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Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus
Työskenteletkö nuorten kanssa, joilla on haasteita sosiaalisissa tilanteissa? 
Mietitkö, kuinka ohjata heitä toimivampaan vuorovaikutukseen ja 
harjoittelun kautta kohti sosiaalisia onnistumisia? Koulutus on oivalluksia 
herättävä ja antaa sinulle ohjaustyössä heti käyttöön otettavia työtapoja.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 M Miten ohjaat ja tuet silloin, kun nuoren sosiaaliset taidot ovat erilaiset kuin 
ikätovereilla? Miten sosiaalisia taitoja voi harjoitella kohdennetusti?

 M Miten ohjaat nuorta oppimaan jämäkkyyttä hauskojen harjoitusten kautta?

 M Miten arjen tilanteiden kokemuksista otetaan opiksi tai poimitaan kaikkein 
parhaat oivallukset?

 M Milloin on hyvä miettiä, mitä sanoo tai miten reagoi?

 M Mitkä tilanteet menevät omalla painollaan ja tuottavat onnistumisia ja 
hyvää palautetta?

Koulutuksessa tutustut sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen keskustelevaan 
arviointiin ja ohjattavan tukemiseen kyseisten taitojen kehittämiseksi.

Koulutus antaa sinulle työkaluja, joiden myötä ohjattavat oppivat pitämään 
puoliaan ja sanomaan mielipiteensä loukkaamatta itseään ja muita.



Laaja-alaiset oppimisvaikeudet  
Motivaatio, itsetunto ja osallisuus OFF?   
– Ohjaa elämänhallinta ON-asentoon.

Kun nuorella on laaja-alaisten oppimisvaikeuksien lisäksi nepsy-piirteitä, 
ohjaavalta aikuiselta edellytetään paljon: kykyä tukea arjen hallintaa,  
tunnetaitoja ja mielen hyvinvointia.  

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet eivät rajoitu vain koulussa suoriutumiseen, 
vaan näkyvät myös mm. elämänhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen 
haasteina. Jos autismikirjon piirteet tai  tarkkaavaisuuden pulmat tuovat 
toiminnanohjaukseen lisähaasteita, itseluottamus ja tunne omasta 
pärjäämisestä ovat pahasti lommoilla.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 M Kuinka tuet oppimista, tulevaisuuden suunnitelmia ja suunnitelmallista arkea?

 M Kuinka vahvistat nuoren itsetuntoa ja uskoa omaan selviytymiseen?

 M Kuinka vahvistat elämänhallintaa ja arvostavaa suhdetta itseen?

 M Miten tuet vahvuuksia ja elämän rakentumista niiden varaan?

Koulutus antaa sinulle olennaisen tiedon neurokognitiivisista erityispiirteistä 
ja laaja-alaisista oppimisvaikeuksista. Saat työhösi toimivia, osallistavia 
nepsy-valmennuksen työkaluja ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä.



Mielen hyvinvoinnin tukeminen  
”Palaan takaisin. Onkohan ulko-ovi lukossa? Tarkistan useasti.  
Miten voin olla varma, etten jättänyt sitä auki? En pääse lähtemään.  
Alkaa ahdistaa. Koulussa on liian paljon ihmisiä. En kuulu joukkoon.  
En tiedä kenelle puhuisin. Pelottaa. En halua mennä. En osaa enää mitään. 
Jään kotiin. Olen kipeä. En oikeasti. En vaan voi lähteä sinne!”

Koulutuksessa perehdytään yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin ja 
niiden ilmenemiseen nepsy-erityspiirteiden rinnalla. Koulutus antaa sinulle 
tietopohjaa ja työkaluja niihin tilanteisiin, joissa nuoren mieli järkkyy.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 M Millaisia psyykkisiä tuen tarpeita liittyy neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin?

 M Miten tuet mielen hyvinvointia?

 M Milloin ja mistä saat apua mielen hyvinvoinnin pulmiin?

 M Miten hyödynnät moniammatillisista yhteistyötä nuoren tukemisessa?

Koulutuksesta saat työhösi toimivia ja hyödyllisiä välineitä erityispiirteiden 
tunnistamiseen, kohtaamiseen ja tuen tarjoamiseen.



Vahvuuslähtöisyys  
Vahvuuslähtöisyyden ja positiivisen pedagogiikan merkitys lapsen ja nuoren 
kasvulle on kiistaton. 

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 M Kuinka hyödynnät onnistumisia pedagogisesti? 

 M Miten päästät irti vaikeuksista, vioista, häiriöistä ja haasteista? 

 M Miten kaivat esiin kyvyt, taidot ja osaamisen? 

 M Miten hyödynnät vahvuuksia itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistajana?

”Jokainen voi olla oma itsensä – jokaista tuetaan omissa haasteissa – haasteeseen ei 
suoranaisesti puututa vaan tiettyjen asioiden kautta pyritään helpottamaan ongelmaa 
– yhtäkkiä ongelmaa ei olekaan – ne on niitä hyviä juttuja minussa.”  
(Emilia, 16-vuotta, Asperger-nuori)

”Rohkaistuin koulutuksen jälkeen kokeilemaan uutta lähestymistapaa opiskelijoiden 
kohtaamiseen. Koulutus muutti ajattelumallini. Tästä seurasi täyskäännös 
opiskelijoiden suhtautumisessa. Lopputuloksena oppimistulokset nousivat selvästi.” 
(Pekka, erityisopettaja)

Koulutuksessa perehdyt positiiviseen pedagogiikkaan käytännönläheisesti. 
Koulutus sisältää vahvuusperustaisten menetelmien harjoittelua. 
Koulutuksesta saat vinkkejä ja valmiita työkaluja positiivisen kasvuun 
tukemiseen. Koulutus antaa uutta intoa, positiivista virettä ja erinomaisia 
työkaluja vaativaankin arkeen.



Kehitysvammaisuuden kirjo
Miten ohjaat luovasti ja sujuvasti kehitysvammaista henkilöä, jolla on myös 
autisminkirjon piirteitä? Kun kognitiiviset ja kielelliset haasteet yhdistyvät 
toiminnanohjauksen haasteisiin, ohjaavalta aikuiselta tarvitaan kykyä 
strukturoida arkea visuaalisesti ja selkeästi.

Koulutuksessa perehdyt visualisoituihin ratkaisukeskeisiin menetelmiin, jotka 
tukevat arjessa toimimista ja itsensä ilmaisemista. Opit rakentamaan toimivia 
struktuureja ja tukemaan vuorovaikutustanne kuvien avulla.

Koulutuksessa yhdistyvät alan uusin tieto ja arjessa toimivat menetelmät.

Koulutuksen jälkeen tiedät:

 M Miten tuet toimivaa arkea?

 M Kuinka tuet itseohjautuvuutta ja opittujen taitojen soveltamista?

 M Miten tuet itseilmaisua ja sosiaalista osallisuutta?

Uusin tieto ja helposti sovellettavat työtavat antavat innostusta ja 
mielekkyyttä työhösi paljon tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten 
kanssa.



Työnohjausta nepsy-valmentajille ja  
-ohjaajille 
Oletko solmussa, kaipaatko uutta?

Ohjaatko työssäsi ihmisiä, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia?

Kohtaatko opiskelijoita, oppilaita tai asiakkaita, joiden pulmapakki on 
täynnä, ja sinun pitäisi auttaa?

Neuropsykiatrisen työskentelyn työnohjaus tarjoaa ideoita, iloa ja innostusta. 
Uusi näkökulma tekemiseen auttaa sinut huomaamaan sekä asiakkaan että 
itsesi mahdollisuudet, onnistumiset ja taidot.

Työnohjaus on ratkaisukeskeistä: etsimme yhdessä asiat, joita kannattaa 
kasvattaa! Neuropsykiatrisen valmennuksen kokenut asiantuntija tukee 
sinua työssäsi, jotta saat käyttöön yhä uusia menetelmiä ja työtapoja nepsy-
asiakkaiden tueksi. Keskustelemme ja kokeilemme – usein uusi työtapa on 
helpompi ottaa arkeen, kun on ensin kokeillut sitä työnohjauksessa.

Työnohjausta toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmäohjauksena asiakkaan 
haluamissa tiloissa.  



Update – päivityspaketti ammattilaiselle  
Oletko käynyt Nepsy-valmentajakoulutuksen?  
Kaipaatko päivitystä osaamiseesi? 

Oletko käynyt Nepsy-valmentajakoulutuksen ja kaipaat päivitystä siihen?

Täydennyskoulutus sopii nepsy-valmentajien lisäksi myös sinulle, 
joka tiedät paljon nepsy-asioista, vaikka et olekaan käynyt varsinaista 
valmentajakoulutusta. Koulutuksessa pääset jakamaan kokemuksiasi ja 
osaamistasi muiden kokeneiden valmentajien kanssa ja saat tukea omaan 
työhyvinvointiisi.

Koulutuksen jälkeen olet:

 M päivittänyt tietosi neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista

 M saanut uusia menetelmiä valmennettaviesi ohjaukseen ja tukemiseen

 M saanut voimaannuttavia kokemuksia ja lisännyt omaa työhyvinvointiasi 
vertaisryhmätyöskentelyn avulla.

Koulutuksesta saat materiaali- ja harjoituspaketin käyttöösi sekä 
valmennukseen vinkkejä antavan kirjan.

Koulutus voidaan toteuttaa sisällöiltään ja laajuudeltaan organisaatioille 
räätälöitynä.



Nepsy-tukea arkeen ja opetukseen 
5 op tai sopimuksen mukaan  

Tarvitsetko perustietoa ADHD:sta ja autismikirjon piirteistä sekä niiden 
vaikutuksesta oppimiseen, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin? 
Kohtaatko arjessasi niihin liittyviä haasteita, joihin haluaisit löytää 
toimivampia ratkaisuja?

Lyhytnepsy tarjoaa sinulle konkreettisia toimintatapoja arjen ohjauksen ja 
opetuksen tueksi - olipa tarpeesi hankkia perustietoa arkeen tai päivittää   
osaamistasi uusimmalla tiedolla.

Koulutuksessa saat uusimman tiedon ADHD:sta ja autismikirjosta sekä tietoa 
tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmista sekä niiden ratkaisemisesta. 

 Koulutuksen jälkeen tiedät: 

 M Kuinka ohjaat nuoren tai aikuisen oppimista ja arjen hallintaa?

 M Miten tuet nuoren tai aikuisen sosiaalisia taitoja ja tunteiden hallintaa?

 M Kuinka käytät voimavara- ja ratkaisukeskisiä menetelmiä ohjauksessa?

Koulutus koostuu lähipäivästä, verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. 
Koulutus sopii sinulle, joka työskentelet nuorten ja aikuisten kanssa, joilla 
neuropsykiatrisia piirteitä ja haasteita arjen hallinnassa. Koulutus antaa 
sinulle ohjaus- tai opetustyössä heti käyttöön otettavia työtapoja





Kysy lisää, pyydä tarjous 
Pia Lehto-Kulmala 
pia.lehto-kulmala@spesia.fi  
040 660 4888

Etelä-Suomi 
Eija Männistö  
eija.mannisto@spesia.fi 
044 765 0572

Keski- Suomi 
Marika Mäkinen 
marika.makinen@spesia.fi 
040 752 9653

Lounais-Suomi 
Piia Virtanen 
piia.virtanen@spesia.fi 
040 900 0045

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 

Järjestämme myös Nepsy-valmentajakoulutusta  
20–30 op:n laajuisena. 

Lisätietoja saat sivuiltamme, www.spesia.fi/asiantuntijapalvelut,  
tai ottamalla meihin yhteyttä. 


