
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko
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Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Ratkaisukeskeinen 

neuropsykiatrinen 

valmentajakoulutus -

lapset, nuoret ja aikuiset 

(30 op) 
AIKA       1.jakso: 21.-22.11.2018 (klo 9.00 – 16.00)

2.jakso: 17.-18.1.2019(klo 9.00 – 16.00)
3.jakso: 6.-7.3.2019 (klo 9.00 – 16.00)
4. jakso 4.-5.4.2019 (klo 9.00 – 16.00)
5. jakso: 6.-7.5.2019 (klo 9.00 – 16.00)
6. jakso: 21.-22.8.2019 (klo 9.00 – 16.00)

PAIKKA Seinäjoki, Kampusranta 11, Frami F, kokoushuone 7. taivas (6. krs)

KOHDERYHMÄ Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja heidän 
perheidensä kanssa työskentelevät ammattihenkilöt

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon 
oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan 
työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja heidän perheidensä 
kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä 
tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutus antaa 
pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja –nimikettä Neuropsykiatrisen 
yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti. 

Opiskelija
• omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista 

(ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. 
masennus, päihteiden käyttö)

• tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista 
erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä

• osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen 
voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja 
ratkaisukeskeiseen viitekehykseen 

• osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia 
yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, 
kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.

• saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa 
työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä



KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yhteensä 12 lähiopetuspäivää)
Lähiopiskelu sisältää:
• asiantuntija-alustuksia ja luentoja
• yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
• workshop-tyyppistä työskentelyä
• työnohjausta vertaisryhmissä
Koulutuksessa hyödynnetään moodle-oppimisympäristöä

ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

• Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää mm. omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä liittyen opiskelujakson 
teemoihin. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin.

• kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko 
oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Oppimista tukee 
lisäksi tehtävien tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja ohjeistetusti 
lähiopetuspäivien välillä

• perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio 
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 3-4 kertaa
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
• kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

KOULUTTAJAT

Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaa Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, 
psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja 
Erityisasiantuntijana toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja NLP-Practioner Anita Puustjärvi, jolla on lasten psykoterapian 
erityispätevyys (kognitiivinen terapia). Anita Puustjärvi pitää kokopäivän koulutuksen, jonka sisältönä on neuropsykiatristen 
erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä 
Tourettesta. Anita Puustjärvi on toiminut ADHD -käypähoito suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä. 
Aineenopettaja Marika Sievolan aiheena on  hyvä kohtaaminen erityislasten perheiden kanssa 
Lisäksi kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot: ADHD, autisminkirjo sekä Tourette.

HINTA 2460 € + 590,40 € (alv 24 %) yhteensä 3050,40 € sisältää luentomateriaalin sähköisenä. Laskutus kahdessa erässä 
(joulukuussa 2018 410 € + (alv 24 %)  ja huhtikuussa 2019 2050 € + (alv 24 % ) ) tai sopimuksen mukaan.

KOULUTUKSEEN HAKU 18.10.2018 saakka linkistä https://www.lyyti.in/nepsy_18_19 
Ryhmään otetaan 20 opiskelijaa. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille viikon 43 aikana.

Lisätietoja Suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo@seamk.fi, p. 040 830 2386
Kouluttaja Leena Mannström-Mäkelä, s-posti leena@valkes.fi, p. 040 410 2776

Peruutusehdot
Ilmoittautumisajan päätyttyä ilman hyväksyttävää syytä tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. 
Mikäli osallistumista ei peruta lainkaan tai koulutus keskeytetään, perimme koko osallistumismaksun. Esteen sattuessa 
osallistujan voi vaihtaa. Peruutukset tehdään kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@seamk.fi. 
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