Haemme lasten ja nuorten erityisen vaativien palveluiden
osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) -hankkeeseen
yhtä projektikoordinaattoria ja yhtä kehittämisasiantuntijaa
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos hakee määräaikaista projektikoordinaattoria ja yhtä kehittämisasiantuntijaa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan OT-keskus kokonaisuuteen ajalle 1.3.2022 31.12.2023. Aloitus voi tapahtua myös aikaisemmin tai sopimuksen mukaan. Hanke koskee koko TAYS-yhteistyöaluetta (Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa). Pikassos toimii hankkeen osatoteuttajana yhdessä Pohjalaismaakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIAn kanssa. OT-keskus-hanke on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimaa TAYS-yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) -hankekokonaisuutta.
Osaamis- ja tukikeskuksen keskeinen tehtäväkenttä tulee koostumaan erityisesti monen eri alan yhteistyötä
vaativista kompleksisista asioista ja tilanteista. LAPE-muutosohjelmakaudella (2017-2018) OT-keskus kehittämisessä perustamissuunnitelmaan hahmoteltiin esimerkiksi seuraavat keskeiset asiakokonaisuudet/potilas- tai asiakasryhmät:
1. Lapset, nuoret ja perheet, joilla kokonaistilanne huomioiden on OT-tason palvelujen tarve (esim.
kehitysvammaisuuden, lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon rajapinnassa olevat lapset ja nuoret;
vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivät moniongelmaiset lapset ja nuoret)
2. Vakavasti traumatisoituneet kaltoin kohdellut lapset ja nuoret (väkivalta, seksuaalirikokset, laiminlyönti)
3. Somaattisesti sairaat lapset ja nuoret, joiden muun hoidon ja tuen koordinaatio edellyttää erityistä
tietoa tai joiden toimintakyky edellyttää pitkäkestoisesti, jatkuvaluonteisesti ja vuorokauden eri aikoina sosiaali- ja terveyspalveluja sekä erityisjärjestelyjä kotiin, päivähoitoon, kouluun ja opintoihin.
4. Monikulttuuriset erityisen vaikeat ongelmatilanteet (esim. kidutuksen uhrit, kunniaväkivalta, ihmiskaupan uhrit, lapsikaappausuhka)
5. Vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin (väkivalta ja henkirikokset yms.) syyllistyneiden lasten ja nuorten
tutkiminen, hoito ja palvelut
6. Yhteen kietoutuneet ongelmatilanteet: tilanteet, joissa yhdistyy useita edellä esitettyjä ongelmatilanteita samanaikaisesti. Tilanteissa on usein kyse myös vanhempien eri syistä johtuvasta heikosta
kapasiteetista toimia vanhempana.
Kyseisen LAPE-muutosohjelman jälkeen TAYS-yhteistyöalueella ei ole OT-keskus kehittämistä tai suunnittelua tapahtunut. Lasten ja nuorten vaativan erityistason palvelut toimivat jo nykyisin porrasteisissa terveydenhuollon palveluissa, mutta sosiaalihuollon palveluissa sekä monialaisessa yhteistoiminnassa ne puuttuvat. Nyt alkavan OT-keskuskehittämisen tavoitteena on:
1. Yhteistyöalueen OT-verkostorakenteen suunnittelu ja konkreettinen käynnistäminen, koordinaatiosta ja
vastuista sopiminen
2. Lastensuojelun ja psykiatrian sekä muiden erityispalveluiden vaativan erityisosaamisen yhteisasiakkuustyöskentelyn konkretisoiminen sisältäen verkosto- ja koordinaatiorakenteet

1

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen toteuttamisesta ja organisoimisesta koko yhteistoiminta-alueella
yhdessä muun hanketiimin kanssa. Tukena on myös Pikassoksen vakituisen henkilöstön työpanosta. Hankkeessa tulee työskentelemään haussa olevien Pikassoksen työntekijöiden lisäksi SONetBOTNIAn ja TAYS:n
osa-aikaiset työntekijät eli yhteensä 4 hengen tiimi. Projektikoordinaattori johtaa hanketiimin sisällöllistä
kehittämis- ja yhteistoimintaa sekä yta-alueen yhteistyörakenteita. Hän toimii myös yhteistoiminta-alueen
yhdyshenkilönä kansallisissa yhteistyöasioissa.
Kehittämisasiantuntija toimii tiiviinä työparina projektikoordinaattorin kanssa etenkin Pirkanmaalla ja
Kanta-Hämeessä ja yhdessä muiden tiimiläisten kanssa he vastaavat maakuntien alueilla osakokonaisuuksien sisällöllisestä toteuttamisesta, kehittämistilaisuuksien järjestelyistä, verkostoyhteistyöstä sekä suunnittelevat ja toimeenpanevat yhteistyössä projektikoordinaattorin kanssa mahdolliset yhteistyöalueen koulutukselliset prosessit. Koko tiimi vastaa maakuntien alueilla ja paikallisesti viestinnästä sekä rakentaa vahvan
yhteistyön maakuntien Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden ja muiden hankkeiden, hyvinvointialuevalmisteluiden sekä keskeisten toimijatahojen kanssa lapsiperheisiin liittyvien kokonaisuuden kehittämisessä.
Hankkeessa rakentuva ylimaakunnallinen verkostomainen OT-keskus tulee olemaan osa käynnistyvien hyvinvointialueiden palvelurakennetta.
Tehtäviin valituilta edellytetään soveltuvaa sosiaali- tai terveydenhuollon tai esimerkiksi erityispedagogiikan ylempää korkeakoulututkintoa, projektikoordinaattorin tehtävässä katsotaan sosiaalityöntekijän pätevyys eduksi. Lisäksi edellytetään vahvaa kokemusta monialaisista lasten ja nuorten palveluista sekä alueellisen palvelujärjestelmän tuntemusta. Lisäksi aiempi hankekokemus katsotaan eduksi. Projektityöntekijöiltä
vaaditaan erinomaista kykyä toimia monialaisessa asiantuntijaverkostossa ja taitoa johtaa työtä yhteiseen
päämäärään. Projektikoordinaattorin tehtäväkohtainen kokonaispalkka (ei kokemuslisiä) on 4 200 euroa
kuussa, työaika 36.15 h/viikko. Työpiste on Tampereella, Pikassoksen toimistolla, Åkerlundinkatu 2A. Kehittämisasiantuntijan tehtäväkohtainen kokonaispalkka on 4000 euroa kuukaudessa, työaika 36.15 h/viikko.
Työpisteet Pikassoksen toimistoilla Tampereella tai Hämeenlinnassa. Kummallakin työntekijällä tulee olla
valmius matkustaa tarpeen mukaan maakuntien välillä tai kansallisissa tilaisuuksissa.
Pikassoksella on rajoittamaton etätyöoikeus ja hyvät mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Pieni työyhteisö on kannustava ja työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta esimerkiksi liikunta- ePassi-eduin,
työnohjauksella, virkistyspäivillä ja esimiehen tuella.
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES.
Hakemukset toimitetaan sähköpostilla toimitusjohtajalle tuula.tuominen@pikassos.fi Hakuaika päättyy:
31.1.2022 klo 16.00. Haastattelut pidetään perjantaina 4.2.
Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos on yksi 11 sosiaalialan osaamiskeskuksista. Katso lisätietoa: www.pikassos.fi
Lisätietoja antavat:
Tuula Tuominen, toimitusjohtaja
050 531 5439
tuula.tuominen@pikassos.fi
Seija Junno, kehittämispäällikkö
050 5996 415
seija.junno@pikassos.fi
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