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KESKUSTELUA

Lastenpsykiatrian professori
Jorma Piha kiinnitti pääkir-
joituksessaan Lääkärilehdes-
sä 45/2008 (s. 3846) huomio-
ta psykiatrisesti oireilevien
varhaisnuorten hankalaan
asemaan heidän siirtyessään
lastenpsykiatrialta nuoriso-
psykiatrialle. Piha toteaa, että
psykiatriset häiriöt jatkuvat
lapsuudesta nuoruusikään ja
nuoreen aikuisuuteen. Itse
asiassa suurella osalla aikuis-
iässä hoitoon tulleista on
psyykkistä oireilua esiintynyt
jo varhaisessa nuoruusiässä
(1). Erikoisaloihin liittyvät on-
gelmat ovat määrällisesti vä-
hintään yhtä suuret siirryttä-
essä nuoruudesta aikuisuu-
teen. Loogisesti edeten tulisi-
kin lasten, nuorten, aikuisten
ja toivottavasti pian uudel-
leen saatavan vanhuspsykiat-
rian erikoissairaanhoidon
palvelut yhdistää. 

Erikoisalojen ja niiden mu-
kaisten palvelukokonaisuuk-
sien säilyttäminen on toden-
näköisesti järkevää, koska eri
ikäkausina ilmenevät häiriöt
ovat erilaisia. Yhteistyötä on
kuitenkin syytä kehittää.
Nuorisopsykiatrian palvelu-
jen nopea kehittyminen on

Psykiatrian erikoisalojen koulutus
syytä uudistaa

hyvä osoitus erikoisala-
aseman myönteisestä vaiku-
tuksesta, kun taas vanhuspsy-
kiatrian erikoisalan menetys
on johtanut vanhusten psy-
kiatristen palveluiden taantu-
miseen (2). 

Professori Piha nostaa
esiin myös toisen tärkeän,
perheitä koskevan kysymyk-
sen. Psyykkisesti oireilevien
ja käytöshäiriöisten lasten ja
nuorten vanhemmilla esiin-
tyy usein huomiota ja hoitoa
vaativaa psyykkistä oireilua.
Toisaalta varsinkin vakavasti
häiriintyneiden vanhempien
lapset tarvitsevat lähes poik-
keuksetta hoitoa omiin ongel-
miinsa tai heidän tervettä
kasvuaan tukevaa ohjausta.
Lasten ja nuorten psykiatria
onkin usein myös aikuispsy-
kiatriaa ja päinvastoin.

Psykiatrian alojen erikois-
lääkärikoulutusta tulisikin
muuttaa siten, että valmistu-
villa erikoislääkäreillä olisi
nykyistä laajemmat valmiu-
det toimia psykiatrian koko
kentällä. Nykyinen erikoislää-
kärikoulutusasetus pyrki tä-
hän, kun erikoistumisaikaan
otettiin mukaan erikoisalojen
yhteinen runkokoulutus. Vali-

tettavasti asetuksen tavoit-
teet eivät ole käytännössä to-
teutuneet, koska runkokou-
lutus on varsin lyhyt, eikä
sen aikana ole voitu riittäväs-
sä määrin perehtyä psykiat-
rian koko kenttään. 

Yhteistyössä eri koulutus-
ohjelmien kanssa voitaisiin
rakentaa psykiatrian alojen
yhteinen, kaikille erikoistu-
ville tarkoitettu neljän vuo-
den mittainen runkokoulu-
tus. Tämän jälkeen seuraisi
kaksi vuotta kestävä lasten,
nuorten, aikuisten, vanhus-
ten tai oikeuspsykiatrian
 eriy    ty vä erikoisalakoulutus.
Runkokoulutuksen tulisi si-
sältää opetusta ja palvelua
lasten, nuorten, aikuisten ja
vanhusten psykiatriassa se-
kä hallinnollista koulutusta.
Koulutuksen jälkeen jokai-
sella psykiatrian alan eri-
koislääkärillä olisi riittävät
valmiudet toimia erikoisala-
kohtaisten ikärajojen yli, hoi-
taa perheitä riippumatta sii-
tä, onko identifioitu potilas
lapsi, nuori vai aikuinen, se-
kä päivystää ja toimia hallin-
nollisissa tehtävissä psykiat-
rian koko kentässä.  �
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