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1 Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli 

1.1 Palvelun kuvaukset ja myöntämiskriteerit 

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli on tarkoitettu jyväskyläläisille lapsille ja nuo-

rille ja heidän perheilleen. Palvelusetelin voi saada palveluohjauksen ja palveluarvioinnin perus-

teella viranhaltijapäätöksellä. Palveluseteli kohdennetaan 4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla 

on neuropsykiatrisen tuen tai oppimisvaikeuksien lisäarvioinnin tarvetta. Lasten ja nuorten neuro-

psykiatriset häiriöt ovat ensisijaisesti kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niihin liittyy 

kuitenkin usein samanaikaisia psykiatrisia ongelmia. Joillakin neuropsykiatrisilla häiriöillä on ennen 

kaikkea voimakas vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen.  

Palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelu-

setelillä ostetun neuropsykiatrisen tuen ja oppimisvaikeusarvioinnin tulee vastata sisällöltään Jy-

väskylän kaupungin omaa palvelua. 

 

Palvelusetelikohtaiset kuvaukset: 

1. Neuropsykologinen arviointi 

Neuropsykiatrinen arviointi, laaja ja suppea. Sisältää myös oppimisvaikeuksien lisäarvioinnin. Tar-

peenmukainen erikoislääkärin lausunto tuotetaan julkisista palveluista.  

Laaja arviointi: 

 lapsen tai nuoren kognitiivisten taitojen laaja tutkimus ja perehtyminen arjen tilanteeseen 

(koti, koulu, muu vapaa-aika), kehityshistoriaan ja aikaisempiin asiakirjoihin ja näistä saata-

van tiedon kokoaminen (esimerkiksi haastattelut, kyselylomakkeet, luokkatilanteen havain-

nointi) 

 kootun tiedon pohjalta neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa ja tukitoimien suunnittelu 

lapsen tai nuoren, vanhempien, koulun henkilökunnan sekä muiden keskeisten toimijoiden 

kanssa.  

 enintään 25 x 45 min 

 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää tarpeellinen määrä muuhun asiakastyöhön  

Suppea arviointi: 

 perustason psykologiset tutkimukset ja alkuarviointi tehty aiemmin  

 perustason psykologin ja neuropsykologin yhteinen arvio kootun tiedon pohjalta  

 tukitoimien suunnittelu lapsen tai nuoren, vanhempien, koulun henkilökunnan sekä muiden 

keskeisten toimijoiden kanssa.     

 enintään 12 x 45 min 

 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää tarpeellinen määrä muuhun asiakastyöhön  
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2. Neuropsykiatrinen valmennus 

 lähtökohtana lapsen tai nuoren omien voimavarojen ja osaamisen vahvistaminen ja hyö-

dyntäminen 

 sisältää asioiden jäsentämistä, tiedon jakamista ja ohjausta sekä tarvittavaa yhteistyötä lap-

sen/nuoren verkostojen kanssa 

 toteutetaan sekä yksilöllisenä valmennuksena tai ryhmävalmennuksena 

 toteutetaan tarvittaessa kotiin tai muuhun lapsen/nuoren elinympäristöön vietävänä tukena 

 perhekohtainen valmennus toteutetaan pääasiassa kotiin vietävänä tukena perheenjäsen-

ten tarpeet huomioiden 

 valmennus enintään 35 x 45 min 

 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää tarpeellinen määrä muuhun asiakastyöhön 

 

3. Neuropsykiatrinen kuntoutus 

 tavoitteena lieventää lapsen/nuoren kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia 

 perustuu neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioituun kuntoutustarpeeseen ja siinä mää-

riteltyihin kuntoutustavoitteisiin 

 toteutetaan sekä yksilöllisenä kuntoutusjaksona tai ryhmäkuntoutuksena 

 kuntoutus enintään 40 x 45 min 

 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää tarpeellinen määrä muuhun asiakastyöhön 

 

1.2 Palvelun sisältövaatimukset 

Palveluntuottajan antamat neuropsykiatrisen tuen palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota 

edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palveluntuottaja noudattaa hyviä arviointi- ja 

kuntoutuskäytäntöjä. Hyvällä arviointi- ja kuntoutuskäytännöllä tarkoitetaan Kelan ja julkisen palve-

lun noudattamia käytäntöjä, jotka perustuvat kokemusperäiseen ja tieteelliseen tietoon pohjautu-

vaan vaikuttavuusnäyttöön. 

Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteliä käytetään vain siihen palvelusetelituotteeseen, 

joka myöntämispäätöksessä on määritelty. 

Neuropsykiatrista tukea voidaan tarpeen mukaan ja sovitusti toteuttaa myös etäpalveluna sähköi-

sen palvelualustan avulla. 

 

1.3 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset  

Henkilökunnan tulee täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset vaati-

mukset. Neuropsykiatrista tukea ja oppimisvaikeusarviointeja toteuttavalta henkilöstöltä edellyte-

tään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettujen lakien (817/2015 ja 559/1994) 

mukaista oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia. Palveluntuottaja vastaa siitä, että neuropsykiatrista 

tukea ja oppimisvaikeusarviointeja toteuttava henkilöstö täyttää laissa säädetyt kelpoisuusehdot ja 
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suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakunnallisten ohjeiden mukai-

nen oikeus.  

Palkatessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkista-

maan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä 

ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta.  

Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilökunnan rikosrekisteriotteet niiden osalta, jotka vas-

taavat alaikäisten (alle 18-vuotiaiden) potilaiden hoidosta.  

 

Palvelusetelikohtaiset pätevyysvaatimukset:  

Neuropsykologinen arviointi 

Neuropsykiatrista arviointia toteuttavalta henkilöltä edellytetään neuropsykologin tai kehityksen ja 

kasvatuksen erikoispsykologin pätevyyttä tai riittävää perehtyneisyyttä ja kokemusta (vähintään 

kaksi vuotta) neuropsykiatristen vaikeuksien kanssa työskentelystä neuropsykologin tai kehityksen 

ja kasvatuksen erikoispsykologin työparina sekä työn tekemistä neuropsykologin työnohjauksessa.  

Neuropsykiatrinen valmennus 

Neuropsykiatrista valmennusta toteuttavalta henkilöltä edellytetään amk-tasoista sosiaali- tai ter-

veydenhuollon koulutusta (mm. sosionomi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti). Myös 

aiemmat edellä mainitut opistotasoiset tutkinnot sekä yhteisöpedagogin (amk) tutkinto hyväksytään 

peruskoulutukseksi. Lisäksi edellytetään neuropsykiatrisen valmentajan koulutus (laajuus vähin-

tään 20 op) sekä vähintään kahden vuoden kokemus (yhteensä kahdeksan neuropsykiatrisen val-

mennuksen asiakkuutta) neuropsykiatrisesta valmennuksesta. 

Neuropsykiatrinen kuntoutus 

Yksilöllistä ja parien neuropsykiatrista kuntoutusta toteuttavalta henkilöltä edellytetään neuropsyko-

login koulutus tai kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin pätevyys tai riittävää perehtynei-

syyttä ja kokemusta (vähintään kaksi vuotta) neuropsykiatristen vaikeuksien kanssa työskentelystä 

neuropsykologin tai kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin työparina sekä työn tekemistä 

neuropsykologin työnohjauksessa. Ryhmäkuntoutusta toteuttavalta työparilta edellytetään toisen 

osalta neuropsykologin koulutus ja toisen työparin osalta vähintään amk-tasoinen sosiaali- tai ter-

veydenhuollon peruskoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta val-

mennuksesta tai neuropsykiatrisen valmentajan koulutus tai psykoterapeutin pätevyys. 

  

1.4 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset 

Palveluntuottajan toimitilojen tulee olla asiakasvastaanottoon soveltuvat ja niiden tulee täyttää tur-

vallisuusmääräykset lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. 
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2. Palveluseteleiden arvot ja matkakorvausten määräytyminen 

Palvelu on asiakkaalle maksuton. 

1. Neuropsykologinen arviointi ja konsultointi 

a) Neuropsykologinen laaja arviointi 45 min 96 € 

b) Neuropsykologinen laaja arviointi 60 min 128 € 

c) Neuropsykologinen laaja arviointi 90 min 192 € 

d) Neuropsykologinen suppea arviointi 45 min 96 € 

e) Neuropsykologinen suppea arviointi 60 min 128 € 

f) Neuropsykologinen suppea arviointi 90 min 192 € 

g) Neuropsykologinen konsultointi 45 min 96 € 

h) Neuropsykologinen konsultointi 60 min 128 € 

i) Neuropsykologinen konsultointi 90 min 192 € 

2. Neuropsykiatrinen valmennus 

a) Neuropsykiatrinen valmennus 45 min 60 e 

b) Neuropsykiatrinen valmennus (ryhmämuotoinen) 90 min 85 e  

c) Nepsy koti- tai koulukäynti 80 € 

3. Neuropsykiatrinen kuntoutus 

a) Neuropsykiatrinen kuntoutus 45 min 102 € 

b) Neuropsykiatrinen kuntoutus 60 min 146 € 

c) Neuropsykiatrinen ryhmäkuntoutus 60 min 68 € 

d) Neuropsykiatrinen ryhmäkuntoutus 90 min 102 € 

4. Palaute/työskentelyn yhteenveto 

a) Palaute/työskentelyn yhteenveto 33 € 

Palveluntuottajalle voidaan korvata asiakkaan peruuttamattomasta käynnistä 50% palvelusetelin 

arvosta (puolikas käynti). Peruuttamattomia aikoja voidaan korvata enintään kolme yhtä asiakas-

prosessia kohti. 

 

Matkakorvaukset 

Matkat korvataan verohallinnon vuosittain vahvistaman päätöksen mukaisesti. Matkakorvausta voi 

laskuttaa asiakaskohtaisesti kotikäynniltä tai verkostotapaamiselta, kun edestakainen matka asiak-

kaan luo on yli kolmekymmentä (30) kilometriä palveluntuottajan toimipisteestä, jolloin korvaus 

maksetaan vain 30 km ylittävältä osalta. Matkakorvauksia ei voi sisällyttää palveluseteliin eli mat-

kakorvausta ei voi vähentää setelin arvosta, vaan se on kokonaisuutena tarkoitettu palvelun toteut-

tamiseen. Matkakorvaukset ja -reitti sekä käynnin ajankohta tulee kirjata asiakaskohtaisesti 

palse.fi-portaaliin. Palveluntuottaja kirjaa portaaliin käynnin kokonaismatkan kilometreinä, järjes-

telmä laskee matkakorvauksen automaattisesti. 
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3. Palvelutapahtuman kirjaaminen palse.fi-portaaliin 

Palveluntuottaja kirjaa toteutuneen palvelun palse.fi-portaaliin annettujen ohjeiden mukaisesti. Ta-

pahtumakirjaukset ovat ehto palvelun laskuttamiselle. Tapahtumakirjaukset on tehtävä viiden (5) 

päivän sisällä palvelun antamisesta. 

 

4. Työskentelyyn liittyvän palautteen toimittaminen 

Palveluntuottajan tulee tehdä työskentelystä palaute. Vaadittava palaute kirjataan palse.fi-portaa-

lissa valmiina olevalle rakenteiselle palautelomakkeelle. Mikäli kyseessä on erikseen määritelty 

laajempi palaute (Neuropsykologin tutkimusyhteenveto), se liitetään rakenteiselle palautelomak-

keelle, jolloin lomakkeen muita kenttiä ei tarvitse täyttää. Palveluntuottaja toimittaa palautteen 

myös asiakkaalle. Palautteen toimittaminen on edellytys laskuttamiselle. 

 

5. Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan tarkistaminen 

Tähän palveluseteliin ei liity palveluntuottajan hinnan tarkastamista, koska palvelu on asiakkaalle 

maksuton. Palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon Jyväskylän kaupungilta. 

 

6. Palvelukohtaiset lisätiedot ja erityisehdot 

Palveluntuottaja noudattaa asiakirjoja käsitellessään sitä, mitä potilasasiakirjojen käsittelystä sää-

detään henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsitte-

lystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään.  

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan päättyneiden asiakkuuksien asiakaskirjaukset rekisterinpitä-

jälle (Jyväskylän kaupunki, perheneuvola) perheneuvolaan palveluohjaajalle. Mahdolliset sähköiset 

asiakirjat tulee tulostaa paperitulosteiksi palauttamista varten ja tuhota asiakkuutta koskevat tiedot 

palveluntuottajan tiedostoista.  

Asiakirjoja voi palauttaa perheneuvolaan kahdesti vuodessa, touko- ja joulukuussa. Tarkemmasta 

palautusajasta voi sopia perheneuvolan palveluohjaajan kanssa.  Mikäli palveluntuottaja lopettaa 

toimintansa palvelusetelituottajana, tulee asiakirjat palauttaa viimeistään kahden kuukauden kulut-

tua toiminnan päättämisestä. 

 

Tulkkipalvelut 

Käytäntönä on sopimuksen mukaisesti, että palveluntuottaja tilaa tulkin, mikäli asiakas sitä tarvit-

see. Keski-Suomen tulkkikeskuksen palvelut, hinnat ja muuta tietoa löytyy osoitteesta 

http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/tulkkikeskus. Niin sanottuja sukulaistulkkeja ei hyväksytä. 

Palveluntuottaja laskuttaa käytetyistä tulkkipalveluista edelleen kaupunkia. 

http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/tulkkikeskus

