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Mikä ihme nuorisolääkäri?
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Yhden nuorisolääkärin CV
• Lääket lis 1989 > Mäntsälän tk > lapsia > väitöskirja

Lastenklinikalla kasvuhormonihoidosta> Mäntsälän tk>
väitös 1997> Stakes 1v> Lastenklinikka 4v> lastent el
2001>

• Nuorisolääkäri/ Väestöliitto 2002-2005
• Kustannus Oy Duodecim/Lääkärin tietokannat 2004-

2007
• Nuorisolääkäri/Vantaan kaupunki 2005-2006
• Maahanmuuttajanuorten projekti /Vantaa 2007-2008
• Nuorisolääkäri /Kirkkonummen tk 08->
• Lisäkoulutuksia:

– kansainväl. nuorisogynekologian tutkinto 2002
– Työnohjaajakoulutus 03-04
– Kognitiivisen psykoterapian perusteita 07-08
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Oma työni
• Vastaanotto
• Konsultointi, perehdytys
• Kuntoutustyöryhmät
• Luennot: vanhempainillat, ammattilaiset, koulut
• Lastenneuvolan työnohjaus
• Hoitopolkujen raivaaminen:

– Miten puuttua nuorten päihdekokeiluihin
– Miten auttaa niitä lihavia nuoria, joiden ongelma ei ole

tiedon puute
– Miten perusterveydenhuolto voisi olla avuksi jo ennen kuin

koulupinnaus on massiivista
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Miksi nuoret tarvitsisivat oman
lääkärin?
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• Omakohtaisuus
• Tiedonjano
• Arkuus & ujous
• Kiihoittavuus
• Tutkiskelu
• Vertailu
• Haavoittuvuus
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Prof Mauri Marttunen:
Nuoruusiässä on normaalia että
kokemus itsestä muuttuu ja vaihtelee

Mieliala heittelee.
Kiinnostuksen kohteet vaihtelevat.
Käyttäytyminen vaihtelee.
Ihmissuhteet ovat koetuksella.

Nuoruuden aikana
o aikuisten tuki vähenee lapsuuteen verrattuna
o vaatimukset lisääntyvät
o Ei ole vielä aikuisen kokemuksia,

selviytymiskeinoja ja taitoja.
Reaktiot vastoinkäymisiin voivat olla voimakkaita.
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Euteach summer school,
Lausanne 2008
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Nuoruusikä
• Varhaisnuoruus  10v -
• Keskinuoruus = varsinainen nuoruus ~13/14-

17
• Myöhäisnuoruus   -22 v

• WHO:
– Adolescence= 10-20 v
– Youth= 15-24 v
– Young people= 10-24 v

• American Academy of Pediatrics:
Adolescence= 12-21 v
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Aivot kehittyvät

• 15 ikävuoteen mennessä kehittyy
ventraalinen striatum
– tunteet tulevat voimakkaammiksi

• 15-22 vuotta: voimakasta
prefrontaalisen kortexin kehitysaikaa
– impulssien estäminen, seurauksien

arviointi
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Kumppani
Aikuiset palaavat
keskustelu-
kumppaneiksi

Kelpaanko?
Kokeilut
Kaverit tärkeintä.

Keskustelu,
argumentointi,
fantasiointi
Vanhemmat
tärkeitä: kapina

Sosiaalisesti

Tulevaisuus = totta!
Pessimismi
Valinnat!

Kuka olen?
identiteettini!
Roolit
Romantiikka

Abstrakti
ajattelu
Kaikkivoipaisuus,
haavoittumatto-
muus

Psykologisesti

Aikuisen kroppa
(pojat: lihakset
tytöt: muodot!)

Pituuskasvua
Kypsymistä

Ulkoiset
sukupuoli-merkit

Biologisesti

Myöhäis-
nuoruus

Varsinainen
nuoruus

Varhais-
nuoruus



15



16

Nuoruus on sitä, että
itsenäisesti kokee ekoja

kertoja...
• Riskikäyttäytyminen
   # kokeilu

– Kokeilu on normaalia ja
tervettä

• Aikuisen pitää pistää
rajat
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Omia potilaita 1.
• Essi: 14v tyttö omalääkärin vo:lta. Äiti

huolestunut koska mustasukkainen
poikaystävästään ad itsetuhoinen?
–  Yhdyntäseksiä. Minipillerit+, mutta syö

niitä miten sattuu. Hiivaa.
• Jan 19v abiturentti

kouluterveydenhoitajalta. Ahdistunut,
kokee alisuoriutuvansa.
–  Dysfasia + rehtorivanhemmat

• Katriina 15v, amenorrhea, norm paino.
– Syömishäiriö,  Asperger?
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Omia potilaita 2.
• Miina 17v ensikäynnille päivää ennen

sijoitusta pois paikkakunnalta:
alavatsakipuja, seksitautiepäily,
depressio.
– Kk myöhemmin takaisin, asioita ei

hoidettu > lab, vo. Chtr + .
Ehkäisykapselin asennus.>

– Seuranta jatkuu. Viimeisimmissä
seuloissa amfet +.

• Aino 15v. Rehtori ohjaa
tupakkariippuvuuden takia.
– Aap viime kesänä.
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Omia potilaita 3.
• Janne 18v,  IB-lukiolainen. Kouluth ohjaa

ahdistuneisuuden ad itsetuhoisuuden takia.
– Miettii eroa vanhempiensa uskonlahkosta.
– > psyk sh

• Kalle 16v. Lastens sos tt ohjaa vo:lle: uhannut tappaa
opettajan.
– Kiva poika.
– Myöhemmin yhteisneuvottelussa paljastuu että äidillä  pitkät

psyyken hoidot, uusiutunut syöpä, isä ollut vankilassa
perheväkivallan takia - eikä poika ole saanut tietää näistä
mitään.

– >Yhteisneuvottelu aikuispsyk kanssa
• Peter 15v. Jopo-ope huolestunut myöhästelystä ja

nököalattomuudesta.
– 6/12 lapsi. Tulee kotiin puoliltaöin
– Vaihtoehtoja äidille: yritys uudelleenrytmitykseen

melatoniinilla tai lastensuojelun perhetyö
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Case Roope 21v
• 22.4.10 aikuissos.tt. arvelee, että ”Roope hyötyisi

lääkäristä”.
• Ensik 7.5: Asunnoton. Äidillä alkoholin+lääkk

väärinkäyttöä,psykoosi. Isä ”uramies”. Vanhemmat
eronneet 2-3v. sitten.

• Ylioppilas>sivaria 1kk > ei mitään. Autokoulu kesken.
Isä potkinut ulos pois kotoa.

• Aktivit: ”En tee mitään”. Skeittaa, kerää pulloja.
• Seurustellut 8kk. Tyttöyst ”sähäkkä, äkkipikainen,

valmistunut lähihoitajaksi muttei kestä sitä työtä”
• BDI 31p(vakava masennus), BAI 45p(vakava ahdistus),

Audit 38p.
• Suhtautuu eritt kielteisesti kaikkiin lääkityksiin.
• Ohjattu depressiohoitajalle, jolle aika 23.6.
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Roope sittemmin
• II:3.6:  ”tehnyt tunnollisesti elämänjana-kuvaukset”. Asunnottomuus,

rahattomuus, suhde tyttöystävään, aikuisen puute ahdistavat. Älykäs
• III: 21.6: ”Tekee iloisen, posit vaikutelman. Hahmoteltiin

”tyhjäntoimittajan päiväkirjaa”. Päässyt artesaanikouluun.
• 1. käynti depressiohoitajalla 23.6.
• IV: 29.6: lähes euforinen, iloinen rastamies, realiteeteissa.
• V:11.8. yhteistapaaminen depr h + sostt kanssa. Ahdistunut,

aloitekyvytön, toivoton> lähete psykiatrille.
• VI:18.8. Iloinen. Saanut tehtyä asuntohakemukset. Koulu alkanut.
• 2. käynti depr hoitajalla 26.8.
• VII: 2.9. ”Tosi ärtynyt koska olen vähentänyt alkoholia”. Bänät

tyttöyst kanssa.
• 3. käynti depr hoitajalla 11.10.
• VIII: 12.10, puoli t myöhässä. Kuukauden juomatta! Mutta lopettanut

koulun. Asunto luvassa.
• IX: 9.11. Unohti ajan klo 14. ”Heräsin juuri”.

– Illalla tekstari: ”Hain puhelun jälkeen töitä siivoojana. Tuli niin paha mieli
kun olit vihainen.”
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 Case Minni 23v.
• Lastens sos tt pyytää apua: 3 lapsen äiti,

elämänhallinta puuttuu. Lapset huostaanotettu.
• Lapsuudessa perheväkivaltaa, seks hyväksikäyttöä,

sekavia perhekuvioita.
• 6v epäily kuulovammasta>korvakl norm.
• Heikkolahjaisten erityiskoulussa koko peruskoulun

ajan.
• 6 raskautta: 3 lasta, 2 keskenmenoa, 1 keskeytys.

Tarkoitus laittaa kierukka mutta toistuvia
klamydioita.

• Nuorin lapsista syntynyt h 31, aivoverenvuoto, hemipl.
FAS-epäilyjä?

• Ehdotan ehkäisykapselia> enlan lääkäri soittaa > ei
ilmesty varatuille ajoille.
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 Case Iines
• 14 v tyttö 9. luokalla. Keskiarvo 9.5.
• Äiti sairastunut masennukseen> reumaan.
• Ylisuorittaja. Kun äiti kuntoutuksessa, romahtaa >

Jeri, päivystys, haluaa sairaalaan > minulle pe ip
isän kanssa

• Vanhempien tuella yli vkl > viikon koulupoissaolo >
jatkotapaamisiin minä ja Jeri. Melatoniini, Atarax.
Uudet jatko-opintosuunn: ensihoitajaksi?

• Kk myöhemmin uusi romahdus > Mirtatsapiini, Jerin
tuella koulu ajan tasalle siitä missä mennään.

• Seuranta jatkuu
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Olen oppinut että
• Kannattaa tutkia

ennen kuin hutkia.
• Opetusviranom.

kiinnostus tuppaa
koskemaan vain
koulunkäyntiä.

• Työterveyshuollon
piiriin pääseminen
on saavutus sinänsä!
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Riskinuoria ovat…
1. Riskikäyttäytyjät
2. Pitkäaikaissairaat
3. Kiltit suorittajat

4. Lapset, joiden
vanhemmat ovat

• kuolleita/kadonneita
• psyykkisesti sairaita
• menestyviä
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Syömishäiriön hoito on mukavaa
• Mikä vauhdilla tulee, se kiitäen menee.
• Mitä nuorempi ja lyhyemmin sairastanut,

sitä nopeammin lopettaa ruoalla
vehtaamisen – kun aikuiset puuttuvat
jämäkästi.
– Katriina 15v alkoi nostaa painoaan kuultuaan

että saa pitää terapian ja yhteiset kävelyt
vanhempiensa kanssa

– Mona 10v , 2. käynnillä
• Psyk pulmat taustalla saattavat kestää

pidempään…
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Työ perusterveydenhuollossa on
vähintään yhtä vaativaa kuin

erikoissairaanhoidossa

• ESH voi heittää hanskat tiskiin, PTH
ei.

• Yhteistyökumppanit pitää itse hakea
• Ensikontakti leimaa tulevat

hoitosuhteet > hyvän kontaktin
luominen todella tärkeää.
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Emme elä
informaatioyhteiskunnassa

• vaan mielikuvayhteiskunnassa!


