
 
 

         

   
 

                                                                                                                                                                

TIEDOTE 17.1.2022 

POHJOISEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN VAATIVIMIPIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN SAI 
JATKORAHOITUKSEN 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vuosille 2022-2023 jatkorahoituksen Pohjoisen YTA- alueen 
osaamis- ja tukikeskuksen (OT) kehittämistyöhön ja toiminnan vakiinnuttamiseen. OT- keskus on tarkoitettu 
verkostomaisella toiminnallaan auttamaan palvelujärjestelmää ratkaisemaan lasten, nuorten ja perheiden 
kaikista vaikeimpia ja monimutkaisimpia palvelutarpeita.  
 
Pohjoisen YTA-alueen muodostavat nykyiset maakunnat Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-
Pohjanmaa eli tulevat hyvinvointialueet. Jatkokehittämishankkeen 720 000 euron kokonaisbudjetista 20% 
tulee alueilta. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.  
 
Pohjoinen OT- keskus jatkokehittämishanke jatkaa vuosina 2020-2021 tehtyä kehittämistyötä: se tukee 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisia konsultaation, koulutuksen ja tutkimuksen 
avulla niin, että harvinaisempien ja vaativimpien monialaisten palvelujen tarpeessa olevat lapset, nuoret 
ja perheet saavat tarvitsemansa tuen ja palvelun. OT – keskuksessa yhteen sovitetaan monialaisen tuen ja 
osaamisen palvelurakenteita ja varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien 
palveluiden tuottamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä koordinointiin ja tukeen tarvittavat 
verkostot.  
 
OT- jatkokehittämistyössä alueelta nostetaan monisäikeisiä ilmiöitä, joita työstetään tavoitteellisesti, 
jatkuvan vuoropuhelun periaatteella OT-keskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Monitoimijaisen työn tarve korostuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
kohdalla, koska he tarvitsevat usein paljon ja monenlaisia vaativimpia palveluja, niin koulukäynnin 
tukemiseksi kuin sosiaali- ja terveyspalveluja. Keskeinen toiminta-ajatus on, että moniammatillisen 
yhteistoiminnan, tutkimuksen ja konsultoinnin avulla vaikeista kysymyksistä pyritään tekemään 
vähemmän vaikeita. Tämä säästää inhimillistä pääomaa ja on taloudellisestikin järkevää. 
 
OT- keskus tukee erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisuja siellä, missä asiakkaita muutenkin kohdataan 
ja haasteet ilmenevät. OT-keskustyön suora kohderyhmä ovatkin ammattilaiset erilaisissa 
työtehtävissään, mutta hyödyn saajia ovat lapset, nuoret ja heidän perheensä. OT- keskuksen 
yhteistyöverkostoistaan kokoaman moniammatillisen asiantuntijuuden avulla nekin lapset, nuoret ja 
perheet, joiden kohdalla nykyisin riittävä apu jää saamatta, saisivat jatkossa paremmin tarpeitaan 
vastaavan tuen eri ammattilaisten yhteisen työn avulla.  
 
Kehittämisen tukirakenteena toimii virtuaalinen “tilannehuone”, joka kokoaa alueen rakenteista ja 
toiminnasta nousevan tiedon ja johon liitetään myös arjesta nousevat tutkimuskysymykset. Niihin 
vastataan tutkimusohjelmista riippumattoman reaktiivisen tutkimuksen avulla yhteistyössä yliopistojen ja 
muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksesta tuleva tieto palautuu alueen lasten, nuorten ja 
perheiden hyödyksi. 
 
 
Lisätietoa: Pertti Virta, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@ppshp.fi tai p. 0504649147 
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