
Aloitusfoorumi 24.11.2020
Pohjoisen OT-keskus -jatkohanke
projektipäällikkö Pertti Virta



MANIFESTI
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• Integratiivinen palvelurakenne lasten, nuorten ja perheiden 
• Kaikkein vaativimpien palvelujen tuottamiseen ja varmistamiseen
• Tutkimus- ja kehittämistoimintaan
• Palvelujen Erva-tasoiseen koordinaatioon

• Toimivat osana lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmää
• Hallintorajat ylittävä ja pääosin verkostomaisena kokonaisuutena toimiva

Mikä ihmeen OT-keskus?
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• Varmistamaan harvoin tarvittavia vaativia palveluja, jotka erityisosaamisvaatimuksiltaan tai 
kustannuksiltaan vaativat maakunnallista tai laajempaa yhteistyötä

• Luomaan uusia käytäntöjä ja toimintatapoja
• Varmistamaan näyttöön perustuvien menetelmien implementointi
• Varmistamaan palvelujen yhteensovittaminen siten, että lapselle, nuorelle tai perheelle ne 

näyttäytyvät yhtenä palvelukokonaisuutena

Miksi OT-keskuksia tarvitaan
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Click to edit Master 
title style

Pohjoisen OT-keskuksen alueet
• Pohjois-Pohjanmaa
• Lappi
• Länsi-Pohja
• Kainuu
• Keski-Pohjanmaa

Kansallinen yhteistyö
- Oulu –OYS-erva (Pohjoinen yta-alue)
- Kuopio - KYS-erva
- Turku – TYKS-erva
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Pohjoisen OT-
keskuksen 
jatkovalmistelu

Aikataulu 
Kesto 12/2021 saakka 

• Terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä 
oppimisen tuen osaamisen yhteensovittaminen 
pohjoisen Osaamis- ja tukikeskukseen.

• Integratiivisen palvelurakenteen ja verkostojen 
varmistaminen lasten, nuorten ja perheiden kaikkein 
vaativimpien palveluiden tuottamiseen, tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan sekä palveluiden koordinointiin 
ja tukeen.

Pohjoisen OT-keskuksen 
jatkovalmistelu

Keskeiset tavoitteet

Hankepäätökseen 
sopeutettu budjetti
456 250 €, josta 
va 365 000 €



Kuinka tavoitteisiin päästään?

Perustetaan ydinyksikkö pohjoisen OT-keskusalueelle
Varmistetaan tuki alueiden osaamiselle 

Käynnistetään ja vakiinnutetaan verkostomaisesti toimiva ja monialaista 
erityisosaamista ja palvelua tarjoava OT-keskusrakenne

Valmistellaan ja käynnistetään TKIO-toiminta ja asiakastyön pilotteja. 

Valmistellaan virtuaalista OT-keskusta ja digitaalisia palvelurakenteita pohjoisen alueen 
pitkät etäisyydet, laajuus ja yhdenvertainen saavutettavuus huomioiden
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Toiminnan integraatio



Mitä merkitsee alueen asukkaalle

• Tällä hetkellä vaativimpien palvelujen saatavuudessa on suuret alueelliset erot ja palvelut ovat 
hajautuneet monelle eri sektorille

• Tulevassa
• Apu ja tuki lapsille, nuorille ja perheille, joiden tilanne harvinaisuutensa, vaikeutensa tai kompleksisuutensa 

vuoksi tarvinnee vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista
• Palvelut toteutetaan lähellä lapsen, nuoren ja perheen kehitysympäristöä

• Joskus tuo kehitysympäristö voi olla myös muu kuin koti
• Vastaamaan ongelmiin/palvelutarpeisiin johon nykyisellä järjestelmällä ei pystytä vastaamaan
• Monialaista tiedonkulkua ja työskentelyä – verkostomaisuus ja asiakkaan osallisuus
• Asiakkaan/potilaan saama apu perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuviin menetelmiin 
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• Lapsi- ja perheperustaisuus /-sensitiivisyys
• Asiakaslähtöisyys
• Monitoimijaisuus
• Tutkimusperustaisuus
• Tavoitettavuus ja saavutettavuus

OT-keskustoiminnan arvot
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