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TAMPEREEN NEPSY-VERKOSTOPÄIVÄN SATOA 10.11.2017
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Mitä jokaisen työntekijän tulee vähintään osata nepsy- lasta, 
-nuorta ja -perhettä kohdatessaan?

Vuorovaikutustaidot, kohtaaminen, empatia, huumori, 
uteliaisuus, asettuminen, myötätunto, ymmärrys, kuuntelu, 
läsnä oleminen, kyky nähdä maailma asiakkaan 
näkökulmasta, perhelähtöisyys, kokonaisvaltainen 
suhtautuminen, systeeminen ajattelu

Kyky visualisoida asioita, arjen tukivälineiden käyttäminen 
lapsen tueksi, tunnetaitovalmennuksen alkeet

Tiedon hankkiminen ja jakaminen; TYK - tietoa, 
ymmärrystä, keinoja

Tietoa toimintamallista, verkostotyö; avun pyytäminen, jos 
omat taidot eivät riitä

Ilmiöiden tunnistaminen, perusasiat autismikirjosta, nepsy-
piirteistä, diagnooseista, etuuksista, normaalin kehityksen 
ymmärrys, häiriökäyttäytymisen taustat

Omasta osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen
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TAMPEREEN NEPSY-VERKOSTOPÄIVÄN SATOA 10.11.2017



TAMPEREEN NEPSY-VERKOSTOPÄIVÄN SATOA 10.11.2017
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TAMPEREEN NEPSY-VERKOSTOPÄIVÄN SATOA 10.11.2017
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MINIMIKRITEERIEN PEILAUSTA KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN

Työryhmätyöskentely 9.11.2017: ”Mitä jokaisen nepsy-
tukea tarvitsevan perheen tarvitsee vähintään saada?”

Käypä hoito ADHD

Hyvin linjassa keskenään!

Ks. koontitaulukko diaesityksen liitteenä
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NEPSY-MINIMIKRITEERIT: Mitä jokaisen lapsiperheiden 
palveluiden työntekijän tulee osata/ymmärtää?

(Ryhmän 12.12.2017 valitsemat TOP 4 merkitty punaisella.)

Vuorovaikutustaidot, kohtaaminen

Kyky ottaa asioita puheeksi, ilman syyllistämistä, ja ohjata tarvittaessa 
tutkimuksiin

Perustietoa neuropsykiatrisista piirteistä

Palvelujärjestelmän tuntemus, valmius auttaa perhettä pääsemään oikean avun 
piiriin, tietoa vertaisryhmistä

Kyky hankkia lisää osaamista muilta, kun omat taidot eivät riitä

Kyky ohjata lasta sekä vanhempaa lapsen/nuoren ohjaamisessa, myönteinen 
ohjaustyyli, aito kiinnostus

Kyky antaa tietoa, lyhyitä ja selkeitä ohjeita, positiivista palautetta lapselle ja 
koko perheelle

Ymmärrystä nepsy-lapsen arjesta ja sen tukemisesta

• Ennakoinnin, struktuurin ja rutiinien tärkeys lapsen elämässä

• Kuvien käyttämisen tärkeys

• Ympäristön ärsykkeiden, uusien asioiden ja yllättävien muutosten merkitys 
lapsen vireyteen ja kuormittavuuteen

• Lapsen tuen tarve sosiaalisissa taidoissa

• ADHD-lasten liikkumisen tarve
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NEPSY-MINIMIKRITEERIT: PALVELUTARJONTA

(Ryhmän 12.12.2017 valitsema TOP 4 merkitty punaisella.)

Jokaisessa yksikössä ainakin yksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen 
tms. käynyt työntekijä

Ensitietopaketti perheille

Info-iltoja perheille

Toimiva hoitoketju/hoitopolku, joka kaikkien toimijoiden tiedossa

Tarvittavat tutkimukset viivytyksettä

”Nepsy-koordinaattori”, johon perheet voisivat olla matalalla kynnyksellä 
yhteydessä ja joka hallitsisi palvelukokonaisuutta

Nepsy-valmennus

Nepsy-lasten erityistarpeiden huomioiminen peruspalveluissa (esim. päiväkodin 
esteettömyys aistien, siirtymien ja sosiaalisten tilanteiden kannalta)

Konkreettinen arjen apu perheille

Nepsy-perhetyö

Vertaistuki

Perusterveydenhuollon osaaminen, erikoissairaanhoito kohtuullisessa ajassa
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NEPSY-MINIMIKRITEERIT: Mitä osaamisvaatimuksia 
universaalipalveluissa?

Ks. ”mitä jokaisen työntekijän tulee osata…”

Neuvolassa osattava tunnistaa neuropsykiatrisia piirteitä 
varhaisessa vaiheessa

Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla oltava perustietoa 
nepsy-oireista, lääkityksestä, perheen sensitiivisestä 
kohtaamisesta ja palveluohjauksesta

Koulussa tuettava lapsen/nuoren toimintakykyä ja 
oppimista pedagogisin järjestelyin

Perhetyössä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen 
valmentajan koulutus
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NEPSY-MINIMIKRITEERIT: Mitä osaamisvaatimuksia 
perheneuvolassa, sosiaalityössä, perhetyössä…?

Tietoa autismista, ADHD:sta, Tourettesta, jotta voi ohjata 
lasta ja hänen perhettään

Tietoa psykososiaalisista hoidoista ja ADHD:n 
lääkehoidosta

• Lääkäri voi jo perustasolla asettaa diagnooseja ja 
aloittaa lääkehoidon

Tulisi olla mahdollisuus erityistyöntekijöiden antamaan 
kuntoutukseen (esim. toimintaterapeutti, psykologi)

Sosiaalityössä osattava ohjata oikeiden palveluiden piiriin, 
esim. tukihenkilö, perhetyö

Perhetyössä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen 
valmentajan koulutus
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NEPSY-MINIMIKRITEERIT: Mitä erityistason työntekijän tulee 
osata (esh, ls, vammaispalvelu)?

Vankkaa ja uusinta tietoa neuropsykiatrisista asioista, 
haasteista ja toimintamalleista

Keinoja ja toimintamalleja haasteiden ratkaisemiseen

Kokemusta ja laajempaa ymmärrystä lääkehoidosta, 
tutkimuksesta ja kuntoutusmenetelmistä

Ohjaustaidot toimia nepsy-asiakkaan ja hänen perheensä 
kanssa yhdessä kohti yhteistä tavoitetta

Vähintään neuropsykiatrinen valmentajakoulutus

Komplisoituneiden, vaikeiden neuropsykiatristen häiriöiden 
diagnosointi ja hoito
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NEPSY-MINIMIKRITEERIT: Koulutustarpeet

(Ryhmän 12.12.2017 valitsema TOP 4 merkitty punaisella.)

Perustietoa neuropsykiatrisista oireista

Syventävää tietoa jostain yksittäisestä neuropsykiatrisesta 
häiriöstä

Nepsy-asiakkaan kohtaaminen

Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus

Koulutus arjen apuvälineiden käyttöön lapsen tueksi

Nepsy-asiakkaan ja hänen perheensä palvelujärjestelmä 
ja etuudet

ADHD-hoitoketju

?

?

?



Jatkosuunnitelma
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MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Koulutukset

• Koulutustarpeita LAPE-koulutuskalenteriin 
2018?

• Löytyykö työryhmästä mahdollisia kouluttajia?

Minimikriteerien pilotointi

• Löytyykö jo kiinnostuneita pilottikuntia?

• Pilottikuntien haku kuntien LAPE-ryhmien 
kautta?

ADHD-hoitoketjun jalkauttaminen?

• Ehdotuksia, ideoita?
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MUUT ASIAT

Työryhmän tapaamiset

• Maanantai 15.1.2018 klo 9-11.30 Tampereen virastotalo, rh 
2, 5. krs. Aiheena koulutusohjelman suunnittelu piloteille.

• Tiistai 6.3.2018 klo 14-16 Tipotien sosiaali- ja terveysasema, 
Pispala-kabinetti 

LAPE-info 16.1.2018 klo 12-16 Tampereella. Tarkempaa tietoa 
tulossa lähiaikoina.  PERUTTU, UUSI AJANKOHTA 10.4.2018 
KLO 12-16

Monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä 2.2.2018 
klo 9-16 Tampereella. Tarkempaa tietoa tulossa lähiaikoina.

Vuokko Ylisen lakikoulutukset täynnä, mutta diaesitys 
nettisivuilla: 
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet/. Myös 
videotallenne tulee katsottavaksi toisen koulutuksen jälkeen.

Kysely nepsy-lasten perheille - jakakaa linkkiä sähköisesti ja 
paperiversiona: https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-
erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/

https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet/
https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/
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