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Tutkimusyhteistyö käynnistyi Lapin
yliopiston ja ETKL:n kanssa
yhteistyössä 

Valtion koulukotien erityisen
huolenpidon osastoille sijoitettujen
nuorten selvitysraportin
julkistamistilaisuus tulossa

Pohjoinen OT edustettuna Ministeri
Kiurun pyöreänpöydän keskusteluissa

Pohjoinen OT:ssa uusi toimintavuosi on lähtenyt rivakasti käyntiin. 
 Valtakunnallisesti ainoana, Pohjoisen OT-keskuksen alueella on tehty YTA-
sopimus alueen hyvinvointialueiden kanssa. Sopimus on voimassa
vuoteen 2025. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa
yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja
yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialuieden
lakisääteisten tehtävien toteutumisen turvaamiseksi. 
Hyvinvointialueiden käynnistyminen näkyy OT-keskuksen näkökulmasta
kiireenä. Sparrausryhmä ja aluetukiryhmät ovat aloittaneet tai
aloittamassa toimintansa. Tavoitteena on, että työryhmät kokoontuvat
neljä kertaa tai tarpeen mukaan kuluvana toimintavuonna.
Tutkimusyhteistyötä on meneillään Lapin yliopiston ja Itlan kanssa. 
Konsultaatiot jatkuu ja uusia aloitteita konsultaatioiden suuntaan
viritellään. Toivotaan, että näissä päästään maaliin ja voimme kertoa niistä
jo ennen kesää enemmän. 
 OT-keskukset ovat menossa kohti vakiintunutta toimintaa. Tämän vuoden
keskeiset kehittämiskohteet liittyvät rakenteen konkretisointiin ja
valtakunnallisen OT-rakenteen luomiseen mukaan lukien kansallisen
työnjaon mukaseti erityistehtävät alueellisesta näkökulmasta

KATSE TULEVAAN

Pertti Virta, projektipäällikkö



Pohjoinen OT-keskus on aloittanut ensi-ja turvakotien liiton ja  Lapin

yliopiston kanssatutkimusyhteistyötä viime vuonna toteutettuun

riskienarviointikoulutukseen liittyen. Tutkimuksen aiheena on

ammattilaisten osaaminen ja asiantuntijuus lapsinäkökulmaisessa

riskinarvioinnissa vaativissa erotilanteissa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten ammattilaisten

osaamista ja asiantuntijuutta tulisi kehittää, jotta perheitä voidaan

jatkossa auttaa vaativissa erotilanteissa aiempaa paremmin ja

lapsinäkökulma huomioiden. Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella

ammattilaisten kokemuksia riskien tunnistamisesta ja arvioinnista

vaativissa erotilanteissa lapsen näkökulmasta. 

 

OT-keskus on palkannut tutkimuskoordinaattorin kerämään aineistoa

koulutukseen osallistujilta. Haastatteluihin kutsutaan Pohjoisen ja Keski-

ja Itä-Suomen OT-alueiden ammattilaisia, jotka osallistuivat Ensi- ja

turvakotien liiton Turvassa-hankkeen järjestämiin Riskinarviointi

vaativissa erotilanteissa koulutuksiin 2022. Tavoitteena on saada

parisenkymmentä haastattelua jo kerätyn materiaalin tueksi. 

 

Tieteellinen julkaisu aiheesta ilmestyy loppuvuonna.

TUTKIMUS YHTEISTYÖ KÄYNNISTYI
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Pohjoinen OT-keskushankkeen käynnistämä selvitys
valtion koulukoteihin sijoitettujen nuorten
nykytilanteesta on valmistumassa. 
Selvitystä varten haastatteluissa on kuultu kattavasti
eri henkilöstöryhmiä kuten johtoa, psykiatreja,
psykologeja, sairaanhoitajia, ohjaajia ja
sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi on haastateltu suurten
sijoittakuntien sosiaalityöntekijöitä. 

Alustavina havaintoina voidaan todeta koulukotien
näkökulmasta, että toimintaa tulee kehittää
asiakasnäkökulma huomioiden. Rajapintapalvelut
kuten lastensuojelu/psykiatri/vammaispalvelu/rise
tulee saada toimimaan paremmin. Henkilöstön
näkökulmasta lainsäädäntöä tulia kehittää ja
tarkastella kokonaisuutena. Nykyisellään lainsäädäntö
antaa vain vähän tukea arjen käytänteisiin.

Kansallinen OT- webinaari oli menestys
Helmikuun alussa järjestettiin kansallinen OT-seminaari. Seminaariin
osallistui kolmisensataa osallistujaa. 
Erityisesti kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
sivistyspalvelujen toimijat, jotka työskentelevät lasten ja nuorten
vaativien palveluiden, hoidon ja tuen erityiskysymysten parissa.
Tilaisuudessa kuultiin ministeriön terveiset ja Sitrasta johtava
asiantuntija Timo Hämäläinen puhui aiheesta murrosaika haastaa
henkisen hyvinvoinnin. Lisäksi kuultiin jokaisen OT-keskuksen
keskeiset kehittämiskohteet ja dialogi näiden nostojen pohjalta.
Seminaari sai paljon kiitosta ajankohtaisuudestaan

SELVITYS VALTION KOULUKOTIEN ERITYISEN HUOLENPIDON-
OSASTOILLE SIJOITETTUJEN NUORTEN NYKYTILASTA 

Sosiaalityöntekijöiden haastatteluista alustavana
havaintona voidaan todeta, että EHO-jaksojen tarve
on kasvanut merkittävästi, yhä useampi nuori
tarvitsee EHO-jakson haitallisen käytöksen
pystäyttämiseksi. Ennen EHO-jaksolle siirtymistä
palvelupolut ovat olleet pitkiä ja rikkinäisiä ja usein
edeltävästi on ollut useita sijoituspaikkoja.  EHO-
jakson jälkeen avautuvat palvelupolut ovat niinikään
vaihtelevia
Selvityksen toteuttavat Itsenäisyyden juhlavuoden
lastensäätiö Itla ja Owal Group Oy. 

Selvityksen julkistamistilaisuus on 30.3.2023 klo 13 -
14.30
Ilmoittaudu linkistä mukaan tilaisuuteen

https://itla.fi/selvitys-valtion-koulukotien-eho-
osastoille-sijoitettujen-nuorten-nykytilanteesta/

ETÄKONSULTAATIOT JA RISKINARVIOINTIKOULUTUS JATKUVAT

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

 OT-konsultaatiota ovat käynnistyneet. Tuttuun tapaan konsultaatioita on tarjolla vaikeissa ero-ja
huoltoriitatilaneissa, lasten ja nuorten väkivalta- tai hoidonlaiminlyöntiepäilyihin liittyvissä tilanteissa, 

 Barnahus- sosiaalityöntekijän konsultaatioaikoja on viikoittain useampia ja niihin ajan voi varata
sähköisesti. Vaativan koulunkäynnin ja oppimisen tuen Vaatu- konsultaatiosta löytyy tietoa ja linkki

palveluun myös eKollegasta, OT- konsultaatioiden sivuilta. 

https://ekollega.fi/ot-konsultaatio


Uutiskirje 5/23
ilmestyy 

toukokuussa

Pohjoinen OT-hanketiimi

Pertti Virta, projektipäällikkö

p. 050 464 9147

Marja Sundqvist, koordinaattori

050 516 9470

sähköpostit: etunimi.sukunimi@pohde.fi
Pohjoinen OT- keskus -jatkokehittämishanketta v.22-23 hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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Teams -koulukotiaamukahvit tulee jälleen
KE 19.4.23 KLO 8:30-10 VALTION KOULUKOTIEN TOIMINTA  

KE 17.5.23 KLO 8:30-10 ERITYINEN HUOLENPITO 
KOULUKODISSA

 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
 
 
 
 

     
 
 

Ministeri Kiurun pyöreäpöytä
Pohjoinen OT-keskus kutsuttiin   ministeri Krista Kiurun pyöreään
pöytään keskustelemaan mielenterveyden hoidon saatavuudesta,
palvelutarpeista, henkilöstön riittävyydestä ja mielenterveyden
hoidon koulutusrakenteista. Keskusteluissa esiteltiin Terapiat
etulinjaan -hankketta. Tilaisuuksia on järjestetty kolme kevään
aikana.

Pyöreän pöydän keskustelujen tavoitteena oli löytää ministeriön,
järjestöjen ja asiantuntijoiden dialogissa ratkaisuja mielenterveyden
palveluiden riittävyyteen ja saatavuuteen tulevaisuudessa.
Henkilöstön saatavuuden näkökulmasta analysoitiin myös nykyistä
henkilöstörakennetta ja koulutuspolkuja. 

Pohjoinen OT vei pyöreään pöytään mm ajatuksia  palvelujärjestelmän
kehittämisestä. Kehittämityössä tulee huomioida sekä matalassa
(matalankynnyksen palvelut) että syvässä päässä (OT-tason palvelut)
tehtävä kehittäminen.
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