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Normaali nuoruusiän kehitys

-nuoruusikä ajoittuu noin ikävuosiin 12-22

-siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen

-erityinen kehityspsykologinen elämänvaihe

-puberteetista alkaa huima fyysisten ja
psyykkisten muutosten vaihe (vrt. varhaislapsuuden
kehitysvauhti; myös erityinen aivojen kehitysvaihe)

-fyysinen kasvu tapahtuu vaihtelevassa   aikataulussa
epätasaisesti, epäharmonisesti ja yksilöllisesti

→ aiheuttaa nuoressa hämmennystä, epävarmuutta ja
ahdistusta



-> viettipaine kasvaa

-> pakollinen irtiotto vanhemmista

-> viettien kohteeksi oma itse (itseen liittyvät asiat korostuneen
tärkeitä, ”narsismi” : ”finni naamassa”)

Regressio eli taantuma

- kuuluu normaaliin nuoruusiän kehitykseen

- osa psyykkisistä toiminnoista heikkenee (samaan aikaan kun
kognitiiviset kyvyt kasvaa)

- impulssit ja hallitsemattomat tunteet lyövät läpi

- lapsenomaisten piirteiden ja kokemustapojen korostuminen

→ nuoret ovat levottomia, ärsyyntyneitä ja ärsyttäviä, epävarmoja,
purkavat pahaa oloaan toiminnalla

- taantuma syvempi pojilla kuin tytöillä: anaalivaiheen
käyttäytymispiirteet: piereskely, syljeskely, röyhtäily, ahneus,
vallanhalu



→ mielen huono toimivuus: psyykkisten oireiden vaihtelevuus ja
psykosomaattiset oireet yleisiä (etenkin varhaisnuorilla, joilla
kyky tarkastella ja eritellä omia tunnetiloja on puutteellinen)

- keskinäiset samaistumiset ikätovereihin

→ tiettyjen oireiden ajoittainen lisääntyminen (viiltely,
syömishäiriöt, epäsosiaalisuus)

- nuorten pyrkimys sitoa pahaa oloaan tarjolla oleviin malleihin
(idolit, someryhmät jne)

- nuoruusikä on vähittäistä psykologista sopeutumista sisäisiin ja
ulkoisiin muutoksiin

- nuoruus on lapsuuden muistamista

- nuoruusikä on ns. toinen mahdollisuus:  ennen torjutut
lapsuuden mielikuvat ja muistot aktivoituvat (lapsuuden uhat,
pelot, traumat)



Nuoruusiän kehitystehtävät
- Nuoruusiän keskeinen kehitystehtävä on

autonomia
- Nuoren on ratkaistava ikäkauteen kuuluvat

keskeiset kehitystehtävät:
* vanhemmista irrottautuminen
* enenevä turvautuminen ikätovereihin

vanhempien sijaan
* sopeutuminen murrosiän fyysisiin muutoksiin
* oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen



Terveen ja häiriintyneen kehityksen
rajapinta

- terveen kehityksen aikana nuorella voi esiintyä oireita,
jotka aikuisella merkitsevät psyykkistä häiriötä

- terveen ja iänmukaisen kehityksen ero saattaa olla
vähäinen

- ajoittainen normaaliin kehitykseen kuuluva ahdistus,
josta nuori selviytyy ikätoverituella

- samoin normaaliin kehitykseen kuuluva mielialojen
vaihtelu

* ohimenevät masennuksen tunteet

* suru pettymysten ja menetysten yhteydessä



* kehityksellinen suru menetetyistä asioista
nuoruudessa (lapsuuden keho, lapsuuden
vanhemmat, lapsen ystävyyssuhteet,
biseksuaalisuus, minä)

→ eivät kuitenkaan pitkäkestoisesti häiritse
psyykkistä hyvinvointia tai lamaa toimintakykyä

→ tilanne ”ei jumiudu päälle”



Normaalisti kehittyvä nuori

- on aktiivinen, mutta myös kykenee lepäämään

- usein jokin itselleen tärkeä, rakentava harrastus

- jaksaa ja pystyy koulutyöhön

- halu ikätoverikontakteihin

- kyky hankkia ja ylläpitää ystävyyssuhteita

- kyky ihastua

- on useimmiten tyytyväinen omaan kehoonsa ja pystyy
nauttimaan siitä

- optimistinen asenne oman elämän ja tulevaisuuden
suhteen

- tunnetilojen vaihtelu (suru, viha, ilo) ei lamaa toimintakykyä



Nuorten psyykkiset häiriöt

- nuoruus on monien mt-häiriöiden alkamisikä

- laaja väestötutkimus (2005): puolet aikuisten mt-
häiriöistä oli alkanut ennen 14v. ikää ja ¾ ennen 24v.
ikää

- joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä

- yleisimpiä nuorten mielenterveysongelmia ovat
mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt

- nuoren tilannetta tulee arvioida kokonaisvaltaisesti



→ päähuomion tulee olla nuoren kehityksessä
eikä oireissa

→ vastaako nuoren kasvu ja kehitys ikätasoa?



Nuoren psyykkisen kehityksen
”varomerkit”

- Onko nuori luopumassa kasvusta? Onko liian
riippuvainen vanhemmistaan?

- Ovatko nuoren vaatimukset itseään kohtaan
liian suuret ja joustamattomat?
→ pakonomainen suorittaminen

- Auttavatko nuoren sosiaaliset suhteet kohti
aikuisuutta? → kehitystä palvelevat
nuorisoryhmät vs kehitystä tuhoavat ryhmät

- Onko ystävillä nuoren kokemusmaailmassa
suurempi merkitys kuin vanhemmilla?



- Kykeneekö nuori ilmaisemaan ja kokemaan
aitoja tunteita?

- Mikä on nuoren asenne tulevaisuuteen?
- Osaako nuori erottaa, mikä on todellista?
- Estävätkö nuoren fantasiat hänen toimintansa?



Yleiset psyykkisen häiriön merkit
nuoruusiässä

1. kehitys on vääristynyt, pysähtynyt tai jatkuvasti taantuvaa

2. nuoren kuva itsestä ja muista on epävakaa ja epäselvä

3. vetäytyminen perheestä, kaveripiiristä ja harrastuksista (esim. netti- ja pelimaailmaan
uppoutuminen muun kustannuksella)

4. sitoutuminen epäsosiaaliseen ryhmään

5. vakava epäsosiaalinen käytös (väkivaltaisuus, näpistely, päihdehakuisuus ja käyttö,
toistuva koulupinnaus, koulusta poisjättäytyminen)

6. pitkäaikaiset lamaavat oireet, impulssien vakavia läpilyöntejä

7. vuorovaikutuksessa nuori herättää huolta

8. voimakkaat, toistuvat mielialanvaihtelut

9. seksuaalisesti holtiton käytös

10. passiivisuus

11. elämänilon menetys

12. toimintakyvyn romahdus



Masennus

- masennusoireita noin 20 %:lla nuoruusikäisistä
- mieliala nuorilla reaktiivisempaa kuin aikuisilla

(esim. seurusteluristiriidat)
- vakava-asteisesta masennuksesta kärsii n. 3-5

% nuorista
- tytöillä masennus on 2x yleisempää kuin pojilla
- tytöt puhuvat masennuksestaan herkemmin

kuin pojat, joilla masennus näkyy enemmän
käyttäytymisessä

- masennukseen liittyy kohonnut im-riski!



Itsetuhoisuus
- laajentunut ilmiönä viimeisen 10 vuoden aikana
- ei kuulu normaaliin nuoruusiän kasvuun ja

kehitykseen
- Suomessa 13-18-vuotiaista 11,5% viiltelee

itseään, muuta itsetuhokäytöstä esiintyy
10,2%:lla nuorista  (v. 2009)

- yleisempää tytöillä
- viiltäminen on harvoin im-yritys



- viiltely on yleensä yritys helpottaa pahaa oloa,
selviytymiskeino sietämättömältä tuntuvasta
tunnetilasta samoin kuin päihteiden käyttö tai
syömishäiriöoireilu

- viiltäminen auttaa hetkellisesti: terävä kipu vie
huomion tehokkaasti häiritsevistä negatiivisista
tunteista ja ajatuksista

- toistuessaan viiltelystä saattaa tulla hyvin
addiktiivinen (fysiologisesti kipu vapauttaa
endorfiineja elimistössä)



Puheeksi ottaminen: Miten kohdata
nuori?

- nuoret kehittyvät kohti autonomiapyrkimystä ts.
irtaantumista aikuisista ja auktoriteeteistä

→ turvautuminen ammatti-ihmisiin on
ambivalenttia ja tämän autonomiapyrkimyksen

vastaista
- nuori saattaa tunnistaa avun tarpeensa mutta

vastustaa avun vastaanottamista peläten että
häntä aletaan kontrolloida ja rajoittaa



- nuorten eri ikäryhmissä on suuria eroja halussa
pyytää apua

* myöhäisnuoruusikäiset verrattavissa aikuisiin
*varhaisnuori sen sijaan yleensä heikosti

motivoitunut ja silloinkin peitetyllä tavalla
* oma ryhmänsä ne nuoret, jotka eivät tietoisesti

hae apua, mutta toimivat toistuvasti siten, että
tulevat saatetuksi avun piiriin (esim. itsetuhoiset
nuoret)

- nuori kommunikoi toiminnalla mutta ei
useinkaan tule kuulluksi



- nuoret ovat vuorovaikutuksessa herkkiä, he tulkitsevat
ja vetävät johtopäätöksiä aikuisten sanattomasta
käytöksestä

- aikuisen osoittama aito kiinnostus, välittäminen
nuoresta ja yhteistyön tunne osoittavat nuorelle, että
hänet otetaan vakavasti

- aikuisen vältettävä sellaista tilannetta, jossa nuori
kokisi olevansa kuulusteltavana ja aikuisen etsivän
hänestä epänormaalia (jokainen nuori pelkää että
hänessä on jotain vialla)

- aikuisen tulee kysyä sensitiivisesti mutta suoraan



Itseään viiltävän nuoren auttaminen

- ota selvää viiltelystä, mistä siinä on kysymys

- huomaa viiltely, älä ohita sitä

- älä yli- tai alireagoi

- käsittele tunteitasi kollegojen / työryhmän kanssa

- välitä nuoresta ja kohtaa hänet aidosti

- kysy nuorelta viiltelystä tuomitsematta häntä

- arvioi jatkohoitoon ohjauksen tarve

”Silti toivon että joku huomaisi. Et tuomitsisi minua mutta
ottaisit vakavasti.”



Hoitoonohjaus

- yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa

- luottamuksellisuus vs virkavelvollisuus hoitoon
saattamisessa /ls-ilmoituksen tekemisessä

- päijät-hämäläisten nuorten (13-18v.)psyykkisen
voinnin arviot nuorten psykososiaalisten palveluiden
Sihti työryhmään: lähetepuhelin joka arkipäivä klo 12-
14 puh. 044-7195605 sekä konsultaatiomahdollisuus!
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