
Neuropsykiatriakeskus

ProNeuron on neurologian ja psykiatrian
alan terapia- ja lääkärikeskus.

ProNeuronissa asiakkaiden ja heidän omaistensa

hoito ja ohjaus perustuvat yksilölliseen ja 

laadukkaaseen moniammatilliseen osaamiseen.

Palveluidemme lähtökohtana on pitkäaikainen 

kokemuksemme sekä tasavertainen ja kunnioittava 

asiakassuhde, asiakkaan, hänen lähiympäristönsä 

ja lähettävän tahon kanssa. 

ProNeuroniin voi hakeutua asiakkaaksi 
pienemmissä arjen ja elämänhallinnan 
kysymyksissä tai pidempää ohjausta, 
terapiaa tai kuntoutusta edellyttävissä
asioissa.

Terapia- ja kuntoutuspalveluitamme ovat erikoislääkärin

vastaanotto, neuropsykologinen kuntoutus, psykologin

tukikeskustelut, puheterapia, toimintaterapia, psykoterapia

ja kognitiivinen psykoterapia, perheterapia sekä 

neuropsykiatrinen valmennus ja arjen hallinnan ohjaus. 

Teemme tutkimuksia, kuntoutus- ja
terapia-arvioita, kouluarvioita, 
työkykyarvioita sekä suppeita että 
laajoja diagnostisia tutkimuksia.   

Tarjoamme lapsille, nuorille, aikuisille
sekä heidän lähimmäisilleen omaan
henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa
suunniteltua tukea.

Toimintamme on tutkimukseen 
perustuvaa sekä kehittyvää.

Ryhmäkuntoutus on tutkitusti tuloksellista ja 

haluammekin nostaa ryhmäkuntoutuksen 

hyödyt esille tarjoamalla yksilövastaanoton 

ohella monipuolisesti ryhmäterapiapalveluita. 

Järjestämme säännöllisesti henkilökunnan 

sisäisiä että laajemmille ammatti- ja 

omaisyhteisöille tarkoitettuja koulutuksia.  

Teemme yksilö- ja ryhmätyönohjauksia. 

Palveluita tarjoamme suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.

Palvelumme voivat toteutua yksilö-, ryhmä-, ja 

pari- sekä perhevastaanottona. 

Toteutamme ohjausta ja kuntoutusta myös 

kotona, päiväkodeissa ja kouluissa.

Neurologian ja psykiatrian osaamista elämän eri vaiheisiin

Neurologiset, psykiatriset ja neuropsykiatriset oireet 

ja ongelmat voivat vaikuttaa moninaisesti kehitykseen

sekä hyvinvointiin – oppimiseen, sosiaaliseen vuoro-

vaikutukseen, kommunikaatioon, tunne-elämään ja

käyttäytymiseen. 

 

Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat, vauvojen ja 

lasten syömisvaikeudet, päiväkoti- ja kouluikäisten 

sekä nuorten ja aikuisten oppimis- ja kielelliset 

vaikeudet ja keskittymisongelmat edellyttävät 

usein yksilöllisesti suunniteltua arviointia ja ohjausta.   

 

Kehityksellisissä häiriöissä, kuten autismin kirjon 

häiriöissä, varhain aloitettu ja säännöllinen kuntoutus 

on tehokkainta.

 

Lapsen kasvattamiseen ja nuoren itsenäistymiseen 

liittyvät haasteet voivat tuoda esiin yksilöllisen tuen 

tarvetta.

 

Haasteita arkeen ja hyvinvointiin voivat lisätä erilaiset 

aikuisiän elämänkriisit kuten sairastuminen, työelämän 

muutokset ja parisuhdeongelmat, joita kukin kohtaa 

omalla ainutlaatuisella tavallaan.

Kysy lisää palveluistamme:

info@proneuron.fi / 0400 601 991
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Tutustu tarkemmin henkilökuntaamme ja 

palveluihimme www.proneuron.fi

Sijaitsemme hyvien kulkuyhteyksien,

Kehä I:n, varrella Espoon Leppävaarassa! 


