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1 JOHDANTO 

Nuorista 20 – 25 % kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyshäiriöt 

ovatkin tavallisimpia terveysongelmia nuorilla. Useat mielenterveyshäiriöt il-

menevät ensimmäistä kertaa nuoruudessa. Nuorella voi olla useampi mielen-

terveyshäiriö yhtä aikaa. (Nuorten mielenterveyshäiriöt 2018.) Esimerkiksi 

ADHD-diagnoosin saanut nuori voi omata myös päihdeongelman ja masen-

nukseen sairastuneella nuorella voi olla myös ahdistuneisuushäiriö. Tutkimus-

ten mukaan tytöt oireilevat enemmän sisäänpäin, kun taas pojat oireilevat 

ulospäin. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 51.) 

 

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, koska nuorten mielenterveyden häiriöt 

ovat yleisiä nykyään. Nuorten määrä on kasvanut psykiatrisessa erikoissai-

raanhoidossa eri puolilla Suomea. Uudellamaalla melkein joka kymmenes 13 - 

17-vuotias oli psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas vuonna 2017. Myös 

Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa nuorten määrä psyki-

atrisessa erikoissairaanhoidossa on lisääntynyt aiempaan nähden. (Nuotio 

2018.)  

 

Sairaalaopetus osallistuu nuorten mielenterveyshäiriöiden hoitoon ja kuntou-

tukseen moniammatillisessa yhteistyössä, sillä oppilailla on oltava hoitosuhde 

joko nuorisopsykiatrian poliklinikalle tai nuorisopsykiatrian osastolle. Moniam-

matillisuus näkyy sairaalaopetuksen henkilökunnan ja hoitohenkilökunnan vä-

lisenä päivittäisenä yhteistyönä. Oppilaan arviointiin osallistuu lisäksi nuoren 

kotikoulun henkilökuntaa. (Sairaalaopetus s.a.) Esimerkiksi kotikoulun tervey-

denhoitaja voi olla keskeisessä roolissa nuoren tilannetta selvitettäessä, sillä 

kouluterveydenhoitajan työ on vahvasti sidoksissa koulu- ja opiskelijayhtei-

söön. Terveydenhoitajat osallistuvat moniammatilliseen yhteistyöhön kou-

luissa, oppilaitoksissa ja laajemmin kunnassa sekä palvelujärjestelmässä. 

(Terveydenhoitaja 2018.) Näin ollen terveydenhoitajat osallistuvat myös sai-

raalaopetuksessa olevan nuoren terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointiin. 

 

Otin yhteyttä Mikkelin lyseon koulun alaisuudessa toimivaan Moision sairaala-

opetukseen, josta käytän jatkossa nimitystä Mikkelin sairaalaopetus. Henkilö-

kunta oli kiinnostunut toimimaan opinnäytetyöni toimeksiantajana, joten 
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teimme sopimuksen opinnäytetyöstä (liite 1). Tämä opinnäytetyö on toiminnal-

linen, sillä tarkoituksena oli tuottaa Mikkelin sairaalaopetuksesta esite. Esite 

tulee sairaalaopetuksen käyttöön, ja se on tarkoitettu yläkouluikäisille oppi-

laille, joilla on mielenterveyden häiriöitä. Esitteestä on kuitenkin myös hyötyä 

oppilaiden vanhemmille sekä sairaalaopetuksen yhteistyötahoille. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli antaa tietoa nuorten yleisimmistä mielenterveyden häiri-

öistä. Tavoitteena oli myös helpottaa sairaalaopetukseen tulevan nuoren opis-

kelun aloitusta.  

 

Koen opinnäytetyön aiheen hyödylliseksi, sillä voisin kuvitella työskenteleväni 

terveydenhoitajana kouluterveydenhuollossa ja tulen varmasti kohtaamaan 

nuoria, joilla on mielenterveyshäiriöitä. Uskon tämän opinnäytetyön tekemisen 

kerryttävän minulle kokemusta ja teoriatietoa nuorten mielenterveyshäiriöistä. 

Opinnäytetyön tekemisessä auttoi suoritettu mielenterveys- ja päihdetyön har-

joittelu Mikkelin sairaalaopetuksessa. Näin ollen minulla on myös käytännön 

kokemusta sairaalaopetuksesta.  

 

2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Mikkelin sairaalaopetus, joka sijaitsee 

Moision psykiatrisen sairaalan sairaala-alueella. Sairaalaopetuksessa toimivat 

luokat 7. – 9. ja opetusryhmiä on kaksi. Molemmissa opetusryhmissä on kah-

deksan oppilaspaikkaa. Osasto-opetusryhmän oppilaat tulevat nuorisopsykiat-

rian osastolta, ja avo-oppilailla on oltava hoitosuhde nuorisopsykiatrian polikli-

nikalle. Sairaalaopetuksen henkilökunta muodostuu erityisluokanopettajasta, 

päätoimisesta tuntiopettajasta ja koulunkäyntiavustajista. Koulupäivä alkaa 

aamulla yhdeksältä ja päättyy iltapäivällä kahdelta. Avo-oppilaat ruokailevat 

koululla ja osastolta tulevat oppilaat ruokailevat osastolla. Koulutyö saattaa 

keskeytyä koulupäivän aikana, jos oppilaalla on hoitoon liittyviä tapaamisia. 

(Sairaalaopetus s.a.)  

 

Sairaalaopetus tekee jatkuvaa yhteistyötä nuorisopsykiatrian poliklinikan sekä 

osaston kanssa. Opettajat osallistuvat aamuisin osastolla järjestettävään ko-

koukseen ennen koulupäivän alkamista. Kerran viikossa opettajat pitävät nuo-

risopsykiatrian osaston henkilökunnan kanssa kokouksen, jossa sovitaan tule-
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van viikon ohjelmasta. Opettajat osallistuvat oppilasta koskeviin moniammatil-

lisiin palavereihin tutkimus- tai hoitojakson aikana. Myös oppilaiden omien 

koulujen kanssa tehdään yhteistyötä. Sairaalaopetuksessa pyritään noudatta-

maan oppilaan oman koulun lukujärjestystä ja opetussuunnitelmaa. Sairaala-

koulun tiloissa onkin mahdollista opettaa lähes kaikkia oppiaineita. Oppilaan 

jaksaminen ja oma kunto huomioidaan aina opiskelussa. Koulukuntoisuutta 

arvioidaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Todistuksen oppilas saa 

omasta koulustaan, ja oppilaan arviointi tapahtuu kotikoulun sekä sairaalaope-

tuksen yhteistyönä. (Sairaalaopetus s.a.) 

 

3 NUORUUS 

Nuoruus on siirtymävaihe lapsesta aikuiseksi. Sen aikana keho ja ulkonäkö 

muuttuvat. Lisäksi ajatuksissa, mielipiteissä, arvoissa ja asenteissa tapahtuu 

muutoksia. Nuoruudessa kaverisuhteiden merkitys voimistuu ja seurustelu-

asiat tulevat ajankohtaisiksi. Vanhemmat saavat myös uudenlaisen roolin nuo-

ren elämässä. (Erkko & Hannukkala 2013, 47.) Ei ole olemassa yhtä oikeaa 

nuoruusikää, koska kehityksen kulku on yksilöllistä. Nuoruusiän kehitys alkaa 

biologisilla muutoksilla murrosiässä. Aivot kehittyvät nuoruusiässä vauhdik-

kaasti ja jatkavat kehitystään aikuisikään asti. Varsinkin aivoalueet, jotka osal-

listuvat mm. käyttäytymisen säätelyyn, toiminnan ohjaukseen ja tunteiden tun-

nistamiseen, kehittyvät. Nuorten aivot ovat herkkiä monien ulkoisten ärsykkei-

den haittavaikutuksille, esimerkiksi psyykkisille traumoille, päihteille ja voimak-

kaalle stressille. (Marttunen ym. 2013, 7.) Lapsen ensimmäisen kolmen ikä-

vuoden lisäksi nuoruus on tärkeä vaihe persoonallisuuden kehityksessä. Per-

soonallisuus vaikuttaa tapaan ajatella, käyttäytyä ja tuntea. Nuoruudessa kehi-

tytään omaksi persoonaksi, luodaan mielipiteitä, mieltymyksiä ja asenteita. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) 

 

Puberteetilla tarkoitetaan fyysistä kehitystä noin 11 - 16 vuoden iässä. Silloin 

lapsen keho muuttuu aikuisen kehoksi. Puberteetin kesto on n. 2 - 5 vuotta. 

Fyysisessä kehityksessä on yksilöllistä vaihtelua, vaikka se tapahtuu suurim-

malla osalla melkein samaan aikaan. Nuoruusikä tarkoittaa psyykkistä kehi-

tystä 11 - 22 vuoden iässä. Hormonitoiminnan muutokset sekä fyysinen kasvu 

vaikuttavat nuoren psyykkiseen tasapainoon. Nuori irrottautuu lapsuudesta ja 
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sopeutuu oman kehonsa sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. (Erkko & Hannukkala 

2013, 47.) 

 

Saavuttaakseen itsenäistymisen nuoren on selvitettävä erilaisia kehitystehtä-

viä. Nuoruudessa oma keho otetaan hallintaan. Tämä tarkoittaa hallitsemisen 

ja mielihyvän kokemista omaa kehoa kohtaan, seksuaalisuuden jäsentämistä 

ja sisäisten yllykkeiden hallitsemista. Kaverien merkitys korostuu nuoren elä-

mässä. Samanikäisten apuun turvaudutaan usein, ja valmius seurusteluun ke-

hittyy. Nuoruudessa irtaudutaan vähitellen kodista ja vanhemmista. (Erkko & 

Hannukkala 2013, 48.) 

 

3.1 Varhaisnuoruus 

Varhaisnuoruus sijoittuu 12 - 14 ikävuoteen. Keskeisimmät varhaisnuoruuden 

tehtävät ovat fyysiset muutokset, sukukypsyyden työstäminen ja kasvupyräh-

dys. Ominaisia piirteitä varhaisnuoruudelle ovat käytöksen, mielialojen ja ih-

missuhteiden ailahtelu. Nuori saattaa olla riippuvainen vanhemmistaan ja tar-

vitsee läheisyyttä, kun taas välillä haluaa olla hyvinkin itsenäinen. (Marttunen 

ym. 2013, 8.)  

 

Nuoren on vaikea käsitellä ristiriitaisia tunteita, ja sen takia vanhempien 

kanssa kiistellään monista asioista. Vanhempia arvostellaan, salaillaan asioita 

ja rajoja koetellaan. Nuori tarvitsee kuitenkin vanhempien tuen sisäisten ristirii-

tojen selvittämiseksi. Nuoren tukena on myös hyvä olla perheen ulkopuolisia 

aikuisia sekä toisia nuoria. (Erkko & Hannukkala 2013, 49.) Psyykkinen kehi-

tys etenee fyysistä kehitystä hitaammin, ja kun mieli ei pysy kehon muutosten 

tahdissa, se ilmenee yleensä lapsenomaisena käytöksenä. Kehityksellisesti 

tällainen taantuma on välttämätön nuoruuden vaihe. (Mannerheimin Lasten-

suojeluliitto 2018.) 

 

3.2 Keskinuoruus 

Keskinuoruudessa, 14 - 16-vuotiaana nuori sopeutuu vähitellen kehoonsa ja 

etsii identiteettiään (Erkko & Hannukkala 2013, 49). Keskinuoruudessa halu-

taan olla muuta kuin mitä vanhemmat ajattelevat. Perinteitä vaalivien vanhem-

pien lapset esittävät mahdollisesti radikaaleja mielipiteitä ja pukeutuvat sen 
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mukaisesti, kun taas boheemien ja rentojen vanhempien lapset yllättävät kon-

servatiivisuudellaan. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) Seksuaalinen 

kasvu ja ihmissuhteet ovat keskeisessä asemassa. Epävarmuus leimaa kehit-

tyvää miehisyyttä ja naiseutta. Ensimmäiset seurustelusuhteet alkavat, ja ne 

ovat yleensä itsekeskeisiä. Varhaisnuoruuden hämmennyksestä on tullut ute-

liaisuutta omia kykyjä sekä taitoja kohtaan. (Erkko & Hannukkala 2013, 49.) 

Riippuvuus vanhemmista on vähentynyt, ja nuori kykenee hallitsemaan pa-

remmin tunteitaan. Abstraktin ajattelun kehittyminen auttaa suunnittelemaan 

omaa toimintaa paremmin. (Marttunen ym. 2013, 9.) 

 

3.3 Myöhäisnuoruus 

Myöhäisnuoruus sijoittuu 17 - 22 ikävuoden kohdalle. Nuoruuden loppuvai-

heessa persoonallisuuden piirteet muotoutuvat vähitellen aikuisen persoonalli-

suudeksi, ja käyttäytyminen sekä luonteenpiirteet vakiintuvat. Nuoret ovat 

yleensä kiinnostuneita yhteiskunnasta, muodostavat omaa arvomaailmaansa, 

ihanteitaan ja päämääriään. (Marttunen ym. 2013, 9.) 

 

Myöhäisnuoruuden kohdalla alkaa yleensä koulutuksen ja uran suunnittelu tu-

levaisuutta varten. Vanhempiin muodostuu uudenlainen suhde, ja heidät koh-

dataan tasa-arvoisemmin. Nuori oppii huomioimaan toisia niin ystävyys- kuin 

seurustelusuhteissa. Lopulta hän voi vähitellen tehdä päätöksiä oman per-

heen perustamisesta. (Erkko & Hannukkala 2013, 49.) 

 

4 NUORTEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT 

Ihmisen kehityksen kannalta mielen hyvinvoinnilla on iso merkitys. Mielen voi-

dessa hyvin se mahdollistaa nuoruuteen kuuluvien kehitysvaiheiden läpikäy-

misen. Nuoruudessa muodostetaan käsitys itsestä ja omasta selviytymisestä 

koulussa, kotona ja kavereiden parissa. Myönteiset kokemukset näissä edes-

auttavat mielenterveyttä (taulukko 1). Kun nuorella on todenmukainen käsitys 

kyvyistään ja mahdollisuuksistaan, se rohkaisee ottamaan haasteita, jotka 

edelleen kehittävät häntä. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 14.) Vanhempien 

ja perheen tuki on avainasemassa nuoren hyvinvoinnin kannalta. Vanhemmat 

ja perhe voivat auttaa stressiä aiheuttavissa tilanteissa ja välttämään hanka-

luuksia (Currie ym. 2010, 7). Vanhempien hyväksyntää kokeva nuori pitää it-

seään kykenevänä erilaisiin asioihin, menestyvänä ja arvokkaana, kun taas 
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jatkuva paheksunta, moitteet ja torjunta muuttavat nuoren käsitystä itsestä 

kielteiseen suuntaan. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.)  

 

Kokemus kuulumisesta omaan koululuokkaan, kouluyhteisöön tai muuhun 

ryhmään parantaa nuoren hyvinvointia ja tukee mielenterveyttä. Kielteinen kä-

sitys itsestä on yhdistettävissä useisiin mielenterveyden ongelmiin, kuten syö-

mishäiriöihin, heikkoon koulumenestykseen, käytöshäiriöihin sekä mieliala- ja 

ahdistuneisuushäiriöihin. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 14.) Huono mie-

lenterveys on taas yhdistettävissä muihin terveysongelmiin, alhaisempaan 

koulutustasoon, päihteiden käyttöön ja väkivaltaisuuteen (Patel ym. 2007, 

1302).  

 

Taulukko 1. Nuorten mielenterveyttä tukevia ja heikentäviä tekijöitä  
(Currie 2010; Lassander & Karila-Hietala 2015; Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018) 

 

Nuorten mielenterveyttä  

tukevia tekijöitä 

Nuorten mielenterveyttä 

heikentäviä tekijöitä 

• Vanhempien ja perheen 

tuki 

• Myönteisen kokemukset 

perheen, kaverien ja koulun 

parissa 

• Kokemus kuulumisesta 

koululuokkaan, kouluyhtei-

söön tai muuhun ryhmään 

• Vanhempien jatkuvat 

moitteet 

• Lapsen paheksunta ja 

torjunta 

• Kaverien puute  

• Yksinäisyys 

• Kielteinen kokemus  

itsestä 

 

 

Arvioitaessa nuoren hyvinvointia voidaan miettiä, miten hän selviytyy arjesta ja 

käykö hän mielellään koulussa. Tarkastellaan nukkumis- ja syömistottumuk-

sia. Osaako hän toimia ryhmässä ja pystyykö hän luomaan ystävyyssuhteita? 

Nuoren tulisi osata sietää epäonnistumisia, iloita arkisista asioista, osoittaa 

tunteitaan, niin ilon kuin vihankin tuntemuksia, tunnistaa, mikä on oikein ja 

väärin, uskoa omiin kykyihinsä ja pystyä olemaan oma itsensä temperamentil-

taan. Nuoren tulisi kokea tyytyväisyyttä elämäänsä ja tuntea empatiaa muita 

kohtaan. (Haasjoki & Ollikainen 2010, 12.) 
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Nuorista 20 – 25 % kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyshäiriöt 

ovatkin tavallisimpia terveysongelmia nuorilla. Useat mielenterveyshäiriöt il-

menevät ensimmäistä kertaa nuoruudessa. On mahdollista, että on useampi 

mielenterveyshäiriö yhtä aikaa. (Nuorten mielenterveyshäiriöt 2018.) ADHD-

diagnoosin saanut nuori voi omata myös päihdeongelman ja masennukseen 

sairastuneella nuorella on lisäksi ahdistuneisuushäiriö. Tutkimusten mukaan 

tytöt oireilevat enemmän sisäänpäin, kun taas pojat oireilevat ulospäin. (Las-

sander & Karila-Hietala 2015, 51.) 

 

Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä nykyään. Asiaan voi vaikuttaa sosi-

aalisen median käyttö, joka on myös yleistä nuorten keskuudessa. Mikäli ko-

kee tarvetta olla jatkuvasti sosiaalisen median parissa, voi todennäköisesti 

kärsiä myös ahdistuksen ja masennuksen tuntemuksista sekä uniongelmista. 

(Sosiaalinen media koettelee teinien mielenterveyttä 2015.) Sosiaalinen media 

asettaa nuorille erilaisia paineita esimerkiksi kuvajulkaisujen suhteen. Erityi-

sesti tyttöihin kohdistuu ulkonäköpaineita, jotka lisäävät epävarmuutta omasta 

identiteetistä ja hyväksytyksi tulemisen tarvetta. Lisäksi tämän päivän yhteis-

kunta on suorituskeskeinen ja materialistinen, mikä heijastuu myös nuoriin. 

(Nousiainen 2015.) 

 

4.1 Masennus 

Masennuksesta voidaan puhua, kun alakuloisuus jatkuu pitkäkestoisena ja 

muuttuu voimakkaammaksi. Nuoren on vaikea suoriutua arjesta, ja hänellä 

saattaa alakuloisuuden lisäksi olla muitakin oireita. Masentuneen olo voi olla 

itkuinen, väsynyt ja voimaton. Ruokahalussa voi olla muutoksia, ja nuorella voi 

olla nukkumis- sekä univaikeuksia. (Masennus ja mielialahäiriöt s.a.) Usein 

masennukseen liittyy itsetuhoisia ajatuksia, kuten kuolemantoiveita ja itsetu-

hoista käytöstä, esimerkiksi viiltelyä. Sairastuneelta on hyvä kysyä itsemurha-

ajatuksista suoraan. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 54.) Alle 12-vuotiailla 

masennusta esiintyy 0,5 - 2,5 prosentilla. Nuoruusiässä masennus on ylei-

sempää, ja siihen sairastutaan yleensä 15 - 18-vuotiaana. Tämän ikäisistä 5 - 

10 prosentilla esiintyy masennusta. Tyttöjen masennustilat ovat kaksi kertaa 

yleisempiä kuin poikien. (Marttunen ym. 2013, 43.) 
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Masennukseen johtavia syitä nuoruudessa voivat olla kiusatuksi tuleminen, 

kavereiden puute, menetykset, väkivalta, elämänkokemukset, erokokemukset 

lapsuudessa ja monet perheen sisäiset ongelmat. Nuorta kuormittavia tekijöitä 

ovat myös häneen itseensä kohdistuvat odotukset ja paineet, vähäinen tuki, 

stressi, unenpuute ja huoli oman paikan löytämisestä. Päihteiden tai lääkkei-

den käyttö, sairaudet ja perimä voivat myös vaikuttaa masennuksen syntyyn. 

On hyvä muistaa, ettei masennus ole kenenkään syytä ja altistavia tekijöitä on 

monia erilaisia. (Masennus ja mielialahäiriöt s.a.) 

 

4.2 Ahdistuneisuushäiriöt 

Ahdistuneisuushäiriöt ovat lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyden häiri-

öitä. Ahdistuneisuudella on eri muotoja, joihin kuuluvat ahdistus, jännittämi-

nen, erilaiset pelot ja paniikkikohtaukset. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 

61.) Monilla nuorilla on ahdistuksen ja pelon tunteita. Näitä tunteita voivat he-

rättää stressi, työmäärä tai elämänmuutokset. Kyseiset tunteet kuuluvat osit-

tain normaaliin elämään ja ovat inhimillisiä, mutta oireilu voi kertoa tarpeesta 

rauhoittua ja pysähtyä. Ahdistuksen alkaessa ilman syytä, jatkuessa pitkään ja 

tuntuessa ylitsepääsemättömältä kertoo se yleensä vakavammasta häiriöstä. 

Tuntemukset voivat tulla kohtauksina, ilmetä hetkittäisinä tai ne voivat olla jat-

kuvia. Olo on pelokas, levoton, hermostunut, ärtynyt ja huolet valtaavat mie-

len. Fyysisiä oireita ovat päänsärky, sydämentykytykset, hikoilu ja vatsa- ja 

rintakivut. (Erkko & Hannukkala 2015, 173.)  

 

Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä nuori on huolestunut erilaisista asi-

oista jatkuvasti, mm. sairauksista ja selviämisestä. Kyseessä on pitkäaikainen 

häiriö, joka alkaa noin 11 - 13 vuoden iässä. Oireita ja tuntemuksia voi olla 

vaikea sanoittaa, mistä seuraakin voimakas pahan olon tunne. Nuorella esiin-

tyy hermostuneisuutta, joka häiritsee keskittymistä ja nukkumista. (Lassander 

& Karila-Hietala 2015, 62.) 

 

Määräkohtaiset pelot eli fobiat ovat yksittäisiä pelkoja, jotka kohdistuvat esi-

merkiksi eläimiin, veren näkemiseen tai korkeisiin paikkoihin. Altistuminen pe-

lon kohteelle aiheuttaa ahdistusta, joka voi johtaa paniikkikohtaukseen. Pelot 

ovat yleisiä, ja niistä kärsii jopa yksi kymmenestä. (Määräkohteinen pelko 

2018.) 
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Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä välttää esiintymistilanteita ja huo-

mion keskelle joutumista. Nuori pelkää ahdistuneisuuteensa liittyvien oireiden, 

kuten punastumisen, lihasjännityksen ja käsien vapinan, näkymistä ulospäin. 

Hän pelkää joutuvansa muiden arvostelun kohteeksi oireidensa vuoksi. Pelkkä 

ajatus sosiaalisista tilanteista voi saada aikaan oireita. Oireita ei esiinny turval-

liseksi koettujen ihmisten tai läheisten seurassa. Myös sosiaalisten tilanteiden 

pelko voi johtaa paniikkikohtaukseen. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 63.) 

 

Paniikkihäiriö alkaa usein nuoruusiässä. Nuori on saattanut kokea muuta-

maa viikkoa aiemmin jonkun psykologisesti merkittävän asian. Pitkäaikainen 

stressi tai päihteiden käyttö altistavat paniikkihäiriölle, ja taustalla voi olla lap-

sena koettu eroahdistus tai koulupelko. Myös perinnöllisillä tekijöillä on vaiku-

tusta. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 67.) Tyypillistä paniikkihäiriölle on 

toistuvat voimakkaat ahdistuneisuuskohtaukset. Ominaisia oireita paniikkikoh-

taukselle ovat rintakivut, sydämentykytykset, vatsavaivat, heikotus, huimaus, 

vilunväristykset, kuumotus ja raajojen puutuminen. Kohtauksen aikana olo voi 

olla sumuinen ja aiheuttaa jopa kuoleman pelkoa. Oireet kestävät parista mi-

nuutista puoleen tuntiin. Kohtauksen jälkeen jää usein ahdistunut olo. Paniik-

kioireet ilmaantuvat yleensä julkisilla paikoilla väentungoksissa. (Paniikkihäiriö 

yhdistys ry s.a.) 

 

4.3 Syömishäiriöt 

Syömishäiriöt ovat yleisiä psykiatrisia sairauksia nuorilla, ja ne voivat uhata 

kehitystä sekä toimintakykyä vakavasti. Syömishäiriö vaikuttaa psykologiseen 

ja sosiaaliseen kehitykseen hidastamalla sitä. Lisäksi nälkiintyminen kas-

vuiässä voi vaikuttaa haitallisesti pituuskasvuun ja luuston kehitykseen. Syö-

mishäiriöihin liittyy kuolemanvaara, ja laihuushäiriössä se on jopa suurempi 

kuin muissa psykiatrissa sairauksissa. Iso osa syömishäiriöön sairastuneiden 

kuolemista on itsemurhia. Tämän takia varhainen hoitoon ohjaaminen on erit-

täin tärkeää. (Marttunen ym. 2013, 61.) Yleisimpiä syömishäiriöitä ovat ano-

reksia eli laihuushäiriö ja bulimia eli ahmimishäiriö. Useimmat sairastuneet 

ovat tyttöjä, mutta myös pojat voivat sairastua. (Syömishäiriöt s.a.) 
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Anoreksiaan sairastuneille yhteisiä luonteenpiirteitä ovat ahkeruus, kunnian-

himoisuus ja älykkyys. Kulttuurissamme laihuus yhdistetään menestymiseen, 

onnellisuuteen, ja kauneusihanteena on olla normaalipainoinen. Sairastuneille 

kielteisten tunteiden ilmaisu on hankalaa, ja he asettavat itselleen korkeita ta-

voitteita elämässä. Laihduttamiseen saattaa johtaa stressi, tunne-elämän 

haasteet, itsetunto-ongelmat tai elämänmuutos, jossain tapauksissa masen-

nus edeltää anoreksiaan sairastumista. Laihuus on merkki onnistumisesta, 

kun taas painon nousu aiheuttaa huonommuuden tunteita. (Anoreksiaa sairas-

tavan itsetuntoa määrittää laihuus s.a.) Anoreksiassa nuori kokee olevansa 

liian lihava, näkee oman kuvansa vääristyneenä peilistä ja ajattelee vain laih-

duttamista. Hän välttelee syömistä, liikkuu paljon ja saattaa jopa turvautua 

käyttämään ulostus- ja nesteenpoistolääkkeitä pudottaakseen painoaan.  

 

Bulimialle tyypillistä on kohtauksittain tapahtuva ylensyöminen. Bulimikko ei 

pysty hallitsemaan syömistään. Ahmimiskohtausta seuraa katumus ja oksen-

taminen. Bulimiaa sairastava kokee itsensä lihavaksi ja estää ruuan lihottavat 

vaikutukset oksentamalla tai syömättömyydellä. (Syömishäiriöt s.a.) On to-

dettu, että bulimialle altistavat tekijät ovat samoja kuin anoreksiassa. Sairastu-

neiden itsetunto on yleensä huono ja tarve tarkkailla omaa kehoa suuri. Huo-

noa oloa yritetään hoitaa ruoalla, sillä ahmiminen voi tuoda hetkellistä hyvää 

oloa esimerkiksi ihmissuhdeongelmiin, ristiriitoihin tai suorituspaineisiin. 

(Ruoka hallitsee bulimiaa sairastavan elämää s.a.) 

 

Ortoreksia on myös yksi syömishäiriön muoto, siihen sairastuneella on pa-

konomainen tarve syödä terveellisesti. Tällainen henkilö suunnittelee ja val-

mistaa aterioitaan useita tunteja sekä kieltäytyy joidenkin ruoka-aineiden käy-

töstä kokonaan. Ortoreksia saattaa esimerkiksi. puhjeta tilanteessa, jossa pal-

jon urheillut nuori loukkaantuu, eikä pysty fyysisen vamman vuoksi treenaa-

maan. Lihomisen pelko johtaa liian terveellisen ruokavalion tavoitteluun. Orto-

reksia voi kehittyä anoreksiaksi tai bulimiaksi. (Suomen mielenterveysseura 

s.a.) 

 

4.4 Käytöshäiriöt 

Nuorten käytöshäiriöillä tarkoitetaan sosiaalisten normien ja sääntöjen toistu-

vaa sekä pitkäkestoista rikkomista. Käytöshäiriöt ovat yleisimpiä syitä nuorten 
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psykiatriseen hoitoon ohjaamiseen. Ne ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä. Nii-

hin liittyy aina muitakin psykososiaalisia tai psyykkisiä ongelmia. Yleensä on 

tarpeen tehdä neuropsykologinen tutkimus kognitiivisten haasteiden selvittä-

miseksi. Käytöshäiriöt ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana, ja 

taustatekijöinä pidetään yhteiskunnallisia, kulttuurillisia sekä taloudellisia muu-

toksia. Riskitekijöinä voidaan pitää kaveripiiriä, etenkin tyttöjen keskuudessa. 

(Lassander & Karila-Hietala 2015, 97.) 

 

Käytöshäiriöisen nuoren käytös on usein aggressiivista. Nuori uhkailee, pelot-

telee, aloittaa tappeluita, käyttää erilaisia aseita (veitset, kivet, mailat, rikkinäi-

set pullot), on fyysisesti julma ihmisiä tai eläimiä kohtaan, ryöstelee tai pakot-

taa seksuaaliseen käytökseen. Lievät käytöshäiriöt saattavat korjaantua ilman 

hoitoa, varsinkin jos nuori on reagoinut perheen tai ympäristön tilapäiseen 

stressiin. Vakavammat käytöshäiriöt kestävät vuosia ja pahentuvat vähitellen. 

Useat nuoret, joilla on vakava käytöshäiriö ajautuvat aikuisena rikollisuuteen, 

kärsivät persoonallisuushäiriöistä ja sairastuvat psykoottisiin sairauksiin. (Las-

ten ja nuorten käytöshäiriöt 2018.) 

 

4.5 Neuropsykiatriset häiriöt 

Nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä 

häiriöitä. Usein samanaikaisesti esiintyy psykiatrisia ongelmia. Ne voivat pa-

hentaa toistensa oireita. Neuropsykiatriset häiriöt vaikuttavat sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. (Neuropsykiatriset häiriöt s.a.) 

 

ADHD on keskushermoston kehitykseen liittyvä neuropsykiatrinen häiriö, ja 

sen tyypillisiä oireita ovat impulsiivisuus, ylivilkkaus sekä tarkkaamattomuus. 

ADHD:ta muistuttavat piirteet ovat yleisiä nuorilla, vaikka ei olisikaan kyse häi-

riöstä. (Marttunen ym. 2013, 79; Käypä hoito 2019.) Oireiden esiintyessä kai-

killa oirealueilla sekä kaikissa ympäristöissä voidaan tehdä diagnoosi. Tyypil-

listä on häiriön alkaminen lapsuudessa, viimeistään kun lapsi menee kouluun. 

Oireilua esiintyy sekä koulussa että kotona. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 

108.)  

 



17 

Oireet esiintyvät yksilöllisesti ja voivat ilmetä keskittymisen ja tarkkaavuuden 

säätelyn ongelmina tai ne voivat myös esiintyä yliaktiivisuutena ja impulsiivi-

suutena. Pojilla yliaktiivisuus ja impulsiivisuus ovat yleisempiä kuin tytöillä. 

Tarkkaamattomuutta esiintyy enemmän tyttöjen keskuudessa ja on alidiagno-

soitua oireiden passiivisuuden vuoksi. ADHD:sta kärsii jopa 5 – 8 % kouluikäi-

sistä. Nuoruudessa tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus korostuvat. Joskus 

häiriö tunnistetaan vasta nuoruusiässä suuren elämänmuutoksen yhteydessä 

ja vastuun ottamisen lisääntyessä. 60 – 90 % alttiudesta lapsuus- ja nuoruus-

iässä selittyy perinnöllisillä tekijöillä. Geenit, jotka säätelevät dopamiinin ai-

neenvaihduntaa, ovat merkittävässä roolissa. Alkoholinkäyttö, tupakointi ja 

stressi raskauden aikana altistavat sikiön ADHD:lle, erityisesti niillä, joilla on 

geneettinen taipumus. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 108-110.) 

 

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö. Se vaikuttaa 

ihmisen viestimiseen, vuorovaikutukseen, aistimiseen ja ympäröivän maail-

man kokemiseen. Sen esiintyvyys on n. 1 % väestöstä. Monilla esiintyy yli- ja 

aliherkkyyksiä ääniin, valoon, väreihin, kosketukseen, makuihin ja hajuihin liit-

tyen. Autismikirjon ihmiset ovat myös stressiherkkiä. Heillä on omat vahvuu-

tensa, esimerkiksi hyvä oikeudentaju, keskittymiskyky mielenkiinnon kohteisiin 

sekä yksityiskohtien havaitseminen. Autismikirjon diagnooseja ovat mm. au-

tismi ja Aspergerin oireyhtymä. (Autismi- ja Aspergerliitto s.a.) Pojilla oireita 

esiintyy neljä kertaa tyttöjä enemmän. Tytöt pystyvät luultavasti peittämään oi-

reensa paremmin mallintamalla ikätovereiden käyttäytymistä ja sosiaalisia tai-

toja. Häiriöiden taustalla on vahva perinöllinen pohja, mutta syyt ovat moninai-

sia ja liittyvät aivojen kehitykseen. (Lassander & Karila-Hietala 2015, 112 - 

114.)  

 

Nuori tulee yleensä hyvin toimeen aikuisten kanssa, mutta samanikäisten 

kanssa kommunikointi voi olla vaikeampaa ja ajattelu saattaa olla mustaval-

koista. Nuori on rehellinen ja tahtomattaan loukkaa ihmisiä ilmaisemalla mieli-

piteensä. Kavereiden saaminen voi olla vaikeaa, ja kiusatuksi joutuminen on 

yleistä. Autismikirjon häiriön omaavat nuoret ovat yleensä tietoisia omasta eri-

laisuudestaan, ja torjutuksi tuleminen koetaan haavoittavana. Heidän kiinnos-

tuksensa kohteet ovat erittäin tarkkarajaisia ja niihin suhtaudutaan intohimolla. 

(Lassander & Karila-Hietala 2015, 112 - 114.) 
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Touretten oireyhtymä kuuluu tic-häiriöihin eli nykimishäiriöihin. Nuorella ilme-

nee tahdottomia lihasten nykäyksiä ja äännähdyksiä. Nykäykset ovat tavalli-

simmin pään liikkeitä. Äännähdykset voivat olla tahdottomia sanoja, maisku-

tusta, naksahduksia, niiskutusta, yskähdyksiä tai haukahduksia. Joskus sanat 

voivat olla kirosanoja ja rivouksia. Motoriset nykäykset voivat esiintyä samaan 

aikaan äännähdyksien kanssa tai eri aikaan. Oireyhtymään liittyy yleensä im-

pulsiivisuutta, hyperaktiivisuutta, pakkoajatuksia ja -toimintoja. Oireyhtymän 

esiintyvyys on 0,5 – 1 % väestössä. Tourette ilmenee yleensä ensimmäisen 

kerran lapsuudessa tai murrosiässä. Pahimmillaan oireet ovat 10 - 12 ikävuo-

den kohdalla ja vähenevät sen jälkeen. Tourette on periytyvä sairaus, ja siihen 

liittyy keskushermoston motorisia toimintoja säätelevien hermoverkostojen 

häiriö. Tourettesta kärsivä voi aiheuttaa hämmennystä kanssaihmisissä. Li-

hasnykäykset ja äännähdykset herättävät huomiota. Tästä voi seurata sosiaa-

lista eristäytymistä, häpeää sekä masennusta. Lisäksi opiskelu saattaa kärsiä. 

Jännittyneisyys ja stressi lisäävät oireiden voimakkuutta. (Nykimishäiriöt (Tou-

retten oireyhtymä) 2018.) 

 

5 NUORI SAIRAALAOPETUKSESSA 

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään potilaana olevalle oppilaalle 

opetusta hänen terveydentilansa huomioon ottaen (Perusopetuslaki 

21.8.1998/628). Sairaalaopetusta järjestetään oppilaille, jotka ovat lasten- ja 

nuorten psykiatrisissa, neurologisissa, foniatrisissa tai somaattisissa tutkimuk-

sissa tai hoidossa. Sairaalaopetus pitää sisällään pedagogista kuntoutusta, 

kasvatusta sekä opetusta. Opetuksen painopisteitä ovat pedagoginen kuntou-

tus, koulunkäyntiä ylläpitävä opetus ja oppimis- ja koulunkäyntitaitojen arvi-

ointi. Sairaalaopetusta järjestetään 25 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. 

(Tietoa sairaalaopetuksesta 2019.) Tässä opinnäytetyössä keskityn psykiatri-

sessa hoidossa olevien nuorten sairaalaopetukseen.  

 

Sairaalaopetuksessa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja päivittäin. Opettajat 

kannustavat nuoria keskinäiseen vuorovaikutukseen ja luovat edellytyksiä 

luonnolliselle ryhmäytymiselle. He rohkaisevat oppilaita kertomaan omia mieli-

piteitään ja kuuntelemaan muita, lisäksi opettajat auttavat oppilasta löytämään 

itselleen sopivan oppimistavan. Sairaalaopetuksessa luodaan luottamukselli-
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nen suhde nuoriin. Tämä onnistuu kohtaamalla nuoria yksilöllisesti huomioi-

malla heidän erilaiset elämäntilanteensa. Opiskelukykyä tuetaan sairaalakou-

lussa henkilökunnan toimesta mm. yksilöllisyyden huomioimisella, roolimallina 

toimimisella, kannustamisella, oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuke-

misella, tavoitteiden asettamisella, puuttumisella kiusaamistilanteisiin ja positii-

visen ilmapiirin luomisella. (Heikkinen & Kivelä 2015, 62 - 67.) 

 

Pienet ryhmäkoot ovat tärkeässä asemassa psyykkisesti oireilevan nuoren 

opetuksessa, koska ne mahdollistavat oppilaan yksilöllisen huomioinnin ja tu-

kemisen. (Heikkinen & Kivelä 2015, 84.) Opettajat tietävät hyvin, miten oppi-

laat käyttäytyvät koulussa. Opettajat myös tunnistavat sosiaalisia pulmia. Näin 

ollen he osaavat arvioida oppilaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. (Pelkonen 

2012, 104.) Sairaalaopetuksen erityisopettajan yksi tehtävä on psyykkiseen oi-

reiluun liittyvän tiedon lisääminen. Tämä auttaa oppilasta saamaan ymmär-

rystä ja tukea luokassa. (Düssel 2013, 72.) Opettajat eivät kuitenkaan tiedä 

oppilaiden sairauksista niin syvällisesti, että voisivat ohjata nuoria niiden suh-

teen. Koulupäivän aikana saattaa tulla yllättäviä tilanteita, joihin opettajat puut-

tuvat ja keskustelevat nuorten kanssa, mutta pääasiassa koulun tehtävänä on 

opettaa. Tarvittaessa sairaalaopetuksen henkilökunta on yhteydessä nuoren 

hoitotahoon, jossa asian käsittelyä jatketaan. (Pajunen 2019.)  

 

5.1 Moniammatillisuus 

Koskelan (2013) mukaan moniammatilliselle yhteistyölle ei ole olemassa tark-

kaa määritelmää, mutta sillä voidaan tarkoittaa eri ammattiryhmiin kuuluvien 

ammattilaisten yhdessä työskentelyä ja yhteistyötä työryhmissä sekä verkos-

toissa. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on jakaa osaamista, tietoa ja 

valtaa. (Pesonen 2005; Nummenmaa 2004.) Sairaalaopetuksessa korostuu 

yhteistyö kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien ja hoitavien tahojen kes-

ken (Tietoa sairaalaopetuksesta 2019). Yhteistyö ja yhteydenpito hoitotahojen 

ja sairaalakoulujen välillä on jatkuvaa. Lisäksi sitä on helppo ylläpitää luonnol-

lisissa kohtaamisissa päivittäin. (Düssel 2013, 74.) 

 

Sairaalaopetus osallistuu nuorten mielenterveyshäiriöiden hoitoon ja kuntou-

tukseen moniammatillisessa yhteistyössä, sillä oppilailla on oltava hoitosuhde 
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joko nuorisopsykiatrian poliklinikalle tai nuorisopsykiatrian osastolle (Sairaala-

opetus s.a.). Sairaalaopetusjakso on tärkeä hoidon onnistumisen kannalta, 

sillä se on osa nuoren kokonaiskuntoutusta. Sairaalaopetuksessa saadaan 

tietoa nuoren vahvuuksista, haasteista ja ryhmässä pärjäämisestä. (Tietoa 

sairaalaopetuksesta 2019.) Moniammatillisuus näkyy sairaalaopetuksen hen-

kilökunnan ja hoitohenkilökunnan välisenä päivittäisenä yhteistyönä. Oppilaan 

arviointiin osallistuu lisäksi nuoren kotikoulun henkilökuntaa. (Sairaalaopetus 

s.a.)  

 

Esimerkiksi kotikoulun terveydenhoitaja voi olla keskeisessä roolissa nuoren 

tilannetta selvitettäessä, sillä kouluterveydenhoitajan työ on vahvasti sidok-

sissa koulu- ja opiskelijayhteisöön. Terveydenhoitajat osallistuvat moniamma-

tilliseen yhteistyöhön kouluissa, oppilaitoksissa ja laajemmin kunnassa sekä 

palvelujärjestelmässä. (Terveydenhoitaja 2018.) Kouluterveydenhoitajia tiedo-

tetaan etenkin, jos nuori palaa omaan kouluun, vaihtaa koulua tai jos oppilaan 

tilanteessa on sellaista mitä terveydenhoitajan pitää tietää. Sairaalaopetuk-

sessa olevat oppilaat käyvät kotikoulunsa terveydenhoitajan tekemissä ter-

veystarkastuksissa ja saavat rokotteet myös siellä. Näin ollen terveydenhoita-

jat osallistuvat myös sairaalaopetuksessa olevan nuoren terveydentilan ja hy-

vinvoinnin arviointiin. (Pajunen 2019.) 

 

Sairaalaopetuksessa opettajat osallistuvat osastolla järjestettäviin kokouksiin 

yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Hoitohenkilökunta koostuu sairaanhoita-

jista, lääkäristä ja psykologista. Opettajat osallistuvat oppilasta koskeviin mo-

niammatillisiin palavereihin tutkimus- tai hoitojakson aikana. Myös oppilaiden 

omien koulujen kanssa tehdään yhteistyötä. Oppilaan jaksaminen ja kunto 

huomioidaan opiskelussa. Koulukuntoisuutta arvioidaan yhdessä hoitohenkilö-

kunnan kanssa. (Sairaalaopetus s.a.) Oppilaan etu on toimiva moniammatilli-

nen yhteistyö, ja sen avulla saavutetaan parhaat tulokset hoidossa (Tietoa sai-

raalaopetuksesta 2019). 

 

5.2 Monitoimijuus 

Monitoimijuuden idea on, että myös vanhempien ja oppilaiden ajatukset, koke-

mukset ja tiedot otetaan huomioon ammattilaisten näkökulmien rinnalle. Van-
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hemmat ja oppilaat ovat kokemusasiantuntijan roolissa, sillä he tietävät par-

haiten omista asioistaan. (Arjen arkki saku 2015.) Sairaalaopetuksessa teh-

dään yhteistyötä tiiviisti oppilaiden huoltajien kanssa. Yhteistyötä tukee hoito-

tahojen toteuttama perhetyö. Yhteistyö auttaa huoltajia saamaan realistisen 

käsityksen koulujen vaatimuksista, lastensa pärjäämisestä ja ikätasoisesta ke-

hityksestä. Huoltajat saavat myös keinoja tukea lapsensa koulunkäyntiä.  Sai-

raalaopetuksen, hoitotahon ja huoltajan roolit tulisi olla selkeitä kaikille, ja osa-

puolten tulisi kunnioittaa toistensa näkemyksiä. (Nivelvaiheopas s.a., 8.) Avo-

oppilaiden huoltajien kanssa tehdään tiiviimpää yhteistyötä sairaalaopetuksen 

puolelta kuin osastolta tulevien nuorten huoltajien kanssa. Opettajat ovat vii-

koittain yhteydessä avo-oppilaiden vanhempiin koskien oppilaiden koulun-

käyntiä tai vointia. Lisäksi huoltajia sekä oppilaita tavataan hoitoneuvotteluissa 

ja koulupalavereissa. Osastohoidon aikana osaston henkilökunta vastaa nuo-

ren päivittäisistä asioista ja voinnista, joten yhteistyö tapahtuu lähinnä sairaa-

laopetuksen henkilökunnan ja osaston henkilökunnan välillä. (Pajunen 2019.) 

 

Sairaalaopetuksen erottaminen hoitotahosta on tärkeää. Opetuksen tehtävä 

on vastata nuoren kasvusta koululaiseksi ja koulunkäyntiin liittyvien asioiden 

korjaamisesta. Hoitotaho puolestaan vastaa kokonaiskuntoutuksesta ja toimii 

nuoren sisäisen maailman, psyykkisen kunnon ja sairauden asiantuntijana 

sekä sanoittajana. Vastuualueiden erottamisen lisäksi tärkeässä roolissa ovat 

avoimuus, kunnioitus, luottamus ja kompromissien tekeminen. Osapuolten yh-

teisymmärrys ja yhteiset päämäärät sekä tavoitteet tukevat yhteistyön onnistu-

mista. (Nivelvaiheopas s.a., 8-15.) 

 

6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Mikkelin sairaalaopetuksesta esite. 

Esite tulee sairaalaopetuksen käyttöön, ja se on tarkoitettu yläkouluikäisille 

oppilaille, joilla on mielenterveyden häiriöitä. Esitteestä on kuitenkin myös hyö-

tyä oppilaiden vanhemmille sekä sairaalaopetuksen yhteistyötahoille.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa tietoa nuorten yleisimmistä mielentervey-

den häiriöistä. Tavoitteena oli myös helpottaa sairaalaopetukseen tulevan 

nuoren opiskelun aloitusta.  
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7 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä käytännön toteutus ja sen raportointi tutki-

musviestinnän keinoin kohtaavat. Toiminnallinen opinnäytetyö toimii vaihtoeh-

tona tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toteutustapoja on monia, kuten vihko, 

opas, kotisivut, kansio tai kirja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toimintasuunni-

telmalla varmistetaan, että opinnäytetyön idea ja tavoitteet ovat harkittuja, pe-

rusteltuja sekä tiedostettuja. Toimintasuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä, 

miksi ja miten. Idean kohderyhmä ja tarpeellisuus kohderyhmässä on syytä 

selvittää. Selvitettävien asioiden listalla on myös aiheeseen liittyvät tutkimuk-

set, lähdekirjallisuus, suulliset, sähköiset ja kuvalliset lähteet. Taustatietoja 

vasten pohditaan, miten idea rajataan, millainen käytännön ongelma ratkais-

taan ja sen merkitys kohderyhmälle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26–27.) 

 

Opinnäytetyössäni etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

1) Mitkä ovat nuorten yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä? 
 

2) Mitä asioita nuoren on hyvä tietää sairaalaopetukseen tullessa? 
 

3) Miten moniammatillisuus/monitoimijuus näkyy sairaalaopetuksessa? 
 

4) Millainen on hyvä esite, joka kiinnostaa nuoria, joilla on mielentervey-
den häiriöitä? 

 

7.1 Opinnäytetyön ideointi 

Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen alkaa ideoinnista ja toimeksiantajan 

löytämisestä. Ideointivaiheeseen kuuluvat aiheen valinta ja omien tavotteiden 

suunnittelu. Aihetta valittaessa kannattaa pohtia omia ammatillisia kiinnostuk-

sen kohteita, sillä aiheen tulisi motivoida opinnäytetyön tekijää. Myös aiheen 

ajankohtaisuus kannattaa huomioida, jotta se palvelisi opinnäytetyön toimeksi-

antajaa mahdollisimman hyvin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–23.)  

 

Kun aloin miettimään ideaa ja toimeksiantajaa opinnäytetyölleni syksyllä 2018, 

kävin ajatuksen tasolla läpi eri harjoittelupaikkoja, joissa olin ollut. Päätin ottaa 

yhteyttä sähköpostitse Mikkelin sairaalaopetukseen, jossa olin tehnyt mielen-

terveys- ja päihdetyön harjoittelun syksyllä 2017. Pian tämän jälkeen sovimme 

sairaalaopetuksen opettajien kanssa tapaamisen, jossa sovimme, että tekisin 
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Mikkelin sairaalaopetuksesta esitteen. Tein opinnäytetyön aiheesta ideapape-

rin, ja kun aihe hyväksyttiin, tapasin opinnäytetyön ohjaavan opettajan ja aloin 

kirjoittamaan opinnäytetyön suunnitelmaa. Suunnitelman kirjoittamisen loppu-

vaiheessa tapasin ohjaavan opettajan, joka teki muutamia muutosehdotuksia 

ja yhteisymmärryksessä muokkasin työtä. Suunnitelma valmistui helmikuun 

2019 loppuun mennessä, ja sain esittää sen opinnäytetyön suunnitelman esi-

tysseminaarissa maaliskuun alussa.  Valitsin toiminnallisen opinnäytetyön ja 

esitteen tekemisen, sillä koin jonkin konkreettisen asian toteuttamisen mielen-

kiintoisemmaksi kuin tutkimuksen tekemisen. Näin ollen koen, että työstäni on 

enemmän hyötyä toimeksiantajalle (liite 1). 

 

7.2 Tiedonhaku 

Opinnäytetyötä tehdessä tarvitaan taitoa valita käytettävät lähteet harkiten ja 

kriittisesti. Lähdeaineistoa voidaan arvioida jo ennen siihen perehtymistä. On 

hyvä selvittää tiedonlähteen auktoriteetti, tunnettavuus, ikä, laatu ja uskotta-

vuuden aste. Varmana valintana voidaan pitää tuoretta ja ajantasaista läh-

dettä, joka on tunnetun ja asiantuntijaksi tunnustetun tekijän tekemä. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 72.) Lähteiden lukumäärä ei ratkaise toiminnallisen opinnäy-

tetyön arvoa. Ratkaisevampaa on lähteiden soveltuvuus ja laatu. Jokaisen 

lähteen tulee palvella kyseistä työtä. Kirjallisten lähteiden, esimerkiksi kirjojen 

ja artikkelien, lisäksi lähteet voivat olla haastatteluja, audiovisuaalisia materi-

aaleja, raportteja ja esitteitä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 76–77.) 

 

Lähteitä valitessa olen kiinnittänyt huomiota lähteiden ikään ja ajantasaisuu-

teen, koska terveysalalla tutkittu tieto voi muuttua nopeasti. Opinnäytetyön 

keskeisimmät käsitteet ovat nuoruus, mielenterveyden häiriöt, sairaalaopetus, 

moniammatillisuus, monitoimijuus ja esite. Tiedonhaussa olen käyttänyt haku-

sanoina nuorten mielenterveyshäiriöt, sairaalaopetus, hyvä esite, syömishäi-

riöt, tourette, neuropsykiatriset häiriöt, moniammatillisuus, monitoimijuus, hos-

pital school ja teen mental health. Tietokantoina olen käyttänyt Terveysporttia, 

Finnaa ja PubMediä. Käytin tiedonhaussa myös Googlea ja valitsin luotetta-

vien julkaisijoiden, kuten Suomen Mielenterveysseuran ja Nuorten mielenter-

veystalon lähteitä. Olen käyttänyt teoriapohjaa luodessa sähköisiä sekä pai-

nettuja lähteitä. 
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Teoriapohjan luomisessa auttoi Suomen kielen ja viestinnän opintojaksolla 

tehty kirjallisuuskatsaus, johon olin jo etsinyt opinnäytetyön aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia. Koulun kirjastosta löytyi useita hyviä kirjoja nuorten mielenter-

veyshäiriöistä. Sain opinnäytetyön toimeksiantajalta sairaalaopetuksesta teh-

tyjä tutkimuksia käyttööni. Sairaalaopetuksesta on vaikea löytää tutkimuksia, 

sillä aihetta ei ole tutkittu paljoa. Sairaalaopetukseen liittyvää teoriapohjaa luo-

dessa olen haastatellut toimeksiantajaani sähköpostiviestein sekä lukenut sai-

raalaopetuksesta eri sairaalakoulujen internetsivustoilta, joita olen myös käyt-

tänyt opinnäytetyön lähteinä. 

 

7.3 Esitteen toteutus ja opinnäytetyön eteneminen 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esite, jossa esitellään Mikkelin yläkou-

luikäisille suunnattua sairaalaopetusta. Ensisijainen kohderyhmä ovat yläkou-

luikäiset nuoret, jotka aloittavat opiskelemaan sairaalaopetuksessa. Esitteen 

kohderyhmää ovat lisäksi näiden nuorten vanhemmat sekä sairaalakoulun yh-

teistyötahot. Esite helpottaa ja konkretisoi nuoren koulunkäynnin aloitusta sai-

raalakoulussa. Esite on toimeksiantajalle hyödyllinen, sillä heillä ei vielä ole 

sellaista. 

 

Hyvästä esitteestä lukija saa tiedon omaa päätöstä tai asian jatkokäsittelyä 

varten. Hyvä esite on helppolukuinen, ja ulkoasu sekä kuvitus tukevat esitteen 

sisältöä. Kuvioita ja taulukoita voi käyttää selventämään asioita. Hyvä esite 

tutkii, keskustelee ja luo mielikuvia. Esite on osa lukijan tiedonhankintaa. Esite 

muistuttaa ja kertaa jo mahdollisesti läpikäytyjä asioita. Lukija ikään kuin liittää 

esitteen omiin muistiinpanoihinsa. Esitellessään asiaa lukija saattaa antaa 

esitteen eteenpäin valitsemilleen henkilöille. Esitteen tärkeimpinä tehtävinä 

voidaan pitää palvelun esittelyä helppolukuisesti ja selkeästi, tuomaan palve-

lun hyödyt esille ja vakuuttaa lukija. (Näin teen loistavan esitteen 2012, 3 - 2.) 

Lauseet ja kappaleet on hyvä pitää mahdollisimman tiiviinä (Raninen ym. 

2003, 194 - 196). 

 

Esitteen kuvitukseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Valittaessa graafinen 

kuvitus esitteen painopiste on sisällössä. Jos valitaan aihekuvat, kuvitus suun-

nitellaan aiheiden mukaan. Kuvat voidaan etsiä kuvapankista tai valokuvata 

itse. Kuvien avulla lisätään uskottavuutta ja mielenkiintoa. Kolmas vaihtoehto 
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on valita kuvituskuvia. Tässä tapauksessa valitaan viitteellisiä asiayhteyteen 

liittyviä valokuvia. (Näin teen loistavan esitteen 2012, 6.) Esitteen teossa on 

hyvä ottaa huomioon, että tumma teksti vaalealla pohjalla on helpoiten luetta-

vissa (Raninen ym. 2003, 194 - 196). 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä edetään toimeksiantajan kanssa dialogi-

sessa vuorovaikutussuhteessa tietyssä toimintaympäristössä kohti valmista 

tuotosta. Vuorovaikutussuhde käsittää keskustelua, toiminnan uudelleen 

suuntaamista, arviointia, vertaistukea sekä palautteen antoa puolin ja toisin. 

(Salonen 2013, 6.) Esitteen suunnittelussa ja sisällön toteutuksessa otin 

alusta asti huomioon sairaalaopetuksen henkilökunnan mielipiteet, näkemyk-

set ja asiantuntijuuden, jotta esitteestä tulisi mahdollisimman hyödyllinen 

heille.  

 

Ohjeistuksia ja oppaita tehdessä on hyvä ottaa huomioon, kuka tai ketkä 

suunnittelevat ja valmistavat tuotteen ulkoasun yhdessä opinnäytetyön tekijän 

kanssa, mikäli hän ei siihen itsenäisesti pysty (Vilkka & Airaksinen 2003, 27). 

Esite on tehty Word-tekstinkäsittelyohjelmalla, jonka voi tulostaa paperiseksi 

versioksi. Tulostaessa täytyy huomioida, että valitsee tulostusasetuksista kak-

sipuoleisen tulosteen ja arkin käännön lyhyen reunan ympäri. Esitteen ollessa 

Word-tiedostona toimeksiantajan on tulevaisuudessa helppo muokata sitä tar-

peen tullen. Esite on A4-kokoisista paperiarkeista puoliksi taitettu vihko. Font-

timallina on käytetty Arialia, otsikoiden fonttikoko on 14 ja 12 ja varsinaisen 

tekstin fonttikoko 11. Tekstien fontin väriksi valitsin mustan ja otsikoiden vä-

riksi sinisen, sillä ajattelin niiden olevan selkeitä vaihtoehtoja valkoiselle poh-

jalle.  

 

Toimeksiantajan toiveesta esitteen kuvituksena on käytetty kuvia sairaalaope-

tuksen tiloista, jotka olen itse ottanut. Lisäksi kuvituksessa on käytetty interne-

tistä valikoituja aiheeseen sopivia kuvia. Kuvat on otettu Pixapay-kuvapan-

kista, jonka kuvia saa jokainen laillisesti käyttää. Opinnäytetyön suunnitelman 

esitysseminaarissa tuli esille, että kuvaamista varten on pyydettävä kirjallinen 

lupa toimeksiantajalta (liite 2). Kuvissa ei esiinny oppilaita tai henkilökuntaa, 

joten etenkin oppilaiden yksityisyyden suojaa kunnioitetaan. Toimeksiantajan 

toiveena oli, että esitteestä näkyisi heidän positiivinen asenteensa ja se olisi 

sisällöltään tiivis ja nuoria kiinnostava.  
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Moniin mielenterveyshäiriöihin liittyy muutoksia keskittymis- ja oppimisky-

vyssä, ja lisäksi tiedonkäsittely voi olla haastavaa, esimerkiksi masennukseen 

liittyy muistikyvyn heikentymistä (Mielenterveyden ongelmiin liittyvät tiedonkä-

sittelyn vaikeudet s.a.). Esitteen selkeä ulkoasu ja helppolukuisuus varmista-

vat, että lukijat eli tässä tapauksessa nuoret, joilla on mielenterveyden häiriö 

jaksavat todennäköisemmin käydä esitteen läpi ja heidän mielenkiintonsa py-

syy yllä. Esitteestä on myös hyvä palauttaa mieleen nuoren kanssa jo läpikäy-

tyjä asioita sairaalaopetuksesta.  

 

Opinnäytetyön suunnitelman esittämisen jälkeen työstin teoriaosuutta ja aloin 

suunnittelemaan esitteen ulkoasua. Maaliskuussa 2019 sain kuvausluvan toi-

meksiantajaltani opinnäytetyötä varten (liite 2) ja kävin kuvaamassa sairaala-

opetuksen tiloja. Tässä vaiheessa opinnäytetyön tekeminen hidastui, sillä sa-

maan aikaan alkoivat terveydenhoitajatyön harjoittelujaksot. Opinnäytetyön al-

kuperäinen suunniteltu valmistumisajankohta oli keväällä, mutta valmistumista 

viivästyttivät muut koulutyöt. Kesällä opinnäytetyön tekeminen oli pääasiassa 

tauolla.  

 

Elokuussa aloin ensimmäisen kerran hahmottelemaan varsinaista esitettä. 

Esitteen ensimmäinen versio oli helppo luoda, kun olin saanut toimeksianta-

jalta selkeät toiveet esitteen sisällöstä. Lähetin ensimmäisen version esit-

teestä sekä ohjaavalle opettajalle että toimeksiantajalle syyskuussa. Tässä 

vaiheessa viimeistelin myös opinnäytetyön teoriapohjaa. Ohjaavan opettajan 

vinkit olivat, että lisäisin esitteeseen kuvia ja tiivistäisin tekstiä etenkin koh-

dista, joissa kerrotaan mielenterveyshäiriöistä. Opettajan ajatuksena oli, ettei 

yläasteikäinen nuori jaksa välttämättä lukea niin pitkiä tekstejä. Olin opettajan 

kanssa samaa mieltä siitä, että tekstejä oli tiivistettävä. 

 

Myös toimeksiantajan toiveena olivat tiiviimmät tietoiskut mielenterveydenhäi-

riöistä. Heiltä tuli hyvä huomio, ettei esitteessä olevissa kuvissa saa näkyä 

esimerkiksi klemmareita tai pillereitä, koska ne voivat liittyä itsetuhoisuuteen. 

Lisäksi henkilökunnan yhteystietoihin oli tullut muutoksia. Toimeksiantaja ha-

lusi, että vaihdan joitakin sanavalintoja, esimerkiksi vaihdoin sanat ”pahek-

sunta” ja ”pahentuvat” pois, jotta esitteessä olisi positiivinen asenne. Lisäsin 

esitteeseen vielä sairaalaopetuksen kotisivujen nettiosoitteen. Kommenttien 
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jälkeen muokkasin esitettä niin, että mielenterveyshäiriöistä kertovissa tietois-

kuissa oli vain tärkeimmät asiat, ja lisäsin esitteen jokaiselle sivulle aiheeseen 

sopivia kuvia. 

 

Tässä vaiheessa annoin esitteen luettavaksi kahdelle yläasteikäiselle sukulai-

selleni, jotta saisin mielipiteen esitteestä myös nuorilta, joille esite on tarkoi-

tettu. Esitteen lukeneet nuoret pitivät kuvituksesta, ja heidän mielestään tum-

mennettujen sanojen avulla tekstistä löysi tärkeät asiat. Heidän mielestään 

sairaalaopetuksen esittely oli myös kiinnostavasti tehty ja sairaalaopetuksesta 

otetut kuvat hyvä lisä. Tämän jälkeen lähetin muokatun version esitteestä 

sekä sen tulostamisohjeet toimeksiantajan edustajille, ja heidän mielestään 

esite oli hyvä ja valmis. Valmis opas on liitteessä 3. 

 

8 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Mikkelin sairaalaopetuksesta esite ylä-

kouluikäisille oppilaille, joilla on mielenterveyden häiriöitä. Tavoitteena oli an-

taa tietoa nuorten yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja helpottaa sairaa-

laopetukseen tulevan nuoren opiskelun aloitusta. Nuorten mielenterveyshäiri-

öistä löytyy paljon tietoa, joten oli hyvä rajata aihe käsittelemään vain yleisem-

piä mielenterveyshäiriöitä. Itse esitteen tekemisestä oli vaikeampi löytää teo-

riatietoa etenkin, kun kohderyhmänä ovat nuoret. Koin haastavaksi saada esit-

teen ulkonäöstä nuoria kiinnostavan. Haastavaa oli myös tiivistää mielenter-

veyshäiriöistä kertovat tietoiskut niin, että niissä oli vain tärkein asia. Aiempaa 

kokemusta ei myöskään minkäänlaisen esitteen tekemisestä ollut. Haasteiksi 

osoittautui sivujen asettelu niin, jotta ne tulostautuvat oikeaan järjestykseen. 

Onneksi internetistä kuitenkin löytyi hyvät ohjeet sivujen asetteluun ja tulostus-

asetuksiin. Lopulta koen, että esitteestä tuli taitoni huomioon ottaen hyvä ja 

kaikkia osapuolia miellyttävä. 

 

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli sujuvaa sekä tapaamisten että sähkö-

postiviestien vaihtamisen osalta. Opinnäytetyön tekemistä helpotti toimeksian-

tajan selkeät toiveet esitteen sisällöstä. Toimeksiantaja antoi palautetta työs-

täni lyhyessä ajassa ja häneltä sai tarvittaessa apua, vinkkejä ja vastauksia 

kysymyksiin. Toivon että esitteestä olisi jatkossa hyötyä toimeksiantajalle ja 

mielenterveyshäiriöitä omaaville nuorille.  
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Jälkikäteen ajateltuna alkuperäinen opinnäytetyön aikataulutus oli liian opti-

mistinen. Työn piti olla alun perin valmis ennen kesää, mutta työn valmistumi-

nen venyi syksylle 2019. Työn valmistumista olisi vauhdittanut tarkempi suun-

nittelu ja alkuperäisen aikataulutuksen noudattaminen. Opinnäytetyön ohella 

on kuitenkin ollut paljon muita koulutehtäviä ja työharjoitteluja, jotka ovat hi-

dastaneet työskentelyä ja aikataulussa pysymistä. 

 

8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyys on kaiken tieteellisen toiminnan keskeisin asia. Tutkimuseettisiä vää-

rinkäytöksiä ovat plagiointi ja väärentäminen. Plagioinnilla tarkoitetaan tekstin 

suoraa lainaamista lähdeviitteitä käyttämättä. (Kankkunen & Vehviläinen-Jul-

kunen 2013, 224.) Opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta lisääviä tekijöitä 

ovat se, että tekijä on perehtynyt aiheeseen riittävästi, hän on punninnut työn 

edellyttämät resurssit ja toimeksiantajan kanssa on tehty tarvittavat sopimuk-

set. Oman ammattikorkeakoulun ohjeisiin, henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

suojaan on myös hyvä tutustua. (Arene 2018.)  

 

Koen perehtyneeni opinnäytetyön aiheeseen monipuolisesti niin kirjallisten 

kuin sähköisten lähteiden kautta. Etenkin nuorten mielenterveyshäiriöistä on 

laajasti tietoa saatavilla. Työn edellyttämät resurssit olivat selvillä jo opinnäyte-

työn suunnitelmavaiheessa. Työ toteutettiin niin, ettei siitä koitunut kustannuk-

sia tekijälle tai toimeksiantajalle. Resurssien kartoittamisessa olisi voinut suun-

nitella paremmin aikataulutusta, sillä aikataulut ovat venyneet alkuperäisestä 

suunnitelmasta. Tein toimeksiantajan kanssa ennen opinnäytetyön aloitta-

mista sopimuksen opinnäytetyöstä (liite 1) ja pyysin toimeksiantajalta kuvaus-

luvan (liite 2). Sairaalaopetuksessa olevien nuorten yksityisyydensuoja on 

huomioitu siten, ettei sairaalaopetuksen tiloista otetuissa kuvista näy oppilaita.  

Opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä lisäävät esitteen luetuttaminen su-

kulaisnuorillani, jolloin työn tekemisessä on otettu huomioon myös kohderyh-

män mielipide ja ajatukset. 

 

Teoreettisen aineiston hankinnassa käytetään ensisijaisesti kirjallisia ja elekt-

ronisia lähteitä, mutta lähteenä voidaan myös käyttää artikkeleita, haastatte-
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luja ja sähköpostin välityksellä tapahtuvia tiedoksiantoja. Opinnäytetyön luotet-

tavuuden takaamiseksi käytettävien lähteiden tulee olla laadukkaita ja käytän-

töön sovellettavia.  Lähteiden luotettavuus kasvaa sen mukaan, mitä tunne-

tumman asiantuntijan kirjoittama lähde on. Myös lähdeviitteiden huolellinen 

merkitseminen on osa eettistä toimintamallia. (Airaksinen & Vilkka 2003, 72–

74.) 

 

Opinnäytetyötä tehdessä olen noudattanut huolellisesti Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyön raportointi- ja lähdeviiteohjeita ja pyrkinyt 

käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä. Vanhempia lähteitä olen käyttä-

nyt ainoastaan, jos tietoa ei ole ollut muuten saatavilla. Lähteiksi olen valinnut 

sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä lähteitä. Olen valikoinut tunnettujen 

julkaisijoiden, esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran ja Nuorten mielenter-

veystalon lähteitä. Lähdeviitteiden merkitsemisessä ja lähdeluetteloa tehdessä 

olen pyrkinyt olemaan tarkka ja huolellinen alusta alkaen. 

 

8.2 Jatkokehitysideat 

Jatkokehitysideana voisi tehdä kyselyn sairaalaopetuksen nuorille, jotka esit-

teen ovat lukeneet. Kyselyssä voitaisiin kartoittaa, kuinka hyödylliseksi he ovat 

esitteen kokeneet ja mitä hyvää tai huonoa siinä on. Kyselyn tulosten perus-

teella esitettä voisi muokata ja jatkokehittää. Kohderyhmän omat kommentit ja 

mielipiteet olisivat arvokkaita, sillä juuri heitä varten esite on tehty. Jatkokehi-

tysideana esitteen voisi myös tehdä pdf-versioksi, jonka voisi laittaa esimer-

kiksi. Mikkelin sairaalaopetuksen omille kotisivuille, jolloin esite olisi saatavilla 

myös sähköisenä versiona.  
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Kuvauslupa opinnäytetyötä varten 
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Tervetuloa sairaalaopetukseen esite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Mikkelin 

sairaalaopetukseen 

luokat 7. - 9. 

 

 

 

 

 

Moisiontie 8, 50520 Mikkeli 
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Opettajien ja avustajien yhteystiedot 

 

Sähköposti etunimi.sukunimi@edu.mikkeli.fi 

 

Marika Pajunen, erityisluokanopettaja 

Puh. 0447943271 

 

Outi Autere, päätoiminen tuntiopettaja 

Puh. 0447945697 

 

Koulunkäyntiavustajat 

Anni Tuure 

Niina Puhakka 

Puh. 0401294925 
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  Hei sinä sairaalaopetuksessa aloittava nuori! 

Tämän esitteen tarkoitus on helpottaa opiskelusi 

aloitusta. Löydät tästä opettajien ja avustajien 

yhteystiedot ja voit tutustua uuteen 

opiskelupaikkaasi. 

Tästä esitteestä löydät myös tietoa nuorten 

yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä, sillä Mikkelin 

sairaalaopetuksessa olevilla oppilailla on hoitosuhde 

nuorisopsykiatrian poliklinikalle tai 

nuorisopsykiatrian osastolle. 

Sekä osastolta että avopuolelta 

tuleville nuorille on omat 

opetusryhmät. Opetusryhmiä 

on siis kaksi, ja molemmissa 

on kahdeksan oppilaspaikkaa.  

Avo-oppilaat ruokailevat 

koululla ja osastolta tulevat 

nuoret osastolla. Koulupäivän 

aikana sinulla saattaa olla 

hoitoosi liittyviä tapaamisia, 

jolloin koulutyö keskeytyy. 

Sairaalaopetuksessa pyritään 

noudattamaan oman koulusi 

lukujärjestystä. 
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Sairaalaopetuksen tilat mahdollistavat lähes kaikkien 

oppiaineiden opiskelun. 
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Sairaalaopetuksessa pidetään yllä positiivista 

ilmapiiriä. Aikuiset ohjaavat nuoria toimimaan näiden 

tavoitteiden suuntaisesti ja antavat palautetta 

positiivisella otteella. Pienetkin onnistumiset 

huomioidaan ja niistä iloitaan yhdessä. 

 

Väkivallattomuus 

Aikuiset turvaavat jokaisen oppilaan turvallisen 

koulupäivän. Meillä ei suvaita minkäänlaista 

väkivaltaa ja siihen puututaan aina. Oppilaan ollessa 

vaaraksi itselleen tai ympäristölleen aikuiset 

rajoittavat häntä tarvittaessa kiinnipidolla. 

Ristiriitatilanteiden sattuessa aikuiset auttavat nuoria 

niiden selvittämisessä. 
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Nuorten mielenterveyshäiriöt 

Nuoruudessa muodostetaan käsitys itsestä ja 

omasta selviytymisestä koulussa, kotona ja 

kavereiden parissa. Myönteiset kokemukset näissä 

edistävät mielen hyvinvointia, ja lisäksi sekä perheen 

että läheisten tuki on tärkeää.  

Kokemus kuulumisesta omaan koululuokkaan, 

kouluyhteisöön tai muuhun ryhmään parantaa 

hyvinvointia ja tukee mielenterveyttä.  

Mielenterveyshäiriöt ovat tavallisimpia 

terveysongelmia nuorilla. Useat mielenterveyshäiriöt 

ilmenevät ensimmäistä kertaa nuoruudessa. On 

myös mahdollista, että on useampi 

mielenterveyshäiriö yhtä aikaa. 
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Masennus 

Masennuksella tarkoitetaan 

pitkään jatkunutta 

alakuloisuutta, joka voimistuu. 

Masentuneena voi olla vaikea 

suoriutua arjesta, ja olotila voi 

olla itkuinen, väsynyt ja 

voimaton. Ruokahalun 

muutokset ja uniongelmat ovat 

yleisiä. Masennukseen liittyy 

usein myös itsetuhoisia ajatuksia. 

Ahdistuneisuushäiriöt 

Monet nuoret kokevat ahdistuksen ja pelon tunteita. 

Nämä tunteet ovat osittain myös normaaleja ja 

elämään kuuluvia. Olo voi olla pelokas, levoton, 

hermostunut tai ärtynyt. Ahdistus voi myös aiheuttaa 

päänsärkyä, sydämentykytyksiä, rintakipua, hikoilua 

ja vatsavaivoja. 

Pelot eli fobiat ovat yksittäisiä pelkoja, jotka 

kohdistuvat esimerkiksi eläimiin, veren näkemiseen 

tai korkeisiin paikkoihin.  

Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä välttää 

esiintymistilanteita ja huomion keskelle joutumista, 

koska hän pelkää punastumisen, lihasjännityksen ja 

käsien vapinan näkymistä ulospäin. Turvalliseksi 

koettujen ihmisten ja läheisten seura helpottaa 

oireita. 

Paniikkihäiriölle tyypillistä ovat toistuvat voimakkaat 

ahdistuneisuuskohtaukset. Kohtauksen aikana olo 

voi olla sumuinen, ja se kestää yleensä minuuteista 

puoleen tuntiin. 
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Syömishäiriöt 

Anoreksiassa eli 

laihuushäiriössä nuori 

kokee olevansa liian 

lihava ja näkee oman 

kuvansa vääristyneenä 

peilistä. Oireilu näkyy 

laihduttamisena, 

syömisen välttelynä ja 

lisääntyneenä urheiluna.  

Bulimiassa eli ahmimishäiriössä nuori ei pysty 

hallitsemaan syömistään, ja ahmimiskohtausta 

seuraa katumus sekä oksentaminen. Nuori kokee 

itsensä lihavaksi ja estää ruoan lihottavat 

vaikutukset oksentamalla tai syömättömyydellä. 

Ortoreksiaan kuuluu pakonomainen tarve syödä 

terveellisesti. Aterioita suunnitellaan ja valmistetaan 

useita tunteja, ja joistakin ruoka-aineista saatetaan 

kieltäytyä kokonaan.  

 

Käytöshäiriöt 

Nuorten käytöshäiriöillä tarkoitetaan sääntöjen 

toistuvaa sekä pitkäkestoista rikkomista. Käytös on 

yleensä aggressiivista, uhkailevaa ja pelottelevaa. 

Tappeluiden aloittaminen on yleistä, ja nuori saattaa 

olla julma eläimiä tai ihmisiä kohtaan.  
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Neuropsykiatriset häiriöt 

Nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat aivojen 

toimintaan liittyviä häiriöitä.  

ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö.  

Autisminkirjon häiriö vaikuttaa ihmisen viestimiseen, 

vuorovaikutukseen, aistimiseen ja ympäröivän 

maailman kokemiseen. Monilla esiintyy yli- ja 

aliherkkyyksiä ääniin, valoon, väreihin, kosketukseen, 

makuihin ja hajuihin. Autisminkirjon nuorilla on omat 

vahvuutensa, esimerkiksi hyvä oikeudentaju, 

keskittymiskyky mielenkiinnon kohteisiin sekä 

yksityiskohtien havaitseminen. Autisminkirjoon 

kuuluvat myös autismi ja Aspergerin oireyhtymä. 

Touretten oireyhtymä kuuluu nykimishäiriöihin. Siinä 

esiintyy tahdottomia lihasten nykäyksiä ja 

äännähdyksiä.  
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  Mun omia ajatuksia 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Muista että mielenterveyden häiriöt eivät ole 

sinun tai kenenkään muunkaan syytä. 

Sairastumisen syitä voi olla monia. 

Mielenterveyttä tukevia tekijöitä ovat perheen, 

ystävien ja koulun tuki sekä kannustus. Itsensä 

arvostaminen lisää mielen hyvinvointia. 
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Hyödyllisiä nettilinkkejä: 

nuortenmielenterveystalo.fi 

nuortennetti.fi 

vaestoliitto.fi/nuoret 

https://peda.net/mikkeli/perusopetus/mikkelinlys

eo/s7?session-tdid=1f6e6c61-f07e-459a-9687-

93635425a884  

 

Kuvat: pixabay.com ja Noora Inkinen 

Tämä esite on tuotettu osana opinnäytetyötä. 

Esitteen tekijä: Noora Inkinen 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 


