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Nuorisopsykiatria itsenäisenä
kuuden vuoden erikoislääkä-
rikoulutusohjelmana täyttää
ensi vuonna 10 vuotta. Koke-
muksemme toiminnan järjes-
tämisestä erillisenä erikois-
alana ovat hyvät ja näin tulisi
toimia jatkossakin.

Nuoruusikä alkaa pubertee-
tista, joka käynnistyy valta-
osalla 13. ikävuoteen mennes-
sä (1). Nuoruusikä on erityinen
kehitysvaihe lapsuuden ja
 aikuisuuden välillä ja siihen
liittyy lukuisia hyvin tunnettu-
ja biologisia, sosiaalisia, ajat-
telun ja tunne-elämän muutok-
sia (2,3,4). Keskeiset sosiaali-
set ja emotionaaliset muutok-
set liittyvät ikätovereihin liit-
tymiseen ja perheen kiinty-
myssuhteiden uudelleen jär -
jes tymiseen sekä näiden
emoo tioiden säätelylle asetta-
miin haasteisiin (5,6,7). Nuo-
ruusikä päättyy aikuisen iden-
titeetin vähittäiseen omak -
sumiseen ja lujittumiseen 19.
ja 22. ikävuoden välillä (8), jos-
kin keskushermoston kypsy-
misen ajatellaan jatkuvan aina
varhaiseen aikuisikään asti
(9,10). 

Varhaisnuoruusikäiset, joi-
den psykiatrisesta hoidosta
professori Piha pääkirjoituk-
sessaan (SLL 45/2008, s. 3846)
ilmaisi erityisen huolensa,
ovat siis nuoruusiän kehityk-
sen prosessissa eivätkä enää
lapsia.

Monilla mielenterveyden
häiriöillä on pitkittäistutki-
muksissa todettu jatkuvuutta
lapsuudesta nuoruuteen ja
nuoreen aikuisikään (11). Tä-
män takia ei kuitenkaan ole
perusteltua yhdistää lasten ja
nuorten psykiatrisia palvelui-
ta samaan erikoisalaan. Re-
surssien niukkuuteen sekä
jatkuvuusnäkökulmaan viita-
ten voitaisiin aivan samoin
perustella myös ehdotusta
 koko psykiatrian erikoisalan
yhdistämisestä. 

Erillisten erikoisalojen, pal-
veluiden ja tieteellisen tutki-
muksen etuna on mielenter-
veyden häiriöiden kehitysvai-
heisiin liittyvän vaihtelun
herkkä tunnistaminen ja kehi-
tysvaihetta tukeva hoito. Psy-
kiatriset arviointi-, mittaus- ja
interventiomenetelmät ovat
erilaisia lapsilla, nuorilla ja
 aikuisilla. Hoidollisesta näkö-
kulmasta on tärkeää, että
nuorten kanssa työskentele-
vät henkilöt tuntevat nuoruu-
teen liittyvät ilmiöt. 

Kehityspsykiatrisesta näkö -
kulmasta katsoen on myös
 selvää, että psykiatriset häi-
riöt ovat erilaisia eri ikäkausi-
na. Epidemiologinen tutkimus
viittaa siihen, että oirekuval-
taan aikuistyyppiset mieli ala-
ja ahdistuneisuushäiriöt, syö-
mishäiriöt sekä myös persoo-
nallisuushäiriöiden ilmaantu-
vuus keskittyy voimakkaasti
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NÄKÖKULMA

Nuorisopsykiatria – moderni
lääketieteen erikoisala

nuoruusikään ja valtaosa ta-
pauksista on ilmaantunut
noin 24 vuoden ikään tullessa
(12). Vakavasta masennukses-
ta tulee häiriö, johon liittyy
selkeästi kuolleisuutta sekä
varsin vaikeaa toimintakyvyn
alenemaa (13). Nuori käsitte-
lee kuitenkin oireitaan eri
 tavoin ja eri kontekstissa
kuin lapsi tai aikuinen. Ahdis-
tuneisuuden aiheuttama toi-
minnallinen haitta syvenee, ja
vuorovaikutushaasteiden kas-
vaessa ahdistuneisuus voi-
mistuu usein herkästi häi-
riöksi (14). 

Olemme professori Pihan
kanssa samaa mieltä, että per-
heiden tarpeet tulee nähdä ja
eri-ikäisten monipuolinen hoi-
to-osaaminen tulee turvata.
Suomessa vuodesta 1999 ollut
psykiatrian erikoisalakohtai-
nen järjestäminen lasten-,
nuoriso- ja aikuispsykiatriaan
vastaa erinomaisesti tähän.
Perhekeskeinen, mutta kehi-
tyssensitiivisesti yksilöity hoi-
to-osaaminen ovat lapsuus- ja
nuoruusiässä kaksi eri asiaa.
Nuoret työstävät perhettä siitä
irrottautumisen vaiheessa –
lapset osana sitä – täten van-
hempi-lapsisuhteen kehitty-
minen on nuoruusiässä jatku-
vaa ja vaatii samalla kliinistä
erityisosaamista (15).

Yksi keskeinen viime vuo-
sien psykiatrian erikoisaloja
yhdistävä moderni tutkimuk-
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sen alue on ollut varhaisen
psykoosin tutkimus (16). Psy-
koottiset häiriöt ovat vaikeim-
pia ja eniten toimintakyvyttö-
myyttä aiheuttavia mielenter-
veyden häiriöitä. Nuoruusikä
on psykoosien kannalta tär-
keä riskivaihe. On hyvin eri
asia tutkia psykoosialttiutta
lapsella, nuorella tai aikuisel-
la, koska häiriöiden kehitys-
psykiatrinen kaari muodostaa
eri ikäkausina hyvin erityyp-
pistä tai eri tilanteissa tapah-
tuvaa oireilua (11).

Australiassa, joka on psy-
koosialttiuden tunnistamisen
ja interventioiden kehittämi-
sen edelläkävijä, on lähdetty
maanlaajuisiin mittaviin re-
surssointeihin kehittämällä
12–25-vuotiaille Headspace-
palvelujärjestelmää (17). Sa-
malla Australiassa on kiinni-
tetty huomiota nuorten päih-
dehäiriöiden hoitoon osana
nuorten psykiatrisia palvelui-
ta. Nuoruusiässä risteytyvät
nuoruuden ainutlaatuinen
 kehitys ja monien vakavien
aikuistyyppisten mielenter-
veyden häiriöiden riskivaihe
(18). Australiassa ja Suomes-
sa kehitettyjä palvelujärjes-
telmiä voi pitää uuden tutki-
mustiedon valossa kansain -
välisinä edelläkävijöinä. Vas-
taavanlaista nuoruusikäisten
ja nuorten aikuisten vakavien
mielenterveyden häiriöiden
varhaisen hoidon palvelujär-

jestelmien kehittämistä on ta-
pahtunut viimeisten viiden
vuoden aikana monissa muis-
sakin länsimaissa. Lastenpsy-
kiatrian yhdistäminen nuori-
sopsykiatriaan edustaisi siir-
tymistä kehityksessä taakse-
päin. 

Lastenpsykiatrian kehittä-
minen ja palvelujen resurs-
sointi on tärkeää. Samoin on
yhteistyö lasten-, nuoriso- ja
aikuispsykiatrian välillä. Pal-
velujärjestelmien tulisi lähteä
siitä, ettei potilaan tarvitsisi
keskeyttää hoitoa kehityksel-
listen avainkohtien ja siirty-
mien kohdalla vain hallinnol-
listen rajojen vuoksi. Erikois-
alojen yhteistyön merkitys
 korostuu siirtymävaiheissa.
Nuorisopsykiatria toimii siten
kiinteässä yhteystyössä lap-

suuden ja varhaisnuoruuden
siirtymäkohdassa lastenpsy-
kiatrian, ja myöhäisnuoruu-
den ja varhaisen aikuisiän
siirtymäkohdassa aikuispsy-
kiatrian kanssa.

Nuorisopsykiatrian sisällä
tunnistetaan nuoruusiän eri
kehitysvaiheiden keskeisim-
pien kehitystehtävien vaatima
tuki. Varhaisnuorelta ei tie-
tenkään odoteta sellaista itse-
näisyyttä kuin vaikkapa jälki-
nuoruusikäiseltä. Kulttuuris-
samme korostetaan jopa hai-
tallisessa määrin nuorten
 itsenäisyyttä, mutta tämä tus-
kin on lääketieteen erikoisalo-
jen rajakysymys vaan laajem-
man kulttuurisen keskustelun
paikka. �
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