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Taustalla tuen tarpeessa
• Terveystottumukset (päivärytmi, nukkuminen, ruokailutottu-

mukset, ruutuaika, liikunta, päihteet) 

• Oppimisvaikeudet, kielellisen kehityksen erityisvaikeus 

• Kasvatuskäytännöt, perhetilanne (perheen sisäiset stressite-
kijät, päihteet), perheen elintavat 

• Temperamentti, pettymysten sieto, käytöshäiriöt, traumaat-
tiset kokemukset, mielialaoireilu (esim. masennusepäily)

• Kaveri- ja luokan tilanne/ kiusaamiskokemukset

• Nepsy-haastetta

Työkalun tavoitteena on:
• Taata levottoman, ylivilkkaan tarkkaamattoman lapsen / 

nuoren / perheen laadukas, yhdenveroinen  
ja sujuva palvelu.

• Vahvistaa yhteistyötä

• Tukea yksittäistä työntekijää, ”en ole asioiden kanssa yksin”

• Hyödyntää perustason mahdollisuudet 

• Kuvata prosessia, tuen porrastusta monialaisesti

• Selkiyttää työnjakoa, lisää ymmärrystä toisten työstä, eh-
käisee päällekkäisyyttä

• Auttaa miettimään ”katvekohtia”

Työkalu Tampereen kaupungin  
työntekijöille, jotka toimivat lasten  

ja nuorten parissa; kun asiakkaana on  
levoton, ylivilkas, tarkkaamaton lapsi/nuori
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Työkalun kuvaus ja tarkoitus
Työkalu Tampereen kaupungin työntekijöille, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa;
kun asiakkaana on levoton, ylivilkas, tarkkaamaton lapsi/nuori.

YläkouluikäinenAlle kouluikäinen Alakouluikäinen Toinen aste

Valitse asiakkaasi 
ikäryhmän mukainen 

yhteistyömalli

Saat lisää tietoa yhteistyökumppaneista 
ja heidän toiminnastaan klikkaamalla 

mallissa olevia hyperlinkkejä

Lasten ja nuorten poliklinikkaesim.

 Taata levottoman, ylivilkkaan tarkkaamattoman lapsen / nuoren / perheen laadukas, 
yhdenveroinen ja sujuva palvelu.

 Vahvistaa yhteistyötä
 Tukea yksittäistä työntekijää, ”en ole asioiden kanssa yksin”
 Hyödyntää perustason mahdollisuudet 
 Kuvata prosessia, tuen porrastusta monialaisesti
 Selkiyttää työnjakoa, lisää ymmärrystä toisten työstä, ehkäisee päällekkäisyyttä
 Auttaa miettimään ”katvekohtia”

 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

Oppivelvollisuu-
den ohittanut 
(dia tulossa)
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Alakouluikäinen

Perheiden talo:
koulutukset,
vertaistukiryhmä
t

Muita kaupungin toimijoita

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

Nepsy-tuki, 
koulutukset
huoltajille ja 
ammattilaisille , 
materiaali-
pankki ja 
lainaamo,  
puhelin-
konsultaatio

Nepsy-tukea:
päiväkoti, koulu, kotikäynnit.

Nepsy-terveydenhoitajan selvittely

Oppilashuoltopalvelut ja 
yhteistyökumppanit:

TAYS
Erikois
sairaan
hoito

Lähete TAYS 

Perheneuvola

Lasten ja nuorten
poliklinikka

Toimintaterapia

Lapsiperheiden 
sosiaalityö

Neuropsykologi

Tays-
konsultaatio
työryhmä

Tarvittaessa 
Laps-lomakee

Arjen tukena 
Koti.
Koulussa: 
pedagoginen 
tuki;
oppilashuolto;  
asiantuntijatiimi

Terveydenhoitaja ja lääkäri:
terveystarkastus 

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Kasvatus- ja opetuspalveluiden 
nepsy-opettaja: koulukäynti 

Lapsiperheiden palveluohjaaja: 
konsultaatio 

Perhepiste Nopea: 
perhetapaaminen 

Perheneuvola

Tukitoimien vaikutusten seuranta, vastuutyöntekijä huolehtii
Tarvitaan vahvempia tukitoimia/hoidollista tukea/ diagnoositarpeen arviota. 

Konsul-
taatio
(puhelin/
paperi) 
jatko-
ohjaus, 
lähete 

Palaa 
alkuun

Lapset puheeksi -
menetelmä ”Konsultaatiokahvila”

yhteistyötapaaminen 
visuaalisuutta 
hyväksikäyttäen

Nepsy-perustieto
koulutukset
vanhemmille,  
työntekijöille ja 
opiskelijoille 
keväisin ja syksyisin.

Nettisivut: 
www.tampere.fi/nepsy
materiaalipankki sisältää 
visuaalista materiaalia 
tulostettavaksi.

Puhelinkonsultaatio
/yhteydenotot
tiistaisin klo 9-12, puh. 040 
800 4214.

Yksittäinen konsultaatio
jalkautuminen lapsen tai nuoren 
kehitysympäristöihin, kun tarvitaan uutta 
näkökulmaa haasteiden hahmottamisessa 
ja ratkaisemisessa. 1-5 kertaa sisältäen 
päiväkoti- tai koulu- ja / tai kotikäynnit

Nepsy-välinelainaamo 
perheneuvolan tiloissa
avoinna tiistaisin klo 14-16

Nepsy-terveydenhoitajan konsultaatio
lapsen tai nuoren hoidollisen tuen 
tarpeen selvittelyä ja perustason
työntekijöiden tietojen yhteen 
keräämistä sisältäen päiväkoti- tai koulu-
ja kotikäynnin. 

Työnohjaus

Nuorten-talo

Nepsy-
Nopsa

Perheneuvolan
Alkutiimi

Ratkaisukeskeinen 
neuropsykiatrinen valmennus
5 – 15 kertaa eri 
kehitysympäristöissä

Räätälöidyt koulutukset ja 
infot

Ihmeelliset 
vuodet –

vanhemmuus-
ryhmät

Näin käytät mallia:
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automaatio

mielenmalli
vireystilanvaihtelut

ajanhahmotus
 kielenhahmotus

vuorovaikutus

tunteet

aistit

toiminnanohjaus

kasvosokeus

sensomotoriikka

yksikanavaisuus

tarkkaamattomuus

heikko itsetunto

suorapuheisuus

levottomuus

raivarit

impulsiivisuus

keskittymättömyys

aggressiivisuus

puhuu kaiken aikaa

intensiivinen kiinnostuminen

herkkyyttä eri aistialueilla

ei osaa pyytää apua

 jumit

ei näe eikä tunnista toisen tarpeita
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aloittamisen ja lopettamisen vaikeus

tarkkaamattomuus

heikko itsetunto

suorapuheisuus

levottomuus

raivarit

impulsiivisuus

keskittymättömyys

aggressiivisuus

puhuu kaiken aikaa

intensiivinen kiinnostuminen

ei näe eikä tunnista toisen tarpeita

herkkyyttä eri aistialueilla

ei osaa pyytää apua

 jumit

aloittamisen ja lopettamisen vaikeus

Ulospäin näkyvä  
käyttäytyminen  

ja sen taustalla olevat  
neuropsykiatriset  

erityisvaikeudet


