmyllytys

-OPINNÄYTETYÖT 

AMK, YAMK, yliopisto

PÄIHDEPALVELUT

SAIRILAN 

KOULUKOTI

NEVA / EVA

VAALIJALA

NUORISOPSYKIATRIA

Konsultaatiot

Konsultaatiot

Konsultaatiot

OT-koordinaatio

=yhteistoiminta

Asiakasosallisuus



OT-koordinaatio / OT-palvelut hyvinvointialueiden asiantuntijaryhmille

Lakisääteinen 
lastensuojelun 

moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä

Palvelee koko 
hyvinvointialuetta: Siun Sote, 
Etelä-Savo (Essote ja Sosteri

pilotoi syksy -22), Keski-
Suomi; Pohjois-Savossa osaa 

kuntia

Osaaminen
-oma ja yhteinen

VAATIVAN TUEN 
KONSULTAATIO, 
VAATU/ VIP-
verkosto 

TUTKIMUS

-tietopohja
-opinnäytetyö / pro gradu

VIOLA ry / 
Tukikeskus VARJO
VAALIJALA
SAIRILAN 
KOULUKOTI

OT-

erikoissairaanhoito
-toiminnalliset häiriöt

-harvinaissairaudet

-oikeuspsykiatria

-tarvittava muu  

konsultaatio Konsultaatiot

Konsultaatiot

Konsultaatiot

Asiakasosallisuus
3.6.22 T.S. 

OT-koordinaatio / OT-palvelut hyvinvointialueiden asiantuntijaryhmille
Esillä esim. Pohjois-Savon PEKEn johtotiimissä 7.6.22



OT-
konsultaatioma
hdollisuuksien 
kuvaus v. 2021

Hyvinvointialuevalmistelun materiaalina



NEPSY-
webinaari  -OT-
näkökulma

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -webinaari 15.9.22, klo 8.30-11.30 

OHJELMA

”Vaativien neuropsykiatristen palvelujen järjestäminen lapsille ja nuorille”

• Katsaus OT-hankkeeseen, Ilona Luoma, lastenpsykiatrian professori ja ylilääkäri, UEF ja KYS

• Milloin kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö on vaativahoitoinen? 

Sisältö: yleisesittely nepsy-häiriöistä, samanaikaishäiriöiden vaikutuksesta ja huomioon   

ottamisesta sekä hoidon porrastuksesta ja vaativasta hoidosta      
Anita Puustjärvi, osastonylilääkäri, palvelulinjajohtaja, KYS, lastenpsykiatrian poliklinikka 

• Lastenpsykiatrian ADHD-digihoitopolun esittely, Jari Räisänen, va. osastonhoitaja ja Anita 

Puustjärvi, 

KYS, lastenpsykiatrian poliklinikka 

Tauko 5 min

• Keskittynyttä nepsy-palvelua lapsen & nuoren, perheen ja verkoston tukena, Nina Kultti-Lavikainen 

neuropsykologi, 

psykoterapeutti, PsL, Lastentutkimusklinikan vastaava psykologi Niilo Mäki instituutti / Jyväskylän   

perheneuvola 

• Perheiden kanssa työskentely vaativissa, kompleksisissa tilanteissa, 

Maarit Rantakurtakko, kuntoutuksen johtaja & Minna Moilanen, kuntoutuskoordinaattori

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus 

Loppukeskustelu  



HYVÄÄ KESÄÄ 

JA LOMAA!

koulutusta.



LIITE

OT-webinaari 30.9.21 (Ritva Halila) ja OT-info 28.2.22 (Anna Cantell-Forsbom):

”Sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa, että lähes kaikki sote-järjestämislain 
36 §:n 3 momentin perusteella yhteistyösopimuksessa sovittavaksi 
edellytettävät asiakokonaisuudet koskevat terveydenhuollon lisäksi 
sosiaalihuoltoa.
Terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa on 
erityistä osaamista edellyttäviä palveluja, joita koskeva osaaminen ja 
tieteelliseen tutkimukseen perustuva kehittämistoiminta on tarpeen keskittää 
viidelle yhteistyöalueelle. Asiantuntijakuulemisten mukaan Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmassa on jo kehitetty lasten, nuorten ja 
perheiden vaativien erityispalveluiden osaamis- ja tukikeskusmallia (OT-
keskukset).”


