
 
 

     

TOIMINNANOHJAUKSEN, TARKKAAVUUDEN JA SOSIAALISEN 

TOIMINTAKYVYN KUNTOUTUS   

  

Aika: Verkkokurssi (avoinna 25.4.-15.5.) ja webinaari 16.5.2022 

Paikka: Moodle- ja Zoom-ympäristöt 

 

Koulutus keskittyy toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien sekä sosiaalisen 

toimintakyvyn kuntoutukseen ADHD- ja autismikirjon lapsilla kouluikään painottuen. 

Koulutuksen aikana syvennytään tutkimusnäyttöön pohjautuviin ohjauskäytäntöihin ja 

vaikuttamisen keinoihin kuntoutuksessa, ja pohditaan näiden keinojen soveltuvuutta 

myös koulussa ja kotona. Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisellä tavalla 

teoreettisiin malleihin, jotka soveltuvat lapsen vaikeuksien ja kuntoutustavoitteiden 

jäsentämiseen. Kouluttajina toimivat neuropsykiatrisiin häiriöihin perehtyneet 

neuropsykologit. Verkkokurssiosuuden läpikäymiseen on hyvä varata noin 3 tuntia 

työskentelyaikaa.  

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille, jotka työssään 

kohtaavat lapsia, joilla on toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmia, ja lapsia, 

joilla on autismikirjon häiriö tai muita sosiaalisen toimintakyvyn vaikeuksia. 

Osallistujilla odotetaan olevan perustiedot tarkkaavuuden ja autismikirjon häiriöistä.  

Koulutus on osa psykologeille ja neuropsykologeille suunnattua laajempaa 

koulutuskokonaisuutta "Neuropsykologisen kuntoutuksen TOTAKU- ja SOTOKU- 

menetelmät" https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/neuropsykologisen-

ryhmakuntoutuksen-totaku-ja-sotoku-menetelmat  

 

Hinta: 220 euroa + alv 24% (opiskelijahinta perustutkinto-opiskelijoille 75€ + alv 24%) 

 

Ilmoittautuminen: 2.12.2021 - 13.4.2022 www-sivujemme linkin kautta  

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/toiminnanohjauksen-tarkkaavuuden-ja-

sosiaalisen-toimintakyvyn-kuntoutus  

 

Lisätietoja: psyke.tau@tuni.fi, puh. 050 3182 553 
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VERKKOKURSSIOSUUS  

 

Verkkokurssiosuuden tavoitteena on tarjota ymmärrystä, jonka avulla on mahdollista 

jäsentää kuntoutukseen tulevan lapsen haasteita sekä suunnitella kuntoutuksen 

tavoitteita ja kuntouttavia toimenpiteitä.  

 

Verkkokurssi 1:sen sisältö:  

• Taustatietoa ADHD:n ja Autismikirjon häiriön kuntoutuksen menetelmistä, 

nojaten tutkimusperustaiseen tietoon tehokkaasta kuntoutuksesta. 

• Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien taustalla olevat neurokognitiiviset syyt 

• Sosiaalisen toimintakyvyn osatekijöiden ymmärtäminen: Sosiaaliset taidot, 

sosiaalinen suoriutuminen ja sosiaalinen sopeutuminen 

• Kuntoutustavoitteiden muotoilu 

 

ETÄKOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA 

 
9.00 – 9.20 Koulutuspäivien avaus ja katsaus verkkokurssilla opittuun  

 Tiina Mäkelä, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi 

9.20-11.30   Ohjauksen keinot ADHD- ja autismikirjon lasten kuntoutuksessa  

 Terhi Helminen, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT 

11.30 – 12.15 LOUNASTAUKO 

12.15 – 13.15 Lapsen tunne-elämän, minäkäsityksen ja itsetunnon tukeminen kuntoutuksessa 

 Katja Nivala, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi 

13.15  – 13.25 TAUKO 

13.25 – 14.20 Kuntoutukselliset tavoitteet kouluympäristössä  

 Jenni Lauttia, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi  

14.20 – 14.30 TAUKO 

14.30 – 15.30 Lääkehoito osana lasten neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutusta 

 Leena Pihlakoski, lastenpsykiatrian el, psykoterapeutti  

15.30 – 16.00 Koulutuspäivän päätös 

 Tiina Mäkelä, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi 

 



 
 

 


