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Koulukoteihin liittyvä selvitystyö
käynnistyi

Etäkonsultaatiot ammattilaisten
tukena jatkuvat  -  uutena Vaatu-
konsultaatio 

Riskinarviointi vaativissa 
erotilanteissa -koulutus alkaa

Kuluva vuosi alkaa olla viimeisiä työviikkoja vaille päätöksessään. Pohjoinen
OT:ssa suunnataan ajatuksia tulevaan toimintavuoteen. Tämän hetken
tiedon mukaan OT-toiminta on vakiintunutta vuoden 2024 alusta lähtien.
Ennen sitä on useita ratkaistavia asioita. Keskeisimmät niistä liittyy OT-
toiminnan rahoittamiseen, mikä tulee olemaan OT:n rakenne ja miten OT
sijoittuu tulevassa? 
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen
sisällöstä ja valmistelusta, niin sanottu YTA-asetus, on lausuntokierroksella.
On sovittu, että OT-keskukset lausuvat YTA asetusluonnosta
valtakunnallisesti. Tulevassa YTA-asetus raamittaa sitä, mitä tulee sopia
YTA-sopimuksissa. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa
yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja
yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialuieden
lakisääteisten tehtävien toteutumisen turvaamiseksi. Pohjoisella YTA-
alueella YTA-sopimusluonnos on lähtenyt päätöksentekoon alueille. YTA-
sopimusluonnos tarkentuu työskentelyn edetessä. Yliopistollista sairaalaa
ylläpitävä hyvinvointialue vastaa yhteistyösopimuksen valmistelun ja
toimeenpanon koordinaatiosta. Kansallinen koordinaatioryhmä jatkuu
OT-keskuksen tiimoilta vuonna 2023. Työskentely jatkuu tiiviisti muiden
kehittämishankkeiden ja OT-toimintojen sisältöjen osalta myös tulevana
vuonna. 

KATSE TULEVAAN

Pertti Virta, projektipäällikkö



@ pixabay

@ pixabay

A J A N K O H T A I S E T   |  4 / 2 202

Pohjoinen OT-keskushanke on käynnistänyt
selvityksen valtion koulukoteihin sijoitettujen nuorten
nykytilanteesta. Selvitys täydentää ja syventää
olemassa olevaa tietopohjaa erityisestä huolenpidosta
ja sen kehittämistarpeista erityisesti henkilöstön
näkökulmista. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa
valtion koulukotien EHO-osastoille sijoitettujen
nuorten nykytilannetta sekä kartoittaa erityiseen
huolenpitoon liittyviä taustatekijöitä ja tavoitteita, joita
erityiselle huolenpidolle asetetaan. Lisäksi tavoitteena
on tuottaa tietoa EHO-nuorten palvelupoluista sekä
toimenpiteistä, jotka kytkeytyvät sijoituksiin. 
Selvitys perustuu laajamittaiseen aineistoanalyysiin
sekä laadulliseen tiedonkeruuseen; työn keskeisenä
lähtökohtana on laaja osallistaminen. 

Kansallinen OT- webinaari 3.2.23 klo 9-11.30
Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Erityisesti kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä sivistyspalvelujen toimijat, jotka työskentelevät lasten
ja nuorten vaativien palveluiden, hoidon ja tuen
erityiskysymysten parissa. Alustava ohjelma löytyy
ilmoittautumislinkin yhteydestä. 

Ilmoittautumisia vastaanotetaan 31.1.2023 saakka:
https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-kansalliseen-OT-
webinaariin-3.2.23

SELVITYS VALTION KOULUKOTIEN ERITYISEN HUOLENPIDON-
OSASTOILLE SIJOITETTUJEN NUORTEN NYKYTILASTA KÄYNNISTYI

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa kuullaan
kansallisia asiantuntijoita, minkä pohjalta
täsmennetään työsuunnitelmaa ja
selvityskysymyksiä, jotta selvitys vastaa parhaalla
mahdollisella tavalla tietotarpeisiin. Työn toisessa
vaiheessa kuullaan kaikkien koulukotien henkilöstöä
yksilö- ja ryhmähaastatteluissa kattavan
kokonaiskuvan muodostamiseksi. 
Selvityksen toteuttavat Itsenäisyyden juhlavuoden
lastensäätiö Itla ja Owal Group Oy. Selvitys käynnistyi
syyskuussa 2022 ja se valmistuu helmikuun lopussa
2023. 

Iloista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

T .  P O H J O I N E N  O T - K E S K U S  H A N K E T I I M I

https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-kansalliseen-OT-webinaariin-3.2.23/0
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konfliktoituneen eron riskitekijöiden tunnistaminen
vieraannuttamista- ja väkivaltaepäilyjen arviointi
lapsinäkökulman arviointi
arviointilomakkeiden käyttöönotto
yhteisen tilannekuvan muodostaminen
työskentely lasten ja vanhempien kanssa
moniammatillinen yhteistyö

Riskinarviointi vaativissa erotilanteissa -
koulutus Pohjoisen YTA- alueen sosiaalityön ammattilaisille

14.3.-10.5.23 (sis. 3 lähiopetuspäivää teamsilla & itsenäistä opiskelua verkkoalustalla)
 

 Koulutuksen sisältö:

Lisäksi itsenäistä opiskelua, joka tapahtuu verkkoalustalla sekä case-työskentelyä, riskien      
 seulontalomakkeen ja vieraannuttamisen kartoituslomakkeen käyttöönoton harjoittelua. 
Koulutuksen järjestää Pohjoinen OT -keskus jatkokehittämishanke yhteistyössä
Ensi- ja turvakotien liiton kanssa.Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumislinkki
lähetetään hyvinvointialueille tammikuussa -23.

Kuluneen syyskauden etäkonsultaatioista ja vaativiin
erotilanteisiin liittyvästä riskinarviointikoulutuksesta saatu
ammattilaisten palaute on ollut hyvin positiivista.
Konsultaatioon osallistuneiden palautteissa nousivat
erityisesti esiin etäkonsultaation vaivattomuus ja
konsultaatiosta saatu ammatillinen tuki, joka on tukenut
työskentelyä eteenpäin monimutkaisten ja usein vuosia
jatkuneiden ero- ja huoltoriitaan joutuneiden perheiden
kanssa. Riskinarviointikoulutukseen osallistuneet
eroperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset
nostivat puolestaan esiin, että koulutus oli hyvin
suunniteltu ja erityisesti lomakkeet, joiden käyttöä
koulutuksen aikana harjoiteltiin, ovat hyödyllisiä
asiakastyössä. Lomakkeiden avulla työntekijät olivat
saaneet asiakkaat pohtimaan tilannettaan eri
näkökulmista ja myös miettimään ratkaisukeinoja
riitatilanteessa. 
Konsultaatioihin ja koulutukseen osallistuneiden palaute
sekä Pohjoisen OT- keskuksen aluetukiryhmiltä ja
sparrausryhmältä saatu palaute yhdessä vahvistavat, että
ammatillista tukea erityisen vaativissa asiakastilanteissa
on tarpeen jatkaa ja vahvistaa. Niinpä Pohjoinen OT-
keskus onkin sopinut Ensi- ja turvakotien liiton sekä OYS 

ETÄKONSULTAATIOT JA RISKINARVIOINTIKOULUTUS JATKUVAT
lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikön että Barnahus-
hankkeen kanssa etäkonsultaatiopalvelujen jatkosta
vuodelle 2023. Myös vaativiin eroriitoihin liittyvä
riskiarviointikoulutus toteutetaan uudelleen yhteistyössä
Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Koulutukseen voivat
osallistua eroperheiden kanssa esimerkiksi
lastensuojelussa, lapsiperheiden sosiaalityössä ja
perheneuvolassa työskentelevät ammattilaiset. 
Vaativat ero - ja huoltoriitakonsultaatiot käynnistyvät
helmikuussa ja niitä on kevätkaudella yhteensä kolme
kertaa. Lasten ja nuorten väkivalta- tai
hoidonlaiminlyöntiepäilyihin liittyvät konsultaatiot
jatkuvat puolestaan tammikuussa. Niissä on edelleen
valittavissa joko moniammatillisen työryhmän
konsultaatio tai Barnahus- sosiaalityöntekijän
konsultaatio. OYS lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian
yksikön tuottamia moniammatillisia konsultaatiokertoja
on kevään aikana kuusi kertaa. Barnahus-
sosiaalityöntekijän konsultaatioaikoja on viikoittain
useampia ja niihin ajan voi varata sähköisesti. Lisätietoa
etäkonsultaatiosta, sähköiset esitietolomakkeet ja
ajanvaraukseen liittyvät asiat löydät: https://ekollega.fi/ot-
konsultaatio

Kevätkauden 2023 etäkonsultaatioajat on julkaistu ja varattavissa https://ekollega.fi/ot-konsultaatio

https://ekollega.fi/ot-konsultaatio
https://ekollega.fi/ot-konsultaatio


Uutiskirje 1/23
ilmestyy 

maaliskuussa

Pohjoinen OT-hanketiimi

Pertti Virta, projektipäällikkö

p. 050 464 9147

Marja Sundqvist, koordinaattori

050 516 9470

Anne Leppälä-Hast, koordinaattori (31.12.22 saakka)

p. 050 568 6338 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Pohjoinen OT- keskus -jatkokehittämishanketta v.22-23 hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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Lisätietoa Vaatu-toimijoista ja vaativan konsultaation palvelusta löytyy VIP-verkoston nettisivuilta:
 https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/. 

 

VAATU- KONSULTAATIO MUKAAN OT- KONSULTAATIOVALIKKOON

Pohjoisen OT- keskuksen ja alueen VIP- toimijoiden
välinen yhteistyö etenee kohti konkretiaa, sillä
alkuvuodesta 2023 vaativan koulunkäynnin ja
oppimisen tuen Vaatu- konsultaatiosta löytyy tietoa ja
linkki palveluun myös eKollegasta, OT-
konsultaatioiden sivuilta. 
Vaatu- konsultaatio vastaa oppimisen ja
kuntoutumisen  vaativasta moniammatillisesta tuesta,
jota osa lapsista ja nuorista tarvitsevat. Lähipalvelut
eivät aina riitä turvaamaan kasvua, kehitystä,
oppimista ja koulupolkua. Mikäli lapsen tai nuoren
tuen tarve jatkuu vahvana lähipalveluiden ja
monipuolisen tuen käytöstä huolimatta, on
mahdollista hyödyntää Vaatu-toimijoiden
(sairaalaopetus, Elmeri-koulut, Valtion koulukodit ja
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri) yhdessä tuottamaa
moniammatillista vaativan konsultaation palvelua
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen
järjestämisen tueksi. 

Vaativan konsultaation tarkoituksena on
vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja
tukea sekä monialaista yhteistyötä, ja löytää
yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja
lapsen tai nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin.
Nämä voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin
pulmiin, moni- ja vaikeavammaisuuteen,
kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon tai muihin
neuropsykiatrisiin häiriöihin.
Vaativan konsultaation palveluja ovat
yksilökonsultaatio ja pedagoginen
yleiskonsultaatio. Yksilökonsultaation keskiössä
on yhden lapsen tai nuoren oppimisen ja
koulunkäynnin tukeminen. Pedagogisessa
yleiskonsultaatiossa tarkastellaan esimerkiksi
ryhmän toimintaa. Molemmat palvelut sisältävät
1-2 etäohjausta ja tarvittaessa
konsultaatiokäynnin.

Palvelu on maksullinen, joten tilaaminen edellyttää opetuksen järjestäjän lupaa ja tilausvahvistusta
sivistystoimesta. Aloite yhteydenotolle voi tulla myös sosiaali- tai terveydenhuollon puolelta yhteistyössä
huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Hinnat: yksilökonsultaatio 150 € (+ alv. 24 %) ja pedagoginen
yleiskonsultaatio 250 € (+ alv. 24 %). Muut OT- keskuksen etäkonsultaatiot ovat maksuttomia. 

https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/

