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Nuoruusikäisten 
mielenterveysongelmista 

• Mielenterveysongelmat ovat suurin 
yksittäinen terveysriski nuorilla 

• 20 % kaikista nuoruusikäisistä oireilee jollain 
tavoin nuoruusikänsä aikana 

• 10 % tarvitsee hoitoa 

• 5 % tarvitsee erikoissairaanhoitoa 

 



• Tällä hetkellä hoitoa perustasolla 
kouluterveydenhuollossa, perheneuvoloissa ja 
nuorisoneuvoloissa ym. matalan kynnyksen 
paikoissa 

• Erikoissairaanhoitoa nuorisopsykiatrian 
poliklinikoilla keskussairaaloissa 

• Lastensuojelulaitoksissa erityistä hoidollista 
asiantuntemusta vaihtelevassa määrin 



Etelä-Pohjanmaalla  

• Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri käynyt 
perustason työryhmien konsulttina 1-2 päivää 
lukukaudessa 

• Määrä ollut täysin riittämätön varsinaista 
hoitoa ajatellen, mutta hyvä alku yhteistyölle 



Työnkuva 

• Maakunnallisen nuorisopsykiatrisen 
konsultaatioverkoston rakentaminen 
yhteistyössä perusterveydenhuollon ja 
lastensuojelun kanssa. 

• Jalkautumisen kehittäminen ja 
telelääketieteen käyttöönotto potilaan ja 
perheen lähipalveluiden vahvistamiseksi. 



Kauhava 

Evijärvi 

Lappajärvi 
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Alajärvi Lapua 
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JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
Ilmajoki – Kurikka 

34 256 

Kuusiolinna Terveys Oy 
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä  

Alavus – Kuortane – Ähtäri 
22 008 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-
alue 

Alajärvi – Vimpeli – Soini 
15 556 

Suupohjan peruspalveluliike-
laitoskuntayhtymä 

Kauhajoki – Isojoki – Karijoki – 
Teuva 
23 152 

Seinäjoen terveyskeskus 
Seinäjoki – Isokyrö 

65 726 

Lapuan terveyskeskus 
14 736 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
Kauhava – Evijärvi – Lappajärvi  

22 832 

Yhteensä 198 266 



Perustason työryhmien uusi 
kokoonpano 

• Perheneuvoloiden nuoria hoitavat työntekijät 

• Perusterveydenhuollon lääkäri 

• Sosiaalitoimen työntekijöitä 

• Kouluterveydenhoitajat 

• Koulupsykologit 

• Koulukuraattorit 

• Etsivä nuorisotyö 

• Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri 



• Työtapaa testattu pitkin kevättä ja kesää 

• Perheet ovat olleet tyytyväisiä 

– Matkat Seinäjoelle jääneet pois, aikaa menee 
vähemmän 

– Tutut työntekijät kunnassa ovat säilyneet 

• Päästään nopeasti asian ytimeen 



Kuntapäivän rakenne 

• Erikoislääkäri kunnassa keskimäärin 2 pv/kk 

• 2 h moniammatillinen tiimi, jolloin käsitellään 
nuorten asioita joko nimettöminä tai nimellä 
(lupa) 

• Potilasaikoja, joilla mukana oma työntekijä 

• Kuntalaskutus sairaanhoitopiirin hinnaston 
mukaisesti 



• Tämän työtavan olisimme aloittaneet joka 
tapauksessa, ilman soteakin! 


