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ETAPPI-TUKI

◦ Etappi-tuki on tarkoitettu Vaasan kaupungin omille oppilaille 1-9lk:lle

◦ Etappi-tukeen haetaan alueellisen ertu-ryhmän kautta hakemuksella 

◦ Etappi-tuki on tarkoitettu niille oppilaille, joiden koulunkäynti ei onnistu tukitoimista 

huolimatta omassa lähikoulussa. 

◦ Oppilas odottaa osastojaksoa tai on palaamassa osastojaksolta omaan kouluun, mutta 

hänen koulunkäyntikykynsä on alentunut. Oppilas tarvitsee vielä vahvistusta

◦ Jakso Etapissa kestää 4-8vk, kuitenkin yksilölliset tarpeet huomioiden. Etappi-tuki ei ole 

tarkoitettu pitkäaikaiseksi tueksi

◦ Etapissa työskentelee erityisopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä 

koulunkäynninohjaaja. Perjantaisin myös terapiakoira Lucca

◦ Etappi- tukea myös jalkautuvana
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Kouluikäisten lasten nepsy-

palvelupolku Vaasassa

Koulupsykologit 22.11.2018

Palvelupolun taustaa

• Parempi arki hanke 2015-2017 

• Hankkeen kohderyhmänä paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat

• Tavoitteena tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet 

• Vaasan kouluikäisten lasten Nepsy-työryhmä hankkeessa 2016-2017

TAVOITTEENA kouluikäisten lasten neuropsykiatristen häiriöiden/ oireiden hoitopolun 

selkeyttäminen ja palveluiden koordinoimisen parantaminen perusterveydenhuollossa
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Palveluverkon nepsy-käsitteitä

• Neuropsykiatrisilla (NEPSY) oireilla tarkoitetaan ADHD:n, ADD:n, 

autismiin kirjoon ja Touretteen liittyviä piirteitä

• Diagnoosi tarvittavien oirekriteerien täyttyessä

Nepsy-vastaanotto ja Nepsy-hoitaja

Nepsy

–vastaanotto

Nepsy-hoitajan ja 

lääkäreiden 

vastaanottopääterveys-

asemalla.

Lääkityksen seurantaa.

Lääkehoidon 

säännöllistä 

seurantaa ja 

arviointia (6 kk 

välein).

Ohjausta ja 

neuvontaa.

Kokonaistilanteen 

arviointia ja 

diagnoosin 

varmistamista.

Peruskouluikäisille 

diagnoosin ja 

lääkityksen 

saaneille lapsille.

Uusille Nepsy-

oireisille 

kokonaistilanteen 

arviointiin.

Koululääkärin tai 

koulupsykologin kautta.

ADHD-lääkityksellä 

olevat peruskouluikäiset 

voivat ottaa yhteyttä 

nepsy-hoitajaan

040 809 6555.

Erikoissairaanhoidosta 

ohjattuna jatkohoitoon ja 

seurantaan.

Tukimuoto Mitä on? Tavoite Kohderyhmä Miten sitä saa?         
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Nepsyvalmennus

Nepsy–valmennus

= Ratkaisukeskeinen

neuropsykiatrinen 

valmennus

Ohjausta, tukea ja 

yhteistyötä.

Arjen 

ongelmatilanteiden 

tarkastelua.

Valmennettavan 

omien tavoitteiden 

ja voimavarojen 

etsimistä.

Ongelmien 

muuttamista 

tavoitteiksi.

Parempaa arjen- ja 

elämänhallintaa, 

ihmissuhdetaitoja ja 

itsetuntoa.

Konkreettisia 

ratkaisuvaihtoehtoja

Parempaa 

elämänlaatua.

Oppilaille, joilla on 

puutteita 

toiminnanohjauksen 

taidoissa.

Oppilaille, jotka ovat 

motivoituneita ja 

kykeneviä tekemään 

muutoksia elämässään.

Valmennus edellyttää 

kykyä havainnoida ja 

arvioida omaa 

toimintaansa.

Ei edellytä diagnoosia

Koulussa kootaan monialainen

asiantuntijaryhmä, jossa 

arvioidaan tarvetta. 

Asiantuntijjapalaverissa sovitaan 

kuka kirjoittaa lähetteen.

Koulupsykologin konsultaatio

Lähete ohjataan oman alueen 

aluerehtorille, joka ohjaa lähetteet 

nepsy-valmentajalle

Valmentaja on yhteydessä 

huoltajiin ja sopii valmennuksen 

aloittamisesta

Tukimuoto Mitä on? Tavoite Kohderyhmä Miten sitä saa?         

NepHelp

NepHelp Autismikuntoutusohjaajan 

ja nepsy-valmentajan 

tarjoamaa neuvontaa ja 

ohjausta 

vuorovaikutuksessa 

asiakkaan kanssa ja hänen 

tarpeisiin perustuen.

Konsultaatiota sekä 

asiakkaille että 

ammattilaisille.

Tarvittaessa ohjausta 

muihin palveluihin.

Apuvälineitä

Ratkaisuja 

erilaisiin arjen 

ongelmatilanteisiin

Tukea ja välineitä 

arjessa 

pärjäämisen 

edistämiseksi.

Parempaa arjen- ja 

elämänhallintaa.

Eri 

neuropsykiatrisista 

ongelmista 

kärsiville lapsille, 

nuorille ja aikuisille 

sekä heidän 

perheille.

Asiakkaille, jotka 

tarvitsevat pientä 

ohjausta arjessa.

Ammattilaisille, 

jotka tarvitsevat 

neuvoja ja nepsy-

osaamista omassa 

työssään

Ottamalla yhteyttä puhelimitse:

06 325 2649, 06 325 2672.

Palvelu on auki torstaisin 

klo 13 – 16.

NepHelp ei vaadi lähetettä eikä 

edellytä diagnoosia.

Tukimuoto Mitä on? Tavoite Kohderyhmä Miten sitä saa?         
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NEPSYPALAVERI

NEPSY-palaveri

= Laajennettu 

monialainen 

asiantuntijaryhmä

koululla

Moniammatillinen

työmuoto

Tavoitteena   luoda 

kokonaisnäkemys 

tilanteesta

• yhteenveto aiemmista 

palveluista

• kartoitetaan

ajantasainen tuen 

tarve

• tehdään hoito-ja 

palvelusuunnitelma

(HOPA)

- Selkeä vastuunjako 

toimijoilla

Neuropsykiatrisista 

ongelmista kärsivät 

peruskouluikäiset 

lapset ja nuoret 

Siirtymä- ja 

nivelvaiheet 

huomioidaan

erityisesti

Aloite palaverista voi tulla opettajilta, 

kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta 

tai koulun ulkopuolisilta toimijoilta

Koulupsykologi koordinoi koulun

palavereita

HOPA kirjataan 

oppilashuoltokertomukseen, joka 

lähetetään palaverissa mukana olleille

Kalenterissa palaverille vapaaksi varatut ajat 

usealla ammattiryhmällä 

2krt syksyllä, 3 krt keväällä; ke 12.30 ja ke 

klo 14

Tukimuoto Mitä on? Tavoite Kohderyhmä Miten 
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KUSTAALAN KOULU

◦ Tarkoitettu Vaasan kaupungin perusopetuksen oppilaille

◦ Edellyttää lastensuojelun asiakkuutta

◦ Kun koulunkäynti ei suju omassa koulussa tukitoimien jälkeen, tai muuten haasteellinen 

elämäntilanne

◦ Hakemuksen perusteella

◦ Työparina työskentelevät erityisopettaja sekä sosiaaliohjaaja

◦ Koulunkäynti fyysisesti tapahtuu Kustaalan omassa koulussa, hallinnollisesti koulu on 

Merenkurkun yläkoulun alaisuudessa



03/12/2018

7

POLKU KUSTAALAN OPPILAAKSI

◦ 1 Koulun oma moniammatillinen asiantuntijaryhmä kartoittaa oppilaan tuen tarpeen

◦ 2 Hakemus yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja lastensuojelun kanssa

◦ 3 Aluerehtorille hakemus 

◦ 4 Alueellinen erityisen tuen (Ertu) ryhmä tekee päätöksen oppilaan oppilaspaikasta

◦ 5 Koulunaloituspalaveri Kustaalan koulussa, mukana oppilas, huoltajat, lähettävän 

koulun edustaja, sijaishuoltopaikan edustaja sekä Kustaalan luokan opettaja

◦ 6 Paluu omaan kouluun


