
TAMPEREEN YHTEISTYÖMALLI TYÖNTEKIJÖILLE 
Levoton, ylivilkas, tarkkaamaton alle 13 vuotias lapsi  

Taustalla? : 
• Terveystottumukset (päivärytmi, nukkuminen, 

ruokailutottumukset, ruutuaika, liikunta, päihteet)  
• Oppimisvaikeudet, kielellisen kehityksen 

erityisvaikeus  
• Kasvatuskäytännöt, perhetilanne (perheen sisäiset 

stressitekijät, päihteet), perheen elintavat  
• Temperamentti, pettymysten sieto, käytöshäiriöt, 

traumaattiset kokemukset, mielialaoireilu (esim. 
masennusepäily) 

• Kaveri- ja luokan tilanne/ kiusaamiskokemukset 
• Nepsy-haastetta 

 

Alle kouluikäinen 
ARJEN TUKi: 

KOTI 
Päivähoito:  pedagoginen tuki ja seuranta (dia) 

neuvola 

Alakouluikäinen 
ARJEN TUKENA: 

KOTI DIA 
Koulu: Pedagoginen tuki DIA  

                      Oppilashuoltopalvelut DIA 
                         -Asiantuntijatiimi DIA 

 
 

Oppilashuoltopalvelut ja yhteistyökumppanit: 
Terveydenhoitaja ja lääkäri: terveystarkastus DIA 

Koulukuraattori  DIA  

Koulupsykologi DIA 
Kasvatus- ja opetuspalveluiden nepsy-opettaja: koulukäynti DIA 

Lapsiperheiden palveluohjaaja: konsultaatio DIA 

Perhepiste Nopea: perhetapaaminen DIA 
Perheneuvola DIA 

Keinutiimi ja yhteistyökumppanit: Sovitaan vastuutyöntekijä 
Terveydenhoitaja ja lääkäri: terveystarkastus DIA 

 Neuvolapsykologi: konsultaatio DIA 
Kasvatus- ja opetuspalveluiden nepsy-veo: päiväkoti- ja /tai kotikäynti DIA 

Lapsiperheiden palveluohjaus DIA sekä kotipalvelu DIA  
Perheneuvola DIA 

Nepsy-tuen koulutukset huoltajille ja ammattilaisille , 
materiaalipankki ja lainaamo,  puhelinkonsultaatio SIVUT 

 Nepsy-tuen koulutukset huoltajille ja ammattilaisille, 
materiaalipankki , lainaamo, puhelinkonsultaatio SIVUT 

 
Tukitoimien vaikutusten seuranta 

vastuutyöntekijä huolehtii 
Tarvitaan vahvempia tukitoimia / 

hoidollista tukea / 
diagnoositarpeen arviota 

Tarvittaessa Laps-lomake DIA 

Konsultaatio (puhelin / paperi), jatko-ohjaus, lähete  
MUUT TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIVÄKODIN / KOULUN ULKOPUOLISET TOIMIJAT 

Toimintaterapia 
(lisätietoa) 

Perheneuvola 
(lisätietoa) 

 

Lasten ja nuorten 
poliklinikka 
(lisätietoa) 

 

Lapsiperheiden 
sosiaalityö 
(lisätietoa) 

 

Neuropsykologi 
(lisätietoa) 

 

Nepsy-tuki 
päiväkoti-/koulu-

/kotikäynnit 
(lisätietoa) 

 

Nepsy-tuki nepsy-
terveydenhoitajan 

selvittely 
(lisätietoa) 

 

Lähete TAYS DIA 

Lasten 
psykiatrian PKL 

Tays konsultaatio 
työryhmä 
(lisätietoa) 
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Perheiden talo: 
koulutukset 

vertaistukiryhmät SIVUT 
Perheiden talo: 

koulutukset 
vertaistukiryhmät SIVUT 

 
Tukitoimien vaikutusten seuranta 

vastuutyöntekijä huolehtii 
Tarvitaan vahvempia tukitoimia / 

hoidollista tukea / 
diagnoositarpeen arviota 

Tarvittaessa Laps-lomake DIA 

http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lasten-terapiapalvelut/neptunus.html
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lasten-terapiapalvelut/neptunus.html
https://www.thl.fi/documents/732587/741077/LAPS_lomake_06092010.pdf
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheiden-talo.html
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheiden-talo.html
https://www.thl.fi/documents/732587/741077/LAPS_lomake_06092010.pdf


TAMPEREEN YHTEISTYÖMALLI TYÖNTEKIJÖILLE 
Levoton, ylivilkas, tarkkaamaton 13 ja yli 13 vuotias lapsi / nuori 

Taustalla ? : 
• Terveystottumukset (päivärytmi, nukkuminen, 

ruokailutottumukset, ruutuaika, liikunta, päihteet) 
• Oppimisvaikeudet, kielellisen kehityksen erityisvaikeus  
• Kasvatuskäytännöt, perhetilanne (perheen sisäiset 

stressitekijät, päihteet), perheen elintavat  
• Temperamentti, pettymysten sieto, käytöshäiriöt, 

traumaattiset kokemukset, mielialaoireilu (esim. 
masennusepäily) 

• Kaveri- ja luokan tilanne/ kiusaamiskokemukset 
• Nepsy-haasteita  

 

YLÄKOULUIKÄINEN 
ARJEN TUKI 

KOTI 
Koulu: Pedagoginen tuki DIA  

                      Oppilashuoltopalvelut DIA 
                         -Asiantuntijatiimi DIA 

 

Toisen asteen 
OPPILAITOKSEN 

OPISKELIJA 
ARJEN TUKI 

KOTI DIA 
Opiskeluterveydenhuolto 

Oppilaskohtainen 
opiskelijahuoltotyöryhmä (tarvittaessa) 

Sovitaan vastuutyöntekijä 
 

Opettaja: Hojks, opintosuunnitelma DIA 
Terveydenhoitaja ja lääkäri: terveystarkastus / selvittely DIA 

Koulukuraattori, psykologi, erityisopettaja,  opinto-ohjaaja: konsultaatio 
Lapsiperheiden palveluohjaaja: konsultaatio DIA 

Aikuissosiaalityö: DIA 
 Perhepiste Nopea DIA  

Oppilashuoltopalvelut ja yhteistyökumppanit: 
Terveydenhoitaja ja lääkäri: terveystarkastus DIA 

Koulukuraattori ja –psykologi: konsultaatio ja työskentelytarpeen arvio DIA 
Kasvatus- ja opetuspalveluiden nepsy-opettaja: koulukäynti DIA 

Lapsiperheiden palveluohjaaja: konsultaatio DIA 

Perhepiste Nopea: perhetapaaminen DIA 

Nepsy-tuen koulutukset huoltajille ja ammattilaisille, 
materiaalipankki, lainaamo, puhelinkonsultaatio SIVUT 

Nepsy-tuen koulutukset huoltajille ja ammattilaisille, 
materiaalipankki, lainaamo, puhelinkonsultaatio SIVUT Tukitoimien vaikutusten 

seuranta 
vastuutyöntekijä huolehtii 

 
 

Konsultaatio (puhelin / paperi), jatko-ohjaus, lähete  
MUUT TAMPEREEN KAUPUNGIN KOULUN / OPPILAITOKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT 

Lasten ja nuorten 
poliklinikka 
(lisätietoa) 

 

Lapsiperheiden 
sosiaalityö 
(lisätietoa) 

 

Neuropsykologi 
(lisätietoa) 

 

Nepsy-tuki 
päiväkoti-/koulu-

/kotikäynnit 
(lisätietoa) 

 

Nepsy-tuki nepsy-
terveydenhoitajan 

selvittely 
(lisätietoa) 

 

Lähete TAYS DIA 

Nuorisopsykiatria
n  psykiatrian PKL 

Nuorisopsykiatrian 
poliklinikka 
(lisätietoa) 

 

Nuorten 
aikuisten 

psykiatrinen 
työryhmä 
(lisätietoa) 
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Aikussosiaalityö 
(lisätietoa) 

Perheiden talo: 
koulutukset 

vertaistukiryhmät SIVUT 

Perheiden talo: 
koulutukset 

vertaistukiryhmät SIVUT 

 
Tukitoimien vaikutusten seuranta 

vastuutyöntekijä huolehtii 
Tarvitaan vahvempia tukitoimia / 

hoidollista tukea / 
diagnoositarpeen arviota 

Tarvittaessa Laps-lomake DIA 

http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lasten-terapiapalvelut/neptunus.html
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lasten-terapiapalvelut/neptunus.html
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheiden-talo.html
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheiden-talo.html
https://www.thl.fi/documents/732587/741077/LAPS_lomake_06092010.pdf

