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!JOHANNES LEHTONEN–EIL A L AUKK ANEN  
Nuorisopsykiatria  
!hyödyttää kaikenikäisiä
Suomessa on osattu antaa arvoa nuorten mielen- 
terveyspalveluille. Digitaalisen viestinnän  
nousu ei vähennä niiden tarvetta.

Käsitys psyykkisestä terveydestä on ollut 
aina yhteydessä yhteiskunnan rakentei-
siin. Suomalaisen yhteiskunnan muu-

toksessa toisen maailmansodan jälkeen tämä 
yhteys näkyi selvästi psykiatrian ja nuorisopsy-
kiatrian kehityksessä. Mielenterveyspalveluita 
siirrettiin avohoitoon ja laitoksia purettiin. Ku-
va psyykkisestä terveydestä sai uusia sisältöjä. 
Normatiivinen käsitys terveyden ja sairauden 
rajoista korvautui kehityksellisellä näkemyk-
sellä. Mielenterveyden häiriöiden perinnöllistä 
määräytyneisyyttä tärkeämmäksi tekijäksi nou-
si ikävaiheiden kautta kulkeva kehitys, jonka 
häiriintymistä psyykkisten oireiden ja sairauk-
sien katsottiin edustavan. Syntyi edellytykset 

erityisesti nuoruusikäisille (13–22 vuotta) tar-
koitetun psykiatrian kehittymiselle.

Muutosten henki kirjattiin lakiin vuoden 
1991 alusta, kun mielisairaslaki muuttui mie-
lenterveyslaiksi. Nuorisopsykiatria ei siten put-
kahtanut terveydenhuollon kenttään kuin tyh-
jästä ja odottamatta. Sille oli syntynyt erityinen 
tarve yhteiskunnan ja ihmiskuvan muutoksen 
kautta. Tietous nuoren ihmisen persoonallisuu-
den kehityksestä oli lisääntynyt uusia näköalo-
ja avanneen tutkimuksen ansiosta. 1900-luvun 
jälkipuoliskolla nimekkäimpiä alan kehittäjiä 
olivat Donald Winnicott, Peter Blos vanhempi 
ja nuorempi, Anna Freud, Erik H. Erikson sekä 
Moses ja Egle Laufer. Vuosituhannen vaihtee-
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seen tultaessa kuva laajentui voimakkaasti so-
siaalisten tekijöiden suuntaan. Viime vuosina 
se on vielä täydentynyt merkittävällä tavalla ai-
votutkimuksen kautta.

Viesti nuoruusiän erityisestä arvosta omak-
suttiin Suomessa innolla kenties erityisesti sik-
si, että sodan vaikutukset ja uuden sukupolven 
kokema isättömyyden trauma olivat kohdelleet 
suomalaista väestöä ankarasti. 

Kehityssysäyksen nuorisopsykiatrialle Suo-
messa antoivat ennen kaikkea Tor-Björn Hägg-
lundin nuoruusikään kohdistuneet tutkimukset 
ja Kari Pylkkäsen yhdessä monen muun kans-
sa käynnistämät nuorisopsykiatrisen koulutuk-
sen ja psykoterapian hankkeet 1970-luvulta al- 
kaen. Ne loivat edellytykset lääkintöhallituk-
sen suunnitelmalle kehittää nuorille psykiat-
rinen palvelujärjestelmä, joka toteutettiin vai-
heittain sairaanhoitopiiriuudistuksen vanave-
dessä 1980-luvun lopulta alkaen.

Samalle pohjalle rakentui myös nuorisopsy-
kiatrinen erikoislääkärikoulutus, joka hyväk-
syttiin opetusministeriön erikoislääkärikoulu-
tuksen työryhmässä itsenäiseksi erikoisalaksi 
vuodesta 1999 alkaen.

Nuorisopsykiatrinen palvelujärjestelmä 
sai muotonsa nopeasti
Nuorisopsykiatrian kehitys on noudattanut 
osittain samaa kaavaa kuin aikuispsykiatrian. 
Muusta lääketieteestä aluksi erillinen ja oudok-
suttu, ehkä pelättykin erikoisala, joka keskittyi 
nuoruusikäisiin, on muuttunut kehityksen ku-
luessa väestön kokemaksi tarpeelliseksi ja tär-
keäksi terveydenhuollon toiminta- ja palvelu-
alueeksi. Se kattaa nuoruusiän häiriöiden ja 
psyykkisten ongelmien tutkimuksen ja hoidon 
ohella myös alan kehittämisen, mielentervey-
den vaalimisen ja häiriöiden ennaltaehkäisyn. 
Nuorisopsykiatrian toimivuudesta eivät hyödy 
vain sen asiakkaat, vaan myös nuorten lähipii-
ri, omaiset ja laajasti katsoen koko väestö ja tu-
leva sukupolvi.

Lama-ajan leikkausten paineessa psykiatrian 
selviytymisstrategiana oli suunnata sairaalois-

ta vapautuneita voimavaroja uuden erikoisalan 
tarpeisiin. 

Tämä tehtävä sopi hyvin Kari Pylkkäselle, jo-
ka oli lääkintöhallituksessa 1980-luvulla nuo-
risopsykiatrian kehittämistyöryhmän puheen-
johtaja. Hallinnon ammattilaisena hänellä oli 
edellytykset nähdä, mitä uuden erikoisalan ke-
hittäminen vaatii. Hän myös aisti nuorten sii-
hen saakka piilossa olleet tarpeet. Molemmat 
tämän kirjoittajista toimivat kehitystyön eri vai-
heissa Kari Pylkkäsen työtovereina.

Terveydenhuollon palvelujärjestelmään syn-
tyi suhteellisen lyhyessä ajassa koko maan katta-
va nuorisopsykiatrian palveluverkosto. Avohoi-
to oli pääasiallinen toimintamuoto. Lainsäädän-
nön tuella perustettiin myös nuorisopsykiat-
risten vuodeosastojen verkosto ja myöhemmin 
erityisen vaativan hoidon yksiköt. 

Sitä ennen oli ollut vallalla ajatus, että nuor-
ten hoito sairaaloissa on parasta toteuttaa yh-
dessä aikuisten kanssa. Tänään tuskin kukaan 
ajattelee näin. Oirehtivien nuorten omaleimai-
set tarpeet niin diagnostiikassa kuin hoidossa 
tunnustetaan yleisesti. 

Nuoruusiän kehitysvaiheen erityispiirteet 
ovat tulleet tutuiksi ja niiden merkitys on saa-
nut väestön keskuudessa laajan kliinisen hy-
väksynnän. Sen seurauksena maassamme on 
nyt toimintakykyinen ja nuoruusikäisen ihmi-
sen tarpeista lähtevä palvelujärjestelmä, jonka 
kehitystä ja laatua seurataan aktiivisesti muun 
muassa Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyk-
sen toimesta.

Psykiatristen palveluiden taustalla on 
ääneen lausumaton sosiaalinen sopimus
Palvelujärjestelmän kehittäminen vaatii kykyä 
integroida hallinnon tehtävät väestön tarpeisiin 
ja oireista kärsivän yksilön henkilökohtaiseen 
maailmaan. Isot ja raskaat hallintojärjestelmät 
voivat vaarantaa näiden tavoitteiden yhteenso-
vittamisen. Hallinnolla on taipumus muuttua 
itseisarvoiseksi, mutta Kari Pylkkästä lainaten: 

”Hallinto ei saisi koskaan olla itsetarkoitus, 
vaan väline varsinaisten hoidollisten tavoitteiden 
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saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Psykiatrien ja 
muiden mielenterveystyön ammattilaisten tehtä-
vänä on pitää huolta siitä, että psykiatrisen toi-
minnan asianmukainen sisältö, korkea laatu ja 
tuloksellisuus ovat psykiatrian hallinnon tärkeim-
piä haasteita.” 

Hallinnon toimijan työnkuvaan kuuluu ko-
kea rakenteellista ristiriitaa yleisen ja yksilöä 
huomioivan näkemyksen välillä. Tätä ristirii-
taa kyetään tuskin milloinkaan ratkaisemaan 
kokonaan. Onnistuminen hallinnossa edellyt-
tää sen kestämistä. Hallinnon toimijoilla pitäisi 
olla siihen riittävästi kypsyyttä ja halua välttää 
kategorisia toimintatapoja, vaikka seurauksena 
voi olla, että päätökset tulevat hitaasti ja toimin-
ta näyttää tehottomalta.

Palveluiden kehittäminen ei ole yksistään 
ammatillinen, hallinnollinen tai koulutuksel-

linen tehtävä. Yhteiskunnassa vallalla olevat 
virtaukset määräävät sen, mitä tavoitellaan. Tä-
mä näkyy korostuneesti nyt, kun sote-ongelmaa 
ratkaistaan. 

Taustalla on, kuten aina, sekä julkilausuttu et-
tä osin lausumaton sosiaalinen sopimus, johon 
ajankohtainen ihmiskuva vaikuttaa. Yhteiskun-
ta mahdollistaa ja voi toisaalta kieltää palvelui-
den kehittämisen. Kehittämisen suunta riippuu 
myös yhteiskunnan henkisistä reunaehdoista. 
Hyviäkään hoitomalleja ei voi toteuttaa, ellei 
yhteiskunta anna niille tilaa.

Nuorten palveluita suunniteltaessa kannat-
taakin katsoa pidemmälle ja punnita sitä, mikä 
on ensisijaista: tuottavuus käyntimäärinä ja oi-
repisteiden muutoksina vai nuoren arjessa nä-
kyvä elämän hallinta ja aikuisena tarvittavien 
taitojen lisääntyminen. 

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, kuinka 
herkästi nuorten toimintakyky ja mielenterveys 
reagoivat yhteiskunnan muutoksiin. Palvelujär-
jestelmän toiminta ei ole enää ongelma, vaan 
kyse on nuorten ja heidän perheidensä saaman 
tuen puutteesta.

Huoli nuorten ongelmista on 
vakiintunut vaaliteemaksi
Yhteiskunnan olosuhteet ja terveysongelmien 
kirjo tulevat vastakin muuttumaan. Kykeneekö 
nuorisopsykiatria yhdessä sosiaalitoimen kans-
sa vastaamaan nuorten kehityshaasteisiin myös 
jatkossa? Minkälaisia tehtäviä tulevaisuudelta 
voi odottaa ammattilaisten ratkottavaksi? 

Tietoisuus nuoruusiän merkityksestä ihmisen 
elämänkaaressa on vahvistunut suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja on nykyisin laajaa. Se ilmenee 
esimerkiksi siinä, että huoli nuorten ongelmista 
on politiikassa kelpo aihe, jonka avulla voi saada 
tukea vaaleissa. Emme tarkoita tätä kyyniseksi 
huomioksi, vaan merkkinä siitä, että nuorten 
asemasta ollaan kiinnostuneita ja sen kohtaloi-
ta halutaan seurata. 

Nuorten terveyspalveluja pidetään arvossa. 
Nuorisopsykiatria saa tästä myötätuulesta osan-
sa. Pidämme selviönä, että nuorisopsykiatriset 

SYNT Y V Y YS  
ON L A SKENUT 
SUOMESSA 
VOIMAKK A A STI . 
KUOLLEISUUS 
YLIT TÄ Ä 
SYNT Y V Y YDEN .
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palvelut tulevat säilymään, joskin ehkä jossain 
määrin eriytymään esimerkiksi päihdepalve-
luiden suuntaan. 

On vaikeaa kuvitella sellaista terveydenhuol-
lon päättäjää, joka haluaisi kohdistaa säästöt 
nimenomaan nuorten palveluihin. Siitä saisi 
maksaa luottamuksen menetyksellä.

Palveluiden tarkoituksenmukainen toiminta 
on kuitenkin toinen kysymys. Se jää nuorisopsy-
kiatrian ja sen yhteistyökumppaneiden vastuul-
le. Tasokkaan koulutuksen ylläpitäminen on 
ensisijaista. Tutkimustyöllä on myös suuri mer-
kitys. Niille tukena ovat lääketieteellisiin tiede-
kuntiin suhteellisen hiljattain perustetut nuo-
risopsykiatrian professuurit.

Nuorten itsenäistyminen on 
enemmän kuin sukupolvikapinaa
Kun nuorisopsykiatrian kokonaiskuva näyttää 
nyt hyvältä, huomiota voi kiinnittää myös muu-
tamiin nuorten erityisongelmiin tämän päivän 
yhteiskunnassa. Päällimmäisenä mielessämme 
on kysymys, kykeneekö nuoruusikäinen pol-
vi vastaamaan ikävaiheensa tärkeimpään haas-
teeseen omaksua uuden aikuisen sukupolven 
vastuu ja viemään eteenpäin siihen kuuluvaa 
yhteiskunnan uudistumista. Tämä koskee myös 
varttuneempaa sukupolvea. Antaako se tilaa ja 
tukea uuden sukupolven generatiivisuudelle, 
jotta nuoret voivat löytää ratkaisuja tähän vai-
keaan ja monitahoiseen tehtävään? 

Nuoruusikä on ihmisen elämänkaaressa se 
nimenomainen vaihe, joka luo pohjan uuden 
sukupolven tavalle kehittää yhteiskuntaa ih-
misen parhaaksi. Nuorten ikäkauteen kuuluu 
jokaisen kohdalla itsenäisen ja uuden, nuoren 
kasvutaustasta eriytyvän ja siitä ainakin joltain 
osin riippumattoman minä- ja todellisuuskuvan 
luominen. Muuten kulttuuri ei uusiudu. 

Nuorten saama tuki vanhemmalta polvelta ei 
ole koskaan itsestäänselvyys. Nuorten itsenäis-
tymispyrkimys ymmärretään liian usein van-
hemman sukupolven vastustamisena näkemät-
tä sen merkitystä koko yhteiskunnalle tärkeänä 
uusiutumisprosessina. 

Myös nuorten oma sukupolvi voi jähmettää 
sukupolvien välisen vuorovaikutuksen, jos se 
kieltäytyy vastavuoroisuudesta vanhemman 
polven kanssa ja pitää loputtomasti kiinni nuo-
ruusikäisen osin illusorisesta vapaudesta.

Nämä kysymykset eivät ole vain ylätason ir-
rallista pohdintaa. Nuorten ammattiopintoihin 
kohdistuu jatkuvaa tehostamispainetta, joka ei 
ole lähtöisin nuorista. Aikaa ja tilaa oman iden-
titeetin vahvistumiselle ja uuden todellisuus-
kuvan löytämiselle ei tahdo riittää. Työmarkki-
noilla moni nuori on neuvoton ja työtön. 

Nuorten syrjäytymisvaara jo ennen peruskou-
luiän loppua on vakava kysymys väestön uusiu-
tumisen kannalta. Nuorten tulevaisuususkoa 
on horjuttamassa myös ilmastonmuutoksen ai-
heuttama ahdistus, johon voi liittyä luottamuk-
sen puutetta vanhemman polven vastuuntun-
toa kohtaan. 

Julkinen keskustelu seksuaalisuudesta 
unohtaa monesti tunteiden arvon
Nuoruusikään kuuluu valmistautuminen pari-
suhteeseen ja perheen perustamiseen. Tähän 
liittyvistä vaikeuksista on kirjoitettu viime ai-
koina paljon. Syntyvyys on laskenut Suomessa 
voimakkaasti. Kuolleisuus ylittää syntyvyyden. 
Toisin sanoen elämme, tätä ilmiötä hiukan pes-
simistisesti tarkastellen, kuihtuvassa yhteiskun-
nassa. Nämä ongelmat ahdistavat varmasti mo-
nia, mutta niistä keskustelu on monimutkaista ja 
vaikeaa. Monenlaisia ristiriitoja on kohdattava. 

Työelämän säännöt ja asuntopolitiikka ei-
vät suosi perheitä eivätkä tue lasten hankin-
taa. Nuorten perheiden jääminen yksin ilman 
vanhempien ympäröivää verkostoa on lisäänty-
nyt. Ongelmavyyhden taustalla voi olla muita-
kin kuin yhteiskunnallisia tekijöitä, kuten esi-
merkiksi psykologiset hahmotusvaikeudet siitä, 
millä tavalla aikuistuminen ja seksuaalisuuden 
haltuunotto voisi onnistua parhaiten. 

Seksuaalisuus tulee tämän päivän julkisuus-
kuvassa esille ennen kaikkea seksuaalisena 
käyttäytymisenä, siis seksuaalisuuden ilmiasun 
kautta. Tunnesisällöt ja suhde toiseen ihmiseen 
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unohtuvat ja voivat jäädä käyttäytymisneuvon-
nan tai median tuottamien kuvien alle, jolloin 
niiden arvoa ei välttämättä nähdä. Kuva sek-
suaalisuudesta muuttuu silloin vain erilaisten 
käyttäytymistapojen vaihdantamarkkinaksi, jos-
ta puuttuu seksuaalisuuden suuri henkilökoh-
tainen ja inhimillinen arvo.

Siksi on perusteltua kysyä, onko monen nuo-
ren vaikea löytää median mitä monipuolisim-
pien seksuaalisisältöjen keskellä oma sisäinen 
kuvansa seksuaalisuudesta ja arvostaa sellaisia 
omia henkilökohtaisia odotuksiaan parisuhtees-
ta, jotka voisivat sopia aidosti omaan kehitys-
vaiheeseen ja elämäntilanteeseen. Jättääkö pin-
tatiedon tulva vastaamatta moniin kysymyksiin 
seksuaalisuuden henkilökohtaisesta merkityk-
sestä ja toiseen ihmiseen kohdistuvien tuntei-
den arvosta?

Ulkoiset normit eivät voi yksistään ohjata 
nuorta kasvamaan kohti henkilökohtaista mi-
nuutta, ei edes silloin, kun normiksi muodos-
tuu seksuaalisuus kaikkien mahdollisuuksien 
kirjona, jossa mikään sisältö ei erotu arvoltaan 
mistään muusta sisällöstä kenenkään nuoren 
kohdalla. Tämänkaltainen kuva, jota media toi-
sinaan tarjoaa, näyttäytyy välinpitämättömänä 
ja tunnekielteisenä. 

Nuoruusiän kehitysvaiheeseen kuuluu sek-
suaalisen identiteetin muodostaminen ja sitä 
vastaavan parisuhteen löytäminen. Nykypäi-
vän kulttuuri jättää nuoren tässä suhteessa ken-
ties epävarmemmaksi kuin päältä katsoen luu-
lisi. Ongelma koskee yhtä lailla vastakkaiseen 
kuin samaan sukupuoleen kohdistuvaa sek- 
suaalista kiinnostusta. Identiteetti voi olla 
myös transseksuaalinen tai sillä ei ole selkeää 
sidosta anatomiseen kehoon. Ensisijaista on 
identiteetti, joka kypsyy ajan kanssa ja jonka 
pohjalta seksuaalisuuden ilmiasu saa vähitel-
len muotonsa. 

Voi toki hyvällä syyllä kysyä, kuuluvatko tä-
mäntapaiset ongelmat lainkaan nuorisopsykiat-
riaan. Vastakysymys on kuitenkin yhtä aiheelli-
nen: Jos eivät kuulu, kenelle ne sitten kuuluvat? 

Digitaalisen median maailma muuttaa 
ihmismieltä ajattelun alustana
Globaalin digitaalisen viestinnän arvoa, help- 
poutta, tehokkuutta ja tasa-arvoistavaa sekä mo-
nissa tilanteissa turvallisuutta lisäävää merki-
tystä ei voi kiistää. Digitaalisella viestinnällä 
on kuitenkin rajansa. Digitaalisesti välitettyjen 
sanojen väliin jää paljon lausumattomia merki-
tyksiä, jotka jäävät piiloon sähkösanomatyylisel-
tä semiotiikalta. 

Informaatioteknologia ja sen tehokkuutta hy-
väksi käyttävä media sekä digitaalisen viestin-
nän somemaailma voivat muuttua kipupisteeksi 
nuoren ihmisen tiellä kohti aikuistumista. Ai-
hetta valaisee Suomen Akatemian rahoittama 
ja vastikään uutisoitu professori Katariina Sal-
mela-Aron johtama tutkimus, jonka mukaan di-
gilaitteiden käytöllä ja sosiaalisella medialla on 

MEDIATEKNIIK AN 
LOISTAVAK A AN  
OSA AMIN EN EI  
AN NA VALMIUKSIA 
K ÄSITELL Ä  
EL ÄMÄN VALINTA- 
K YSYMYKSIÄ .
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yhteys identiteetin kehityksen ongelmiin. Vain 
joka viidennellä lukioikäisellä nuorella todet-
tiin olevan selkiytynyt identiteetti.

Mukanaolo median eri muodoissa koetaan 
tärkeäksi. Sen uskotaan osoittavan kykyä elää 
tässä ajassa, silloinkin kun sanottavalla ei ole 
laajempaa merkitystä. Kuuluisalla motollaan 
”Medium is the message” Marshall McLuhan 
kiinnitti jo puoli vuosisataa sitten huomiota 
tähän ilmiöön, jossa media itsessään tulee tär-
keämmäksi kuin viestinnän sisällöt. 

Kun median merkitys korostuu, siitä tulee 
ajattelun alusta, joka organisoi ihmisen mieltä. 
Perinteiset arvot menettävät vastaavasti merki-
tystään. Niiden tilalle tulee julkisuudessa esiin-
tymisen arvo, jolla ei ole spesifistä sisältöä ja jo-
ka ei ohjaa aidosti nuoria eikä vanhempaakaan 
väestöä elämän tärkeissä valinnoissa.

Mediasta löytää usein myös sen, mikä on me-
diaa ylläpitävien tahojen mielestä tärkeää, ja eh-
kä myös sen, mikä tuottaa hyötyä median omis-
tajille. Yhtenä esimerkkinä voi pitää Facebook-
yhteisön viimeaikaisia ongelmia.

Kun myös ei-kaupallinen media omaksuu kil-
pailun vaikutuksesta kaupallisen median arvot, 
syntyy asetelma, jossa viestintään osallistumi-
nen muuttuu taloudelliseksi sekä esillä ole-
misen narsistiseksi arvoksi, joka alkaa leima-
ta kulttuurin arvomaailmaa. Tällaisessa maail-
massa syvällisempi henkilökohtainen pohdinta 
tuntuu helposti nololta ja neuroottisesti sisään-
päin kääntyneeltä, jollaisena kukaan ei halua 
esiintyä. 

Aidon, omakohtaisen arvomaailman löytämi-
nen voi tällöin vaikeutua etenkin nuorilla, jotka 
ovat sitä ensimmäisen kerran elämässään tosis-
saan hakemassa. Media on silloin ottanut hal-
tuunsa ja antanut oman sisältönsä sille, minkä 
pitäisi edustaa vain tiedon välittämisen näyt-
tämöä, mutta ei vielä sen sisältöä. Tässä näkyy 
median piilomanipuloiva vaikutus.

Kuinka hyvin nuoret selviävät hämmentäväs-
sä median ohjaamassa maailmassa, jossa pidem-
mälle elämässä ehtineet osaavat pitää parem-
min pintansa vakiintuneiden arvojensa perus-
teella? Luultavasti kuitenkin hyvin, sillä nuoret 

viihtyvät somen ja muun median maailmassa. 
Mutta joillekuille heistä voi jäädä oman arvo-
maailman saavuttamisen nälkää, jota on vaikea 
paljastaa kenellekään. 

Kukaan ei toki tiedä varmuudella, ketä tämä 
voi koskea. Koskeeko ongelma todellisuudessa 
ketään ja onko edes koko tässä esitetty näkemys 
lainkaan oikeassa? Katariina Salmela-Aron tut-
kimuksen viesti tukee käsitystä, että ongelma 
on todellinen.

Eniten huolta herättää sen nuorisoväestön 
selviäminen, joka on syrjäytymiskierteessä ja 
jonka medialukutaito jää hämäräksi. Aihetta 
huoleen on tosin niidenkin nuorten kohdalla, 
jotka ovat nopealiikkeisiä, kenties suvereene-
ja mediaviestinnän osaajia. Tuleeko siitä heille 
itseisarvo, joka eristää heidät tavallisen arki-
elämän piirissä vastaan tulevista ongelmista? 
Mediatekniikan loistavakaan osaaminen ei an-
na valmiuksia käsitellä kipeitä, vielä hahmottu-
mattomia elämän valintakysymyksiä, joiden rat-
kaisu on hidasta ja vaatii vuosien aikajännettä.  

Nuorisopsykiatrian haastavuus 
tekee alasta myös palkitsevan
Yhteiskunnan, kulttuurin, tietämyksen ja ter- 
veydenhuollon muutokset vaikuttavat syväl-
lisesti ja suoraan nuorten ikäpolveen. Monet 
niiden nykyisistä piirteistä sopivat nuorille ja 
tukevat kehitystä. Piilossa voi kuitenkin olla 
perustavanlaatuisia yhteiskunnan tuen ja psy-
kologisen aikuistumisen ongelmia, jotka peit-
tyvät median horisontaaliseen tässä ja nyt -to-
dellisuuteen. 

Nuorisopsykiatria on osaltaan mukana rat-
komassa ongelmia, mutta se ei voi korjata yh-
teiskunnan muutosten seurauksia. Erikoisalana 
nuorisopsykiatria on mielenkiintoinen, haas-
tava ja tulevaisuususkossaan palkitseva ala. Jos 
nuoria onnistutaan auttamaan oikea-aikaisesti 
heidän vaikeuksissaan, työn tulokset ovat hy-
viä. ▪

Kirjoitus on omistettu professori Kari Pylkkäsen 
(1944–2017) muistolle.


