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Nuori psykiatrisessa päivystyksessä
Alaikäisten psykiatriset päivystystilanteet ovat
lääkärille haaste. Nuori saa tehdä itseään ja hoitoaan koskevia päätöksiä, mutta hänellä ei kuitenkaan ole aikuisen tietoja ja kokemuksia. Lääkärin tulee toimia nuoren parasta ajatellen, tarvittaessa moniammatillisen yhteistyön keinoin.
Nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseksi on
tarpeen vaatiessa tehtävä lastensuojeluilmoitus
ja epäiltäessä seksuaalirikoksen uhriksi joutumista tehdään ilmoitus myös poliisille. Psykiatrisen
hoidon tarpeen arvion pitää perustua rauhassa
selvitettyihin esitietoihin. Nuori ja kasvattajat
haastatellaan yhdessä ja erikseen. Vanhempien
mukanaolo alaikäisen psykiatrisessa hoidossa on
pääsääntö. Avohoidon keinot ovat ensisijaisia, ja
sairaalahoidon sijaan tulee tarvittaessa järjestää
tiivistä avohoitoa. Nuoren psykiatrinen lääkehoito aloitetaan päivystystilanteessa vain poikkeustapauksessa.

tapahtuu luo
tettavimmin rauhallisissa olosuhteissa. Päi
vystykseen tuloon taas liittyy usein kuohuvia
tunteita, niin nuoren kuin vanhempienkin.
Monesti nuori tulee vastaanotolle jonkun toi
sen tahdosta, ei omasta aloitteestaan. Helposti
esitetään toiveita jatkotoimista, jotka ratkai
sisivat ongelmat kerralla. Päivystäjän käytet
tävissä olevissa esitiedoissa on usein aukkoja
tai ristiriitaisuuksia. Kokonaiskäsityksen muo
dostaminen vie aikaa, koska nuorta ja häntä
tuomassa olevia tahoja on haastateltava yhdes
sä ja erikseen.
Ristiriitatilanteessa luoviessaan lääkärin
johtoajatuksena on pyrkiä toimimaan alaikäi
sen parhaaksi. Lastensuojelulaki määrittää
Suomessa lapsen oikeuden turvalliseen kasvu

Nuoren psykiatrinen arviointi

ympäristöön, monipuoliseen kehitykseen ja
erityiseen suojeluun. Myös Lapsen oikeuksien
yleissopimus (1991) velvoittaa ammattihen
kilöitä toimimaan alaikäisen edun mukaisesti
turvaamalla ja suojaamalla lasta. Terveyskes
kuksista, sairaaloista ja lääkäriasemilta tulisi
löytyä selkeät toimintaohjeet päivystystilan
teisiin sekä ohjeet lastensuojeluilmoituksen
laatimiseen. Tarvittavien puhelinnumeroiden
päivystävälle psykiatrille, lastensuojeluun, so
siaalipäivystykseen ja poliisille tulee olla tie
dossa. Puhelinkonsultaatio kannattaa tehdä
aina epäselvissä tilanteissa.

Nuorten psykiatriset
päivystysjärjestelyt
Nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon
päivystyskäytännöt vaihtelevat kunnittain. Vir
ka-aikaan lähettävän lääkärin on hyvä konsul
toida puhelimitse nuorisopsykiatrian ylilääkä
riä ja virka-ajan ulkopuolella päivystävää psy
kiatria tai nuorisopsykiatria päivystysaiheista.
Erityisesti häiriö- ja päihdekäyttäytymisen yh
teydessä tulee arvioida, ovatko lastensuojelun
toimenpiteet ensisijaisia vaihtoehtoja ja voi
daanko psykiatrinen arvio ja hoito toteuttaa
avohoidossa. Virka-ajan ulkopuolella nuorten
psykiatrinen päivystys toteutuu useimmiten
joko aikuispsykiatrian kanssa samassa vastaan
ottopoliklinikassa tai suoraan nuorisopsykiat
risella akuuttiosastolla. Yleensä psykiatriset
päivystysyksiköt vaativat lääkärin lähetteen.

Arvio perustuu eri
tahojen haastatteluun
Nuoren hoidon tarvetta arvioitaessa haastatte
lutilanteen tulee olla rauhallinen, luottamuk
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sellinen ja kiireetön (Pylkkänen 2009). Tapah
tumien kulusta ja oireista tulee kysyä nuorelta
itseltään suoraan. Koska monet nuoret ovat jo
ehtineet tavata paljon eri viranomaistahoja ja
he saattavat kokea toistelevansa samoja asioita
moneen kertaan, on oleellista että nuori tun
tee tulevansa kuulluksi. Syyttävää ja holhoavaa
sävyä on vältettävä.
Nuoruusiässä fyysinen ja psyykkinen kehi
tysvaihe vaihtelee hyvin yksilöllisesti. Nuori
saattaa käyttäytyä ylimielisesti, hyökkäävästi
tai provosoivasti. Hän voi myös pysyä puhu
mattomana. Nuoren ulkonäkö herättää ehkä
tunteita, ja se saattaa vaikuttaa jopa tapaan,
jolla nuori tulee kohdatuksi. Esimerkiksi pit
kään laiminlyödyt nuoret saattavat pukeutua
provosoivasti ja näyttää ikätasoaan vanhem
milta, vaikka he ovatkin usein psyykkiseltä
kehitykseltään ikäisiään jäljessä. Vahvojen
tunteiden esiin tuomista tai provosoitumista
tulee välttää.
Haastattelussa kartoitetaan päivystykseen
tuoneiden oireiden tai ongelmien lisäksi nuo
ren ajankohtaista toimintakykyä. Olennaista
on selvittää, miten nuori tulee toimeen van
hempiensa tai kasvattajiensa kanssa ja miten
koulunkäynti tai opiskelu sujuu. Niin ikään on
hyvä kysyä, minkälaisia kaveri- ja seurustelu
suhteita nuorella on, minkälaista vuorokausi
rytmiä nuori noudattaa ja miten hän käyttää
aikansa.
Nuoret kuvaavat mieliala- ja ahdistusoirei
taan sekä toimintakykyään suhteellisen luo
tettavasti, mutta käytösoireista kertominen
on epäluotettavampaa. Haastattelun tukena
voidaan käyttää erilaisia mielialaoireita kar
toittavia mittareita, kuten mielialakyselyä
(Beck depression inventory, BDI/R-BDI).
Tulokset ovat aina suuntaa antavia, ja niitä
tulee arvioida kokonaistilanne huomioiden.
Päihteiden käyttöä selvitettäessä on tarpeen
kysyä suoria kysymyksiä ja eri huumausaineis
ta erikseen. Päihdekäyttöä saatetaan vähätellä
tai piilotella. Apuna voi olla esimerkiksi alko
holinkäytön riskikartoituskyselystä (AUDIT,
alcohol use disorders identification test). Sitä
käytettäessä kannattaa soveltaa aikuisia pie
nempää pistemäärää, esimerkiksi neljää pis
tettä tai yli, haitallisen alkoholinkäytön rajana.
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Itsetuhoisuutta on arvioitava
kaikilta psyykkisesti oireilevilta
nuorilta
Itsetuhoisuus voi olla päivystykseen tulon syy
nä, mutta myös muulloin itsetuhoajatuksista
tulee kysyä suoraan ja avoimesti nuorelta itsel
tään (Marttunen 2006). Kaikkiin viittauksiin
itsemurhasta tulee suhtautua vakavasti, ja nuo
ren motiiveja on pyrittävä jäsentämään. Itse
murha-ajatuksien vakavuus vaihtelee, ja niihin
liittyvä itsemurhariski on erilainen.
Itsemurhayrityksen tehneet tulee ohjata
erikoissairaanhoitoon päivystystapauksena
tai kiireellisesti, mikäli nuori ei jo ole hoidon
piirissä. Kun arvioidaan itsetuhoista tekoa, tu
lee nuorelta kysyä sen tavoitteesta: Oliko teon
tarkoituksena itsemurha? Ajatteliko nuori, että
teko saattaa johtaa kuolemaan? Onko nuorella
edelleen itsemurha-ajatuksia tai ‑suunnitelma?
Asian tutkiminen tuoreeltaan on tärkeää, kos
ka nuoren käsitys teostaan voi myöhemmin
muuttua. Nuori tulee ottaa välittömästi sairaa
lahoitoon, jos hän on niin vakavassa itsemur
han vaarassa, ettei läheisten aikuisten seuranta
riitä turvaamaan hänen henkeään. Välittömän
sairaalahoidon aiheet ovat nuorilla samat kuin
aikuisilla (Suominen ja Valtonen tässä nume
rossa).
Viiltelystä tulee kysyä erikseen. Viiltelyyn
tai muuhun vastaavaan toistuvaan itsensä va
hingoittamiseen liittyy myös suurentunut itse
murhariski. Nuorelta on kysyttävä, mihin hän
viiltelyllä pyrkii. Vain osalla on tarkoituksena
kuolla, yleisempää on pyrkimys ahdistuksen
tai muiden tunteiden hallintaan. Itseään tois
tuvasti vahingoittava nuori tulee ohjata nuo
risopsykiatriseen arvioon, vaikka välittömän
sairaalahoidon perusteet eivät täyttyisikään
(Rissanen ym. 2006, Tuisku ym. 2012).

Nuoret myrkytyspotilaat tarvitsevat
usein psykiatrista hoitoa
Alaikäisiä tulee somaattisiin päivystyspistei
siin myrkytystilojen takia. Somaattisen tilan
turvaaminen on ensisijaista, mutta voinnin
vakiinnuttua tulee arvioida myös psyykkistä
vointia ja päihteiden käyttöä (Puuskari ym.

2008). Mikäli psykiatrisen sairaalahoidon tar
ve ei ole ilmeinen, psykiatrinen konsultaatio
tulisi järjestää paikalla. Suurella osalla päihde
ongelmaisista nuorista on muu samanaikainen
mielenterveyden häiriö, erityisesti jos kysymys
on hyvin nuoresta henkilöstä (Aalto-Setälä ja
Marttunen 2003). Suomalaisen aineiston pe
rusteella päivystykseen tulleista nuorista eri
tyisesti itsetuhoisilla potilailla alkoholinkäyttö
oli runsasta. Päivystykseen päihtymyksen tai
myrkytyksen takia tulleilla on usein merkittä
vä psykiatrisen hoidon tarve.
Joskus on ilmeistä, että myrkytys oli vahin
ko, eli viitteitä haitallisesta toistuvasta päihtei
den käytöstä ja mielenterveyden pulmista ei
tule esiin. Jos nuori ja vanhemmat ovat lisäksi
asiallisessa yhteistyössä, voidaan lastensuoje
luilmoituksen tekemisen lisäksi ohjata perhe
perustason nuorten palveluihin psyykkisen
voinnin selvittämiseksi ja päihdearvion te
kemiseksi. Näitä palveluita ovat esimerkiksi
päihdepysäkit, nuorisoasemat, nuorten vas
taanotto Sihti, Nuorten tukipiste, nuorten
päihdetyöntekijät ja psykiatriset sairaanhoita
jat kunnissa.

Salassapito- vai
ilmoitusvelvollisuus?
Vanhempien mukanaolo nuoren tutkimukses
sa ja hoitosuunnitelmien tekemisessä on pää
sääntö. On mahdollista, että nuori vastustaa
yhteyden ottamista huoltajiin. Hän ja huolta
ja voivat myös olla eri mieltä hoitotoimenpi
teistä. Laki ei aseta potilaan päätösoikeudes
ta tarkkaa ikärajaa (Ojanen ja Mantere tässä
numerossa). Lääkärin tulee arvioida, onko
alaikäinen valmis päättämään itseään koske
vista asioista. Ratkaisuissa nuoren edun tulee
olla ensisijalla. Tavallisesti yli 15-vuotias saa
päättää hoidostaan, mikäli hän on kehittynyt
ikätasonsa mukaan. Poikkeuksena huoltajan
informoimiseen ovat tilanteet, joissa huoltajal
la on esimerkiksi lähestymiskielto alaikäiseen
potilaaseen tai joissa vanhemman epäillään
uhkaavan lapsensa turvallisuutta.
Mikäli nuori tulee päivystykseen yksin, on
tilanteesta ja yhteydenotosta vanhempiin ensin
keskusteltava nuoren itsensä kanssa. Hoito

suhteen muodostumista haittaa, jos nuorelle
luvataan, ettei vanhempiin olla yhteydessä,
mutta joudutaankin toimimaan toisin esimer
kiksi sairaalahoidon
tai lastensuojeluil Avohoito on nuoren
moituksen tarpeen
psykiatrisessa hoidossa
vuoksi. Lastensuoje
luviranomaiset ovat aina ensisijainen
poikkeuksetta yhtey vaihtoehto
dessä vanhempiin il
moituksen saatuaan. Samoin otettaessa nuori
sisään sairaalaan (ja erityisesti tarkkailuun)
huoltajia on kuultava mahdollisimman pian.
Kun nuori vastustaa yhteydenottoa van
hempiin, taustalla saattaa olla pelkoa, häpeää
ja syyllisyyttä. Useimmiten vanhempien läsnä
olo luo kuitenkin nuorelle turvaa. Kriisi on
myös vanhemmille tilaisuus hakea uudenlaista
kontaktia lapseensa ja ilmaista tukeaan. Hoi
don onnistumisen kannalta vanhempien osal
listumista tarvitaan käytännössä aina.

Sairaalahoidon tarve ja tahdosta
riippumaton hoito
Avohoito on aina ensisijainen vaihtoehto, ja
alaikäisten osalta se on toteutettava mahdolli
simman lähellä hänen normaalia kasvuympä
ristöään. Sairaalahoidon sijaan tulee tarvittaes
sa järjestää tiivistä avohoitoa. Sairaalahoidon
arvioon alaikäinen tulee lähettää, jos hänellä
on tai hänellä epäillään olevan vakava mie
lenterveyden häiriö, jos kiireellisen avohoito
kontaktin järjestäminen ei riitä turvaamaan
tilannetta tai jos asianomaiset vastustavat avo
hoidon yrityksiä. Lisäksi täytyy olla perustel
tu huoli oireiden nopeasta pahenemisesta tai
siitä, että alaikäinen on psyykkisen oireilunsa
vuoksi vaaraksi itselleen tai muille. Avohoi
don resurssipula ei saa olla sairaalahoidon syy
(Ojanen ja Mantere tässä numerossa).
Alaikäinen voidaan lähettää arvioon tavalli
sella päivystyslähetteellä, jos nuori ja vanhem
mat suhtautuvat hoitoon myönteisesti. Muu
toin tarkkailulähete tulee kysymykseen. Mikä
li lääketieteellisen arvion perusteella nuoren
turvallisuus on vakavasta mielenterveyden
häiriöstä huolimatta taattu huoltajien, sosiaali
toimen tai poliisin taholta, hänet on joissain
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tapauksissa parasta lähettää sairaalaan vasta
virka-aikana. Näin varmistetaan samalla, että
nuori pääsee perheensä kanssa suoraan lastentai nuorisopsykiatriaan erikoistuneen yksikön
hoitoon. Alaikäistä ei tulisi lähettää päivystys
tapauksena sairaalaan ilman että huoltaja on
asiasta tietoinen.
Alaikäisenkin osalta tarkkailulähetteen tu
lee sisältää perusteltu kannanotto siitä, ovatko
edellytykset tahdosta riippumattomaan hoi
toon määräämiseen todennäköisesti olemassa.
Alaikäisen tahdosta riippumattoman hoidon
perusteena voi olla mielisairaus, kuten aikui
silla. Vain alaikäisellä voi syynä olla myös va
kava mielenterveyden häiriö. Jälkimmäinen on
perusteena lievempi, ja lähettävän lääkärin on
helpompi valita tämä syy, jos tilanne on epä
selvä. Lisäksi hoitoon toimittamatta jättämisen
tulisi olennaisesti pahentaa nuoren sairautta
(mielisairautta) tai vaarantaa vakavasti hänen
terveytensä tai turvallisuutensa taikka muiden
henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Tilan
teen on oltava sellainen, etteivät muut mielen
terveyspalvelut tule kyseeseen.
Tarkkailuun ottamisen käytännöt ja hoitoon
määräämisen prosessi ovat samankaltaiset
kuin aikuisilla (Ojanen ja Mantere tässä nume
rossa). Hoitoonmääräämispäätöksestä tulee
kuitenkin alaikäisen tapauksessa varata mah
dollisuus kuulla myös vanhempien ja kaikkien
nuoren huoltoon osallistuneiden henkilöiden
(esimerkiksi vanhempien uudet puolisot, si
jaisvanhemmat, vanhemman asemassa olevat
isovanhemmat) mielipide. Huostaan otettujen
osalta kuullaan myös sosiaalitointa. Alaikäisten
hoitoonmääräämispäätökset alistetaan auto
maattisesti hallinto-oikeudelle.
Mielenterveyslaki ei määrittele tarkemmin,
mitä vakavalla mielenterveyden häiriöllä tar
koitetaan. Aiheesta on tehty yksi selvitys, jota
voidaan käyttää ohjaamaan päätöksentekoa
(TAULUKKO) (Kaltiala-Heino 2003). Esimer
kiksi käytöshäiriö voidaan käsittää tahdosta
riippumatonta hoitoa vaativaksi vakavaksi
mielenterveyden häiriöksi, jos siihen liittyy
itsemurhavaara tai impulssikontrollin häiriö,
joka johtaa hallitsemattomaan väkivaltaisuu
teen ja johon muut tukikeinot (lastensuojelu)
eivät sovellu. Niin ikään vakavaksi mielenter
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TAULUKKO. Alaikäisen akuutti vakava mielentervey
den häiriö. Mukailtu Kaltiala-Heinon (2003) taulukosta 1.
Psykoosit syystä riippumatta, myös lyhytkestoiset
psykoottiset oireet ja sekavuustilat
Vakava itsemurhayritys, pakottavat itsemurha
impulssit tai selkeä itsemurhasuunnitelma
Tilanteet, joissa itsemurhayritystä ei ole tapahtunut, mutta ei voida luottaa siihen, ettei nuori
toimi itsetuhoisten impulssiensa tai suunnitelmiensa mukaan
Itsetuhoisuus, joka ilmenee toistuvana itsensä
vaaraan saattamisena tilanteissa, joissa ikätason
mukaisesti voidaan edellyttää kykyä suojella
itseä
Vaikeat impulssikontrollin häiriöt ja kontrolloimaton väkivaltaisuus tai väkivallan uhka (liittyvät tyypillisesti käytöshäiriöihin, mutta esiintyvät
myös muissa häiriöluokissa)
Vakava laihuushäiriö, jonka somaattiset komplikaatiot ovat henkeä uhkaavia
Merkittävää akuuttia haittaa aiheuttava päihdehäiriö, johon liittyy muu mielenterveyden häiriö (esim. hengenvaara toistuvien myrkytysten
vuoksi tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi
joutuminen)
Vaikeat impulssikontrollin häiriöt ja kontrolloimaton väkivaltaisuus tai väkivallan uhka
Liittyvät tyypillisesti käytöshäiriöihin, mutta saattavat esiintyä myös muissa häiriöluokissa
Vakava laihuushäiriö, jonka somaattiset komplikaatiot ovat henkeä uhkaavia
Merkittävää akuuttia haittaa aiheuttava päihdehäiriö, johon liittyy muu mielenterveyden häiriö
Esimerkiksi hengenvaara toistuvien myrkytysten
vuoksi, seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi
joutuminen tai väkivaltainen impulssikontrollin
pettäminen

veyden häiriöksi saatetaan lukea käytöshäiriö,
johon liittyy nuoruusiän psyykkisen kehityk
sen merkittävä häiriintyminen. Sairaalahoito
ei yksin auta toistuvaan impulsiivisuuteen,
ellei sen aikana voida tarkentaa tutkimuksia
tai tehostaa lääkehoitoa. Alaikäisen päihde
häiriö voi olla mielenterveyslain tarkoittama
vakava mielenterveyden häiriö, jos nuorella
on toistuvaa haittaa aiheuttavaa pitkäaikaista
päihdekäyttöä, johon liittyy muu tunnistettava
mielenterveyden häiriö, tai jos alaikäisen päih
dekäyttö on niin vakavaa, että voidaan tehdä
päihderiippuvuuden diagnoosi (Kaltiala-Hei
no 2003).

Sijaishuoltopaikkojen nuoret
oma erityisryhmänsä
Jos nuoren sijoitus laitokseen kestää pitkään,
siihen tulee tarvittaessa liittää nuorisopsykiat
rinen avohoito (Haapasalo-Pesu 2010, Pylk
känen ja Marttunen 2010). Alaikäistä sijoitet
taessa hänen kaikkia hoidollisia tarpeitaan ei
kuitenkaan aina osata huomioida riittävästi.
Kun nuoren tilanne kärjistyy sijaishuoltopai
kassa, turvaudutaan usein nopeisiin ja epä
tarkoituksenmukaisiinkin ratkaisuihin. Sijais
huollosta nuoret tulevat kriisihoito-osastolle
tarkkailulähetteellä muita nuoria useammin,
vaikka kliinisten mittareiden valossa heidän
psykiatriset häiriönsä eivät ole niin vakavia
kuin muualta tulevien nuorten (Koponen ym.
2010). Vaikka nuorisopsykiatrinen osastohoi
to olisi tarpeen, suositeltavin vaihtoehto on
lyhyt osastohoito, jossa keskitytään akuutin
tilanteen selvittelyyn ja samalla mielenterveys
häiriöiden tutkimukseen ja hoitoon (Marttu
nen ym. 2004). Tarkkailulähetteellä päivystys
arvioon tulleen sijoitetun nuoren aggressiivi
sen tai impulsiivisen käytöksen taustalta löy
tyy käytöshäiriön lisäksi usein turvattomuutta
tai tarvetta provosoida ja uhmata kasvatuksel
lisia rajoja. Vaikeasti oireilevat sijaishuolto
laitoksiin sijoitetut nuoret ajautuvat herkästi
haitariliikkeeseen lastensuojeluyksikön ja
nuorisopsykiatrisen osaston välillä. Epätarkoi
tuksenmukaiset ratkaisut vaurioittavat nuoren
turvan ja luottamuksen tunteita. Vaikka perus
terveydenhuollon päivystystilanteissa valmiu
det arvioida nuoren tilannetta ovat rajalliset,
ratkaisut sijoitetun nuoren osastohoitoon lä
hettämisestä tulisi tehdä vain perusteellisen
selvittelyn jälkeen (Koponen ym. 2010). Si
joitetulla alaikäisellä on ympärillään turvallisia
aikuisia läpi vuorokauden, joten yleensä on
mahdollista odottaa seuraavaan päivään muun
muassa tietojen tarkentamista varten.

Lääkehoitoa maltilla
Nuorten lääkehoidossa tulee aina noudattaa
erityistä kriittisyyttä, ja psykiatriset lääkehoi
dot aloitetaan pääsääntöisesti erikoissairaan
hoidossa tai erikoislääkärin toimesta. Useaa

psykiatrista lääkettä koskeva tutkimustieto
on alaikäisten osalta vajavaista, ja virallista
käyttöaihetta ei usein ole nuorille. Lääkkeitä
käytettäessä joudutaan soveltamaan aikuisten
hoidosta kertyneitä tietoja. Nuorilla esimer
kiksi itsetuhoisuuden tai maanisten oireiden
lisääntyminen masennuslääkkeen käytön aloi
tuksen yhteydessä on yleisempää kuin aikui
silla. Kliinisen kokemuksen perusteella haitta
vaikutukset ja sopivat annokset poikkeavat
monien lääkkeiden osalta aikuisten haitoista ja
annoksista.
Unettomuuden hoito voidaan aloittaa ilman
lääkkeitä. Vuorokausirytmiin ja unenhuoltoohjeisiin tulee kiinnittää huomiota. Esimer
kiksi pelaamismahdollisuuteen ja internetin
käyttöön omassa huoneessa ilta- ja yöaikaan
on hyvä puuttua. Unettomuuden syy pyritään
selvittämään huolellisesti (Haapasalo-Pesu
ja Karukivi 2012, Urrila ja Pesonen 2012).
Univaikeuksien tai ahdistuksen oireenmukai
siin lääkityksiin tulee suhtautua varauksella.
Lääkkeisiin turvaudutaan vasta silloin, jos
lääkkeetön hoitoyritys ei ole tuottanut tulos
ta. Lyhytaikaisesti univaikeuksien hoitoon
voi käyttää hydroksitsiinia (25 mg x 1), mir
tatsapiinia (3,75–7,5 mg x 1) tai melatoniinia
(0,5–3 mg x 1) (Unettomuus: Käypä hoito
‑suositus 2008). Jos uniongelmien lisäksi
esiintyy vakavaa itsetuhoisuutta, jos nuoren
toimintakyky on erittäin huono tai jos hänellä
on psykoosin kaltaisia oireita, voidaan miettiä
toisen polven psykoosilääkkeen kokeilemista,
esimerkiksi ketiapiinin (25–50 mg x 1) tai ris
peridonin (0,5 mg x 1). Bentsodiatsepiineja
ja bentsodiatsepiinien tavoin vaikuttavia uni
lääkkeitä ei nuorten hoidossa tulisi yleensä
käyttää.

Lastensuojeluilmoitus on
tärkeä työkalu
Lastensuojelulain mukaan ”Terveydenhuollon
palveluksessa olevat ja kaikki terveydenhuol
lon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassa
pitosäännösten estämättä viipymättä ilmoit
tamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon
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Y DI N A S I AT
88 Alaikäisen psykiatrinen arvio perustuu sekä nuo
ren itsensä että huoltajien haastatteluihin yhdessä
ja erikseen.
88 Päivystyksellistä sairaalahoidon tarvetta arvioi
taessa alaikäisten osalta lähettämiskynnys on ai
kuisia matalampi, perusteena on vakava mielen
terveyden häiriö.
88 Päihtyneenä tai myrkytyksen vuoksi päivystykseen
tulleista alaikäisistä monella on taustallaan jokin
mielenterveyden häiriö, ja heidät tulisi ohjata pe
rustason tai erikoissairaanhoidon tarkempaan ar
vioon.
88 Lastensuojeluilmoitus on tärkeä työkalu, ja sitä
tulee käyttää herkästi.
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tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma
käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tar
peen selvittämistä”. Ilmoitusvelvollisuus kos
kee kaikkia ammattiryhmiä, eikä velvollisuutta
voi siirtää. Lastensuojeluilmoituksen syyksi
riittää perusteltu epäily siitä, että alaikäinen
itse tai hänen ympäristönsä vaarantavat hänen
turvallisuutensa, kasvunsa tai kehityksensä.
Yksiköissä on monesti sovittu yhteisistä toi
mintatavoista. Käytännön kannalta on aiheel
lista, että yksikössä laaditaan yksi yhteinen
ilmoitus. Ilmoituskynnyksen pitää olla matala.
Ilmoitusvelvollisuus täyttyy esimerkiksi, jos
alaikäinen tulee päivystysyksikköön päihty
neenä, myrkytyksen vuoksi tai päihtymyksen
takia loukkaantuneena. Ilmoitus on tehtävä
myös silloin, jos alaikäisen epäillään joutu
neen perheväkivallan tai muun väkivaltarikok
sen kohteeksi.
Mikäli alaikäinen ja hänen vanhempansa
toivovat, voidaan lastensuojeluilmoituksen
sijaan tehdä pyyntö lastensuojelutarpeen ar
vioimiseksi. Se on mahdollista toteuttaa salas
sapitosäännösten estämättä. Lastensuojelulain
mukaan edellytys tälle on, että pyyntö tehdään
viipymättä ja ilmoitusvelvollinen henkilö il
moittaa pyynnön tekemiseen johtaneet syyt.
Toisaalta jos perhe ei suostu pyynnön tekemi

H. Haravuori ym.

seen tai heitä ei tavoiteta, velvollisuus lasten
suojeluilmoituksen tekemisestä täyttyy.
Virka-aikaan lastensuojeluilmoitus tehdään
yleensä asuinpaikan mukaisiin lastensuojelun
palveluihin puhelimitse (kirjallinen ilmoi
tus postitse perässä) tai faksilla. Kunnissa on
usein virka-aikaan päivystävä lastensuojelun
sosiaalityöntekijä. Mikäli alaikäisellä on jo
lastensuojelukontakti ja hänen vastuusosiaali
työntekijänsä on tiedossa, voi hänet yrittää
tavoittaa. Virka-ajan ulkopuolella tehdään il
moitukset useimmiten keskitettyihin sosiaali
päivystyksiin puhelimitse. Joskus tilanne vaatii
päivystävän sosiaalityöntekijän välitöntä kut
sumista paikalle.

Seksuaalirikosepäilyt
Lastensuojelulain mukaan terveydenhuollon
ammattihenkilöllä on velvollisuus tehdä salas
sapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille,
kun hänellä on tehtävässään tietoon tulleiden
seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen
kohdistunutta rikoslain 20. luvussa rangaista
vaksi säädettyä tekoa. Rikoslain 20. luku sisäl
tää laajasti kaikki seksuaalirikosten muodot.
On hyvä muistaa, että rangaistavia tekoja ovat
myös seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
(alle 18-vuotiaalta) sekä lapsen houkuttele
minen seksuaalisiin tarkoituksiin (esimerkiksi
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvama
teriaalin tallentaminen lapsesta). Poliisille
ilmoittamisen lisäksi on tehtävä myös lasten
suojeluilmoitus. Mikäli epäilty teko on tapah
tunut aivan lähiaikoina, on poliisille ilmoitet
tava tästä heti, jotta rikostutkinta pystytään
aloittamaan välittömästi. Työntekijöiden tulee
kirjata tarkasti alaikäisen kertomus ja käydyt
keskustelut mutta pidättäytyä laajemmasta
haastattelusta, jottei rikostutkinta vaarannu.
Riski on sitä suurempi, mitä nuoremmasta lap
sesta on kysymys (Korkman ym. 2012). Poliisi
tekee tarvittaessa virka-apupyynnön epäilty
jen rikosten selvittämiseksi lasten ja nuorten
oikeuspsykiatriseen yksikköön.
Jos epäillystä tapahtumasta on kulunut alle
kolme vuorokautta, seksuaalirikosepäilyihin
liittyvät somaattiset tutkimukset näytteen
ottoineen järjestetään välittömästi ja muu

toinkin kiireellisesti (Lapsen seksuaalisen
hyväksikäytön epäilyn tutkiminen: Käypä
hoito ‑suositus 2006). Tutkimukset tehdään
lastentautien tai naistentautien poliklinikassa
tai päivystyksessä. Helsingin yliopiston Hjeltinstituutin oikeuslääketieteellistä yksikköä
voidaan konsultoida tarvittaessa, ja löydök
set tulee dokumentoida tarkasti (Väestöliitto
2012). Seksuaalirikoksen uhriksi joutunut
alaikäinen ja hänen vanhempansa tulee ohjata
kriisituen piiriin. Vaihtoehtoisesti voidaan har
kita esimerkiksi kiireellistä nuorisopsykiatrista
konsultaatiota tuen järjestämiseksi.

Lopuksi
Nuorten psykiatriset päivystystilanteet ovat
usein kaoottisia ja tunteita herättäviä. Näis
sä tilanteissa päivystävän lääkärin tavoitteena
on toimia alaikäisen edun mukaisesti. Tähän
päämäärään päästään rauhoittumalla, nuorta
kuulemalla ja kunnioittamalla sekä avoimella
aikuisten välisellä, tarvittaessa moniamma
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Summary
A young person in psychiatric emergency service
In a psychiatric emergency call situation an under-age person is entitled to make decisions
concerning her/himself and her/his treatment, and the physician shall act for the young person’s
best. When necessary, child protection should be informed and in suspected sexual offence,
also the police. The assessment of the need for psychiatric treatment must be based on patient
history evaluated under undisturbed conditions. The young person and the raisers are interviewed
together and separately. The participation of parents in the psychiatric therapy of a young person
is the principal rule. Outpatient care is the primary method. Psychotropic medication for a young
person in an emergency call situation is started only in exceptional cases.
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