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Itä- ja Keski-Suomen OT-keskus 

on yksi Suomen viidestä valmisteilla 
olevasta Lasten, nuorten ja perheiden 
osaamis- ja tukikeskuksesta (OT)

OT-keskus

auttaa monialaisella SI-SO-TE 
toiminnallaan ratkaisemaan kaikkein 
haastavimpien ja vaativimpien 
asiakkaiden tilanteita.



Vaativat ja erityistä osaamista vaativat 
tilanteet, kuten

•Asiakkaiden tunnistaminen on tärkeää.

•Ammattilaisten tulee saa tukea vaativiin ja kompleksisiin asiakastilanteisiin.

erityisen haastavat ja 
riitaisat erotilanteet

perhesurman uhka ja 
lapsikaappaukset

lasten ja nuorten vakavat 
psykiatriset ja vaikeat 
päihdehäiriöt + 
lastensuojelutarve + 
koulunkäyntikyky heikentynyt

vaativahoitoiset, 
kompleksiset 
neuropsykiatriset häiriöt

toiminnalliset häiriöt harvinaissairaudet



OT- hankkeen tehtävä ja 
tarkoitus v.2022-2023
Kehittää yhteistyöalueelle monialaisia, vaativia 
erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä 
tukea ammattilaisia kompleksissa 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.
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Arvoa niin 
asiakkaille kuin 
ammattilaisille

Itä- ja Keski-Suomen 
yhteistyöalueella (YTA)

Vaativan erityisen tuen 
palvelujen saatavuus ja laatu 
paranee
Ammattilaisten saama tuki 
lisääntyy 



Mukana OT-hankkeessa
Hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen 
sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaali-alan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa 

Lisäksi mukana ovat 



ProjektitiimiILONA LUOMA
OT-hankkeen projektipäällikkö, 
lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri

TARJA SAHARINEN
OT-koordinaattori, esh, TtM, TtT, 
yhteistyönohjaaja

JAANA HEIKKINEN
OT-koordinaattori, sh (YAMK), 
neuropsykiatrinen valmentaja

MARJUT HEISKANEN
OT-koordinaattori, sh, TtM, 
ammatillinen opettaja

PÄIVI MALINEN
OT-koordinaattori (10%), 
sosiaalityöntekijä (YTM), syty-
kouluttaja

TIMO HANKOSALO (60%)
OT-koordinaattori, 
sosiaalityöntekijä, sosiologi  

JOHANNA LIUKKONEN
OT-koordinaattori, sosionomi (AMK), 
sosiaalityöntekijä ja ammatillisten 
aineiden opettaja



Tule mukaan OT-
infoihin
Avoimia kaikille kiinnostuneille.

Infoissa saatua tietoa hyödynnetään 
yhteistyöalueemme ja valtakunnallisessa OT-
kehittämistyössä.

Infosisällöissä on vaihtelua eri kerroilla.

Liity Teamsin kautta

5.10.22 klo 8.15-9.15 Liity 5.10.22 
kokoukseen napsauttamalla tästä

7.12.22 klo 15-16 Liity 7.12.22 
kokoukseen napsauttamalla tästä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0MzNmYmItMGJiOC00MzM0LTg2NjMtMmQ5N2VjNGNkMTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8ec9329-b3c3-489a-9227-0f70d232e4fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c817c1-81db-48aa-ad6e-2ddc2f15c66b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NlYjY2OWItYzg4Mi00ZDNjLTk5YTYtZDg5YzgwODliOGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8ec9329-b3c3-489a-9227-0f70d232e4fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c817c1-81db-48aa-ad6e-2ddc2f15c66b%22%7d


Lisää OT:sta elokuun
Uutiskirjeessä

Mikä ihmeen OT? Uutiskirje 2 / 22

Voit tilata OT-uutiskirjeen täältä: https://uutiskirje.kuh.fi

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.kuh.fi%2Fa%2Fs%2F64912109-2f1c9c29ac0b137744e6fd963cfddb1a%2F1308778&data=05%7C01%7CTarja.Saharinen%40kuh.fi%7C8d919123cbdc464272c408da8c007e90%7Cc8ec9329b3c3489a92270f70d232e4fa%7C0%7C0%7C637976230987161344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oyabfnRHZjMfOWGC%2BWDRFcj5paH2nlfFVKFDId%2F%2FnmE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.kuh.fi%2F&data=05%7C01%7CAnita.Puustjarvi%40kuh.fi%7C0603a158ef7e4eb9771708da94a05323%7Cc8ec9329b3c3489a92270f70d232e4fa%7C0%7C0%7C637985713547032670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lQqSJHEY4HAC3ikiBPfDb12srgW3h20l7GLZKQ%2BmA%2F8%3D&reserved=0


OT-keskus verkostoi ja koordinoi
• vaativinta erityisosaamista 
• monitieteisyyttä ja integraatiota 

edellyttäviä lasten, nuorten ja 
perheiden palveluja

• ja tekee niihin liittyvää tutkimus-
ja kehittämistyötä.

Kiitos

Ota yhteyttä
Marjut.Heiskanen(at)kuh.fi 
31.12.2022 asti


