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Sidonnaisuudet  
viimeisen 3 vuoden aikana 

•  Ei sidonnaisuuksia lääketeollisuuden kanssa 
•  Ansiotuloa: 
u  Oulun yliopisto, Lääketiet. tdk, Psykiatria;   
u  OYS, Psykiatrian tulosyksikkö, Nuorisopsykiatrian pkl  
•  OY, Lääketieteellinen tiedekunta: Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta, vpj; 

Psykoterapeuttikoulutuksen vastuuhenkilö  
•  Palkkioita: Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus, esityspalkkioita (mm Lääkäripäivät, 

Pohjolan Lääkäripäivät, Psykiatripäivät), lausuntoja yliopistoille Suomessa 
•  Luottamustoimia: 
•  Suomen Psykiatriyhdistys, mm Hallitus, Jaosten toimielimet, mm 

Nuorisopsykiatrian jaos 
•  Nuorisolääketieteen erityispätevyyslautakunta (Nuorisolääkärit ja SLL), pj 
•  Pohjois-Suomen psykoterapiayhdistys, hallituksen jäsen 
•  Tutkimusapurahoja 
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Nuorten psykoosit – kuinka elämässä eteenpäin? 

•  Erityispiirteet nuoruudessa 
•  Psykoosivaara (riskitekijät) ja ennakko-oireet (prodromaalioireet) 
•  Psykoosit  
•  Arvio (alussa ja myös myöhemmin) 
•  Hoito ja kuntoutus  
•  Yhteenveto 
•  Esimerkkejä välillä 
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Oletko arvioinut tai hoitanut 
psykoosiin sairastunutta nuorta? 
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Nuorisopsykiatria 
•  Lapsuuteen verrattuna:  

–  Nuoruudessa mt-häiriöt 2-kertaistuvat;  
–  Psykoosit ja vakavat mt-häiriöt puhkeavat usein 

nuoruudessa (Paus ym 2008) 
–  Taustalla mahdollisesti aivojen kypsyminen 

•  Aikuispsykiatriaan verrattuna:  
–  Nuorisopsykiatria on kehityspsykiatriaa  
–  Huomioitava psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen kasvun 

keskeneräisyys, hoidossa kehityksen tukeminen 
–  Perheen kanssa työskentely korostuu 
–  Lakiasiat: Mt-lain erityispiirteet, Lastensuojelulaki  
 

• Monihäiriöisyys yleistä! Yksi häiriö ei poissulje toista.  
Esim. Asperger-dg/Kehitysvamma/Päihdehäiriö/Käytöshäiriöt ja Psykoosi  
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Mielenterveyshäiriö puhkeaa usein nuoruudessa 

National Comorbidity Survey Replication: Kessler RC ym 2005; Kessler RC, Wang  PS 2008; 
 
Paus T, Keshavan M, Giedd JN. Why do many psychiatric disorders emerge during adolescence?  
Nat Rev Neurosci 2008;9(12):947-57.  

Psykooseissa ja muissakin vakavissa mielenterveyshäiriöissä 
sairastumisikä usein nuoruudessa tai nuorella aikuisiällä  



Ikärajoista 
•  Alaikäinen on < 18 -v.  
    mm. Mielenterveyslain erityispiirteet; Lastensuojelulaki 

(www.finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö) 
 
•  Nuoruusikä = psyykkinen ja fyysinen kasvu lapsesta 

aikuiseksi, keskimäärin ikävuosina  12  -  22 -v.  
    (Marttunen M, Kaltiala-Heino R. Kirjassa Lönnqvist J ym  
     (toim) Psykiatria 2014) 
 
•  Terveydenhuoltolaki (voimaan 1.5.2011, 53§):  
     Mielenterveyspalveluissa hoitoonpääsyajat tiukemmat <23–v. 
 
•  Esim Avohoidossa OYS:n nuorisopsyk pkl: 13-22 vuotiaita 
 
  



Nuoret ovat oma potilasryhmänsä! 
•  Nuorisopsykiatria on oma erikoisala 

•  Suomen Lääkäriliitto: Nuorisolääketieteen erityispätevyys  
•  perustettu 06/2014, vastuutahona Suomen Nuorisolääkärit ry 
•  Tarkoitettu niin somaattisten kuin psykiatristen erikoisalojen 

lääkäreille, jotka hoitavat nuoruusikäisiä (ad 23 –vuotiaita) 
•  Siirtymäaika menossa; ei tarvitse olla vielä erikoislääkäri 
•  https://www.laakariliitto.fi/uutiset/jasenuutiset/nuorisolaaketieteen-erityispatevyys-perustettu 
•  http://nuorisolaakarit.yhdistysavain.fi/hallitus/  

 



Psykoosivaara: 
Psykoosin varhaisista riskitekijöistä 

- Kartoita varhaisia riskitekijöitä! 



u  Perinnöllisyys ja sukurasitus altistavat (mm Gottesman 1991, Tienari ym 
1994, Kendler 2002, Tsuang et al.  2004, Craddock ym 2005, Mäki ym 2010, 
Cardno & Owen 2014, Rasic ym  2014, Keskinen 2015) 

u  Skitsofreniaan sairastuneen vanhemman lapsella vaara sairastua 
skitsofreniaan lisääntynyt, jopa yli 10-kertainen (Gottesman 1991) 

u  Myös muuu lähisukulaisen vakava mt-häiriö voi altistaa psykoosille 

u  Toisaalta vahvakaan geneettinen alttius ei yleensä johda 
sairastumiseen  

u  Skitsofreniaan sairastuneen perheessä ei yleensä esiinny 
skitsofreniaa eikä muutakaan psykoosia 

Kartoita sukurasitusta:  
Kysy, onko suvussa 
mielenterveyshäiriöitä, 
masennusta, psykooseja, 
päihdehäiriöitä, suisidi…  



u  Ympäristön varhaiset biopsykososiaaliset riskitekijät (mm. Cannon et al. 
1998, Cardno et al. 1999, Tienari ym 2002, Mäki ym 2005, Salokangas ym 2007), 
esim  
u  Perinataaliajan komplikaatiot, raskausajan infektio, stressi, äidin 

raskausajan masennus + sukurasitus (NFBC 1966 Mäki ym 2010)  
u  Varhaiset neuromotorisen tai kognitiivisen kehityksen häiriöt   
u  Lapsuuden traumat, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö (Bebbington 

et al. 2004, Bechdolf et al 2010, Lataster et al 2006) 

u  Yksittäisen tekijän riski psykoosille on yleensä suhteellisen 
vaatimaton  

u  Haavoittuvuus – Stressi –malli  
u  Keskushermoston kehityshäiriö 



u  Kannabiksen käyttö nuoruudessa voi altistaa: 
u  Prodromaalivaihetta muistuttaville oireille (Miettunen ym 2008 ja 
u  Psykoosille (mm. Andreasson ym 1987, Suvisaari J 2004, Caspi et 

al 2005, Large ym 2011 meta-analysis) 
u  Kannabispsykoosi ja myös amfetamiinipsykoosi nuorella aikuisiällä 

voivat suomalaisen rekisteritutkimuksen mukaan altistaa skitsofrenian 
puhkeamiselle (Niemi-Pynttäri JA ym 2013)  

Kartoita päihteiden käyttöä! 
- niin alkuarviossa kuin myös 
myöhemmin tarvittaessa 



Skitsofrenian ennakko-oireet 
(prodromaalioireet) 

•  Epäspesifisiä oireita ennen varsinaista psykoosia 
•  Voidaan varmentaa vasta takautuvasti 
•  Ahdistuneisuus, jännittynyt, hankala olo, pelot  
•  Mielialaoireet: mm. masentuneisuus, mielialan vaihtelu  
u  Tahtoelämän muutokset: mm. apaattisuus  
u  Kognitiiviset muutokset: mm. keskittymiskyvyttömyys  
u  Unihäiriöt, fyysiset oireet 
u  Negatiiviset oireet: Käyttäytymisen muutokset: mm. 

toimintakyvyn heikkeneminen ja ihmissuhteista vetäytyminen  
u  Positiiviset oireet: mm. havaintojen vääristymät ja epäilevyys   

 Dg:na esim. masennustila  
 Skitsofrenian Käypä hoito, 2015, www.duodecim.fi, mukailtuna 



Varhaisella hoidolla voi mahdollisesti viivyttää 
psykoosin puhkeamista tai ehkäistä se 

•  Ennakko-oirevaiheen hoidosta ei ole vakiintuneita ohjeita  
•  Vaiheittain etenevä hoitomalli:  
•  Alkuvaiheen ennakko-oireilussa kognitiivis-behavioraalinen tai 

tukea-antava psykoterapia ja oireenmukainen ahdistus- ja 
mielialalääkitys 

•  Välittömässä riskivaiheessa psykoterapeuttisen hoidon ohella 
voidaan käyttää psykoosilääkkeitä pieninä annoksina. 

•  Psykoosilääkitys voi siirtää psykoosin puhkeamista riskipotilailla 

•  Skitsofrenian Käypä hoito 2015 www.terveysportti.fi   



Varhaisella hoidolla voi mahdollisesti viivyttää 
psykoosin puhkeamista tai jopa ehkä ehkäistä se 

•  Stafford MR ym. BMJ 2013: 
•  Meta-analyysi, 11 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, 

yhteensä 1246 potilasta, mediaani iän keskiarvoista 21 vuotta 
•  Kognitiivis-behavioraalinen terapia CBT: Kohtalainen 

tutkimusnäyttö siitä, että voi estää psykoosin kehittymistä 12 kk:n 
seurannassa  

•  Integroitu psykoterapia (mm CBT, perhetapaamiset, 
psykoedukaatio): Niukka tai hyvin niukka tutkimusnäyttö siitä, että 
voi vähentää psykoosin kehittymistä 12 kk:n aikana  

•  Omega 3 monityydyttymättömät rasvahapot: Hyvin niukka 
tutkimusnäyttö 

•  Van der Gaag M ym. Sch Res 2013 



Psykoosit 



Psykoosin diagnostiikka lapsuudessa ja  
myös nuoruudessa on haastavaa 

- aika kertoo 

•  Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children 
and adolescents with psychotic disorders. J Clin Psychiatry 65 
Suppl 6:5-11, 2004  

•  ”The diagnosis of psychotic disorders in children and adolescents 
is often complex and challenging.” 

•  Mitä nuoremmasta kyse, sen haastavampaa dg 

•  Toisaalta tärkeää löytää psykoosi mahdollisimman varhain 

•  Seuranta tärkeää, aika kertoo mistä diagnoos(e)ista on kyse 



Ensipsykoosi 
•  Nuorilla ensipsykoosi voi alkaa pikku hiljaa salakavalasti   
•  Hoidon aloitus voi viivästyä aikuisiin verrattuna (Joa ym. 2009)  

•  Norjalaisessa tutkimuksessa verrattuna täysi-ikäisiin potilaisiin  
 < 18-vuotiailla ei-affektiiviseen ensipsykoosiin sairastuneilla oli:  

–  Pitempi hoitamattoman psykoosin kesto (eli DUP Duration of 
untreated psychosis),  

–  Enemmän masennusoireita ja korkeampi itsemurhariski 
–  (Joa ym. 2009)  
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Psykoosin keskeiset oireet  
Positiiviset eli varsinaiset psykoottiset oireet 
- Aistiharhat: kuuloharhat, näköharhat, ym 
- Harhaluulot: vainoharhaisuus, somaattiset harhaluulot ja 
suuruuskuvitelmat 
- Hajanainen tai käsittämätön puhe 
- Hyvin hajanainen tai katatoninen käytös kuten   
     liikkumattomuus, oudot asennot ja liikkeet 
 
 
 
(Skitsofrenian käypä hoito, 2015)  
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Psykoosin keskeiset oireet  
Negatiiviset oireet 
- Tunteiden latistuminen  
- Puheen köyhtyminen 
- Tahdottomuus 
- Kyvyttömyys tuntea mielihyvää 
- Vetäytyminen ihmissuhteista  
 
Lisäksi:  
Kognitiiviset puutosoireet 
Ahdistus- ja mielialaoireet sekä itsetuhoisuus 
 
(Skitsofrenian käypä hoito, 2015)  
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Mitä psykooseja nuorilla voi olla? 
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Psykoosit (ICD-10)  
ja niiden elämänaikaiset esiintyvyydet* 

•  Ei-mielialaoireiset (ei-affektiiviset) Psykoosit:  
•  F20 Skitsofrenia (0,87 %)  
•  F21 Skitsotyyppinen häiriö eli psykoosipiirteinen persoonallisuus 
•  F22 Pitkäaikaiset harhaluuloisuushäiriöt (0,18 %) 
•  F23 Akuutit ja ohimenevät psykoottiset häiriöt (0,05 %) 
•  F24 Indusoitunut harhaluuloisuus (jaettu harhaluuloisuus) 
•  F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt (0,32 %) 
•  F28 Muu ei-elimellinen psykoottinen häiriö 
•  F29 Määrittämätön ei-elimellinen psykoottinen häiriö (0,45 %) 
•  Jatkuu… 
 
*Arvio perustuu Terveys 2000-tutkimukseen aikuisväestöstä DSM-IV dgsien mukaan; 

Perälä J ym Arch Gen Psychiatry 2007; 64(1):19-28;  
 Suvisaari J ym Suomen LääkäriLehti 2012;9:677–683 

 
  

22 



Psykoosit (ICD-10)  
ja niiden elämänaikaiset esiintyvyydet* 

•  F00–F09 (psykoosit) Elimelliset psykoottiset häiriöt (0,21 %) 
•  F10-F19 (psykoosit) Päihteiden käyttöön liittyvät psykoottiset 

häiriöt (0,42 %): 
•  Alkoholin aiheuttamat psykoottiset tilat (0,41 %) 
•  Muiden päihteiden aiheuttamat psykoottiset tilat (0,03 %) 
•  Mielialaoireiset (Affektiiviset) Psykoosit eli Psykoottiset 

Mielialahäiriöt: 
•  F31.2, F31.5, F31.6 Tyypin I Kaksisuuntainen Mielialahäiriö, 

Psykoosijakso (0,12 %) 
•  F32.3, F33.3 (Toistuva) Psykoottinen Masennustila (0,35 %)  
 
*Arvio, perustuu Terveys 2000-tutkimukseen aikuisväestöstä DSM-IV dgsien mukaan; 

Perälä J ym Arch Gen Psychiatry 2007; 64(1):19-28;  
 Suvisaari J ym SLL 2012;9:677–683 

 
  23 



Psykoosien esiintyvyys nuorilla 
•  Psykoosien esiintyvyydestä nuorilla on vähän tutkimuksia 

•  Skitsofreniaa ainakin n 0,5%:lla nuorista (Gillberg C ym. 1986, 
Boeing L ym. 2007, Madaan V ym. 2008) 

•  Kaksisuuntaista mielialahäiriötä (tyyppi I) n 0.5 %:lla nuorista 
•  Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön (tyyppi I) sairastuneista noin 

puolet sairastui 22 ikävuoteen mennessä 11 maassa tehdyssä 
tutkimuksessa (Merikangas ym. 2011)  
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Psykoosien esiintyvyys nuorilla Suomessa 
•  Psykoosien esiintyvyydestä nuorilla vähän tutkimuksia 
•  Pohjois-Suomen 1986 syntymäkohortissa 17-23 ikävuoden välillä 

sairaaloiden HILMO-rekisterin mukaan 0.4%:lla oli osastohoitoa 
vaatinut ensipsykoosi, joka oli 0.3%:lla ei-affektiivinen ja 0.1%:lla 
mielialahäiriöön liittyvä psykoosi (Mäki P ym Eur Psychiatry 
2014; 29(6): 345–351)  

•  Suomalaisessa 1981 syntymäkohortissa (LAPSET) 13-24 
ikävuoden välillä, 1.5% pojista ja 0.8% tytöistä oli ollut 
osastohoidossa psykoosin takia; ja 0.6%:lla pojista ja 0.2%:lla 
tytöistä oli diagnosoitu skitsofrenia (Gyllenberg D ym Eur Child 
Adolesc Psychiatry 2010; 19:823–833)  

•  Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa ikävuosien 16-23 välillä 
noin 0.5%:lla oli ollut osastohoitoa vaatinut skitsofrenia (Mäki P 
ym Am J Psychiatry 2010;167(1):70-7) 
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Nuoren psykooseilla kulku vaihteleva 
- Aika kertoo  

•  Nuoren ensipsykoosin ennuste on vaihteleva  
•  Osalla nuorista on kyseessä lyhytkestoinen tila, josta nuori toipuu  
•  Psykoosin varhaisvaiheessa voi olla vaikeaa erottaa skitsofreniaa 

mielialahäiriöön liittyvästä psykoottisesta jaksosta  
•  Aika ja seuranta varmistavat tarkemman diagnoosin  
•  Myös pitkäkestoisessa skitsofreniassa ennuste vaihtelee suuresti 

(Bertelsen ym 2008) 
•  Osa psykoosiin sairastuneista nuorista on käyttänyt myös päihteitä 

–  Seurataan, jatkuvatko psykoosioireet päihdekäytön loppumisen jälkeenkin 
–  Jos psykoosioireet jatkuvat yli viikon ilman päihteitä, on kyseessä 

todennäköisesti ensisijaisesti skitsofrenia tai muu ei-elimellinen psykoosi   
 

•  Mäki P, Veijola J. Nuoren ensipsykoosi. Duodecim, 2012;128:27-34 



Arvio 
- alussa ja tarvittaessa pitkin matkaa etenkin relapsissa  



Kehityksen arvio 
•  Voit arviossa muistaa 5 koota: 
•  Nuoren suhde  
•  1. muuttuneeseen omaan kehoon ja itseensä 
•  2. kotiin  
•  3. kavereihin  
•  4. kouluun 
•  5. kiinnostukset, harrastukset 
•  Psykooseissa kehitys on usein vaikeutunut usealla 

elämänalueella  
•  Tilan kokonaisvaltainen arvio tarpeen 

 
 Mäki & Veijola, Duodecim, 2012;128:27-34 
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Arvio 
•  Psykoosia epäiltäessä nuori on syytä ohjata erikoissairaanhoitoon  

•  1) Perustutkimukset:  
•  Yksilö- ja perhehaastattelu,  
•  Tiedonkeruu myös koulu-, opiskelija- tai työterveydenhuollosta, 
•  Kyselylomakkeet,  
•  Diagnostiset haastattelut: SCID-I, tai alaikäisillä Kiddie-SADS; 

psykoosivaaran kartoittamiseksi esim SIPS   
•  Päihteiden käytön kartoitus 
•  Itsemurhavaaran, ja yleensä Väkivaltariskin kartoitus: 
•  itseen ja toisiin kohdistuva väkivaltariski (useammin potilas uhri) 
 

 



Arvio 
•  2) Somaattiset selvitykset  
•  yleistila, somaatttinen ja neurologinen status,  
•  laboratoriokokeet, huumeseula,  
•  ensi psykoosissa pään MRI ja  
•  tarvittaessa somaattisten erikoisalojen konsultaatiot  

•  Diff dg: mm Keskushermoston häiriöt, tuumorit ja traumat, 
verenkiertohäiriöt, infektiot, autoimmuunisairaudet (mm. vasta-
aine-enkefaliitit, kuten anti-NMDAR-enkefaliitti; Suokas K, 
Kampman O, Duodecim 2014) ja  

•  narkolepsia Pandemrix-rokotteen jälkeen (hypnagogiset 
hallusinaatiot, joihin voi poikkeuksellisesti tehota ADHD-lääkitys 
metyylifenidaatti ja trisyklinen antidepressiiva klomipramiini) 



Arvio moniammatillisesti 
•  3) Psykologiset (kognitiivinen suoriutuminen) ja 

Neuropsykologiset tutkimukset  

•  4) Psykoterapeutin, Toiminta-, Musiikki- tai 
Kuvataideterapeutin arvio akuutin psykoosin helpottuessa, 
Fysioterapeutin arvio 

•  5) mm Sosiaalityöntekijän selvitykset (Sairauspäiväraha- ja 
Kuntoutusetuudet, tarvittaessa Lastensuojeluun yhteydenpito) ja 

•  6) Alaikäisten kohdalla tarvittaessa harkinta yhteydenotosta 
lastensuojeluun tai lastensuojeluilmoitus, jos esimerkiksi 
itsetuhoisuutta tai vakavaa päihteiden käyttöä 

 



Nuoren psykoosin  
hoito ja kuntoutus 



Nuoren Psykoosin Hoito ja Kuntoutus 
•  Hoitomuodot monimuotoisia (tutkimuksia puuttuu, käytännön kokemus):  

•  Psykoedukaatio, selventävät keskustelut 
•  Psykoterapia psykoosin akuuttivaiheen jälkeen (erityisesti 

kognitiivisbehavioraalinen, ei liian tiivistä), 
•  Luova terapia (esim. musiikkiterapia) tai toimintaterapia, 
•  Perhe- ja verkostotapaamiset esh:ssa esim koulun kanssa, 
•  Kognitiivinen yksilö-/ryhmäkuntoutus, mm tietokoneavusteinen 
•  Yhteisöllinen hoito, kuntoutus sekä  
•  Psyykenlääkitys, erit. Psykoosilääke, muuhun hoitoon yhdistettynä 
•  Seuranta tärkeää, mihin suuntaan kehitys lähtee 
•  Ammattiopintoihin valmentava ja ammatillinen kuntoutus (Kela)  
•  Itsenäisempään arkielämään ja sosiaalisiin taitoihin tähtäävä sekä 

asumiseen liittyvä kuntoutus (mm Nuorten kuntouttava asumisyhteisö)  

 
 

 



Nuoren Psykoosin Hoito 
•  Oireenmukainen hoito, erikoissairaanhoidossa, monimuotoista 
•  Tutkimuksia alaikäisten nuorten hoidoista, niin psykoterapioista 

kuin psyykenlääkityksestä, on vähän 
•  Nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa psykoterapiat ovat usein 

keskeisiä hoitomuotoja, myös akuutin psykoosin helpottuessa, 
     esim kognitiivisbehavioraalinen psykoterapia psykoosissa 
•  Luettavaa:  
•  French P, Morrison AP: Psykoosin varhaisoireet. Tunnistaminen ja 

kognitiivinen psykoterapia, Duodecim, 2008 
•  Gergov V ym. Psykoosiriskissä olevien nuorten ja nuorten 

psykoottisten häiriöiden psykoterapeuttiset hoitomuodot. 
Systemaattiseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus. Suomen 
Lääkärilehti 2015; 70 (38): 2413-8 

•  Psykoosilääkitys myös keskeistä 



Nuoren Psykoosissa Hoito ja Kuntoutus 
•  Stafford MR ym. PLoS ONE 10(2):e0117166, 2015 
•  Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi 
•  Haku Tietokannoista Embase, Medline, PreMedline, PsycINFO, 

CENTRAL haku 07/ 2013 asti 
•  Nuorten, nuorten aikuisten ja lasten ensi psykooseihin, akuutteihin 

psykooseihin ja skitsofreniaan kohdistuneet satunnaistetut 
kontrolloidut hoitotutkimukset 

•  Tutkittavat alle 18-vuotiaita tai iän keskiarvo alle 25 v 
•  Poisjättökriteerit: hoitoresistentti psykoosi, ainoastaan bipolaari 

häiriö, jos ei kontrolloitua tutkimusta ja tutkittiin vain yhtä 
hoitomuotoa eikä ollut vertailuryhmää (plasebo), jos tutkittavia oli 
vähemmän kuin 10 per tutkimusryhmä, ja jos tutkimus ei ollut 
julkaistu englanniksi  

•  27 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (yht. N= 3067) 
 



Nuoren Psykoosissa Neuroleptilääkitys  
•  Stafford MR ym. PLoS ONE 10(2):e0117166, 2015 
•  Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi 

•  Antipsykoosilääkkeillä niukka tutkimusnäyttö:  
•  lievä myönteinen teho psykoosioireisiin ja  
•  keskivahva sivuvaikutus painon nousuun ja  
•  keskivahva vaikutus hoidon keskeyttämiseen sivuvaikutusten takia 



Nuoren Psykoosissa  
Psykososiaaliset hoidot 

•  Stafford MR ym. PLoS ONE 10(2):e0117166, 2015 
•  Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi 

•  Psykologisia hoitomuotoja ei ole tutkittu yksin alle 18-vuotiailla 
•  Psykologisten hoitojen vaikuttavuudesta: 
•  Ei tutkimusnäyttöä psykoosioireisiin akuuttivaiheessa eikä  

uusiutumisjaksojen määrään  
•  Niukka tutkimusnäyttö yhdistetyn perheen + yksilön kognitiivis-

behavioraalisen terapian suuresta vaikutuksesta pitkittää psykoosin 
uusiutumisen alkamista päivissä (relapsia edeltävä jakso pidempi)  

•  Tarvitaan lisää tutkimuksia psykologisista hoidoista ja niiden 
yhdistämisestä lääkehoitoon näissä ikäryhmissä 



Varhaiset interventiot psykoosissa 

•  Marshall M, Rathbone J. Early intervention for psychosis. 
Cochrane Database Systematic Review 2011;6 

•  Prodromaalivaiheessa potilaita voi auttaa jotkut interventiot  
•  Erityiset varhaisen intervention yksiköt: niistä tuli jonkin verran 

näyttöä 
•  Vaihekeskeiset hoidot jotka keskittyvät myös työllisyyteen sekä   
    Perheterapia: niistä sai myös jonkin verran näyttöä 
•  Tarvitaan lisää satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa 

tutkittavien määrä on isompi ja seuranta-ajat pidemmät 
 
 



Nuoren Psykoosissa Psykoterapiat 
•  Gergov V ym. Psykoosiriskissä olevien nuorten ja nuorten 

psykoottisten häiriöiden psykoterapeuttiset hoitomuodot. 
Systemaattiseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus. Suomen 
Lääkärilehti 2015; 70 (38): 2413-8 

•  Nuorille suositellaan psykoosiriskissä ensisijaisesti 
psykososiaalisia hoitoja, ja psykooseissa niitä suositellaan 
lääkehoidon lisäksi 

•  Psykoosiriskissä kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen 
käyttäytymisterapian vaikuttavuudesta on jonkin verran näyttöä 

•  Psykooseissa kognitiivinen käyttäytymisterapia ja 
kognitiivisanalyyttiseen psykoterapiaan pohjaavat hoidot sekä 
kognitiivinen remediaatioterapia saattavat olla hyödyllisiä 

•  Useissa psykoosiriskin ja psykoosien hoidoissa on yhdistetty  
kognitiivispohjaiseen psykoterapiaan perheterapeuttisia piirteitä 



Nuoren Psykoosissa Psykoterapiat 
•  Gergov V ym. Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (38): 2413-8 

•  Psykoosiriskissä olevien ja psykoottisten nuorten psykososiaalisia 
hoitoja koskeva tutkimusnäyttö on niukkaa  

•  Pitemmässä seurannassa ryhmien väliset erot tasaantuvat 



Nuoren Kuntoutus: 
Psykoedukaatio 

•  Calvo A ym JAACAP 54(12):984-90, 2015 Dec  
•  Espanjassa, 14-18-vuotiaita, N=55 (27+28) 
•  Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 
•  Hoitoryhmä: Psykoedukaatiota ryhmissä psykoosiin sairastuneille 

nuorille ja perheille, strukturoitu, mukana ratkaisukeskeisiä aiheita 
•  Verrokkiryhmä: Ei-strukturoitu ryhmäinterventio  
•  2 vuoden seurannassa hoitoryhmästä oli hakeutunut vähemmän 

potilaita päivystykseen (13% vs 50%, p< 0.05)  
•  Hoitoryhmässä yleisoireet lievittyneet merkittävästi Positive and 

Negative Syndrome Scale (PANSS):lla mitattuna   
•  Negatiivissa oireissa ja sairaalahoitojen määrässä ja kestossa ei eroa 



Nuoren Kuntoutus:  
- kognitiivinen käyttäytymisterapia 

•  Gleeson J ym 2009 J Clin Psychiatry ja 2013 Schizophr Bull 
•  Australiassa, yhteensä N=81 
•  Nuorilla ensipsykoosissa psykoosirelapsien ehkäisyyn kehitettyä 

terapiaa (Relapse Prevention Therapy, RPT) verrattiin tavanomaiseen 
hoitoon  

•  RPT:ssa sekä yksilöllistä että perhekeskeistä kognitiivista 
käyttäytymisterapiaa 

•  Yksilöterapiassa 5 vaihetta: mm. lisätään tietoisuutta 
uusiutumisriskistä, opetellaan tunnistamaan varhaisia 
varoitusmerkkejä ja tehdään suunnitelma relapsin varalle 

•  Perheterapeuttisissa istunnoissa keskitytään lisäksi mm perheen 
taakkaan ja selviytymiskeinoihin  



Nuoren Kuntoutus:  
- kognitiivinen käyttäytymisterapia 

•  Gleeson J ym 2009 J Clin Psychiatry ja 2013 Schizophr Bull 
•  Hoidon aikana psykoosi uusiutui hoitoryhmässä merkittävästi 

harvemmilla kuin verrokkiryhmässä, ja relapsit esiintyivät verrokeilla 
aiemmin  

•  Lääkityksen käytössä ei ryhmien välillä eroa  
•  Molemmissa ryhmissä lääkityksen käyttö väheni merkitsevästi 
•  Seurantatutkimuksessa verrokkiryhmällä relapseja oli edelleen 

ilmennyt merkitsevästi enemmän vuoden seurannassa, mutta ero 
tasaantui pitemmässä seurannassa.  

•  Verrokkiryhmällä oli yllättäen negatiiviset oireet vähentyneet ja 
toimintakyky parantunut merkitsevästi enemmän 2,5 vuoden 
seurannan aikana, mutta ero ei ollut merkitsevä, kun lääkehoitoon 
sitoutuminen kontrolloitiin.  

•  Hoitoryhmässä seurannassa lääkitykseen sitoutuminen oli parempaa  



Nuoren Kuntoutus:  
- kognitiivinen käyttäytymisterapia 

•  Jackson H ym 2008 Psychol Med; Australiassa, yht. N=62 
•  Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjaavaa hoitoa (Active 

Cognitive Therapy for Early Psychosis, ACE) verrattiin aktiiviseen 
keskusteluun neutraaleista aiheista (befriending) 

•  Varhaisvaiheen psykoosien hoitoon kehitetty ACE (Bendall S ym 
2005) voidaan toteuttaa vastaanoton lisäksi myös potilaan kotona 
tai muussa ympäristössä  

•  Sekä tutkittavilla että vertailuryhmässä oireet vähenivät, mutta 
hoidon päättyessä ryhmien välillä ei havaittu merkitsevää eroa  

•  Hoidon keskivaiheella ACE-hoitoryhmässä toimintakyky oli 
parantunut enemmän; ero säilyi hoidon loppuun saakka, mutta 
tasaantui vuoden seurannassa 

•  Seurannassa ryhmien välillä ei eroa sairaalahoitojen määrässä  
•  Kaikilla tutkittavilla oli neuroleptilääkitys 



Nuoren Kuntoutus:  
- Kognitiivinen Remediaatioterapia 

•  Cognitive Remediation Therapy CRT 

•  Tavoite: erityiset kognitiiviset harjoitteet auttavat potilasta 
tunnistamaan ja tiedostamaan kognitiivisia prosessejaan ja niihin 
liittyviä ongelmia sekä soveltamaan opittua arjessa (Muzio E ym 
2010 SLL) 

•  Gergov V ym. Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (38): 2413-8 
 



Nuoren Kuntoutus:  
- Kognitiivinen Remediaatioterapia 

•  Ueland T ym. 2004 ja 2005 Acta Psychiatrica Scand; Oslossa  
•  Tutkittiin vaikuttavuutta ensipsykoosiin sairastuneiden hoidossa 
•  Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 
•  Hoitoryhmälle (N=14) psykoedukaatiota ja ryhmämuotoista 

kognitiivista remediaatioterapiaa 
•  Vertailuryhmälle (N=12) vain psykoedukaatiota 
•  Kognitiivinen kuntoutus keskittyi kognitiiviseen erotteluun, 

tarkkaavuuteen, muistiin ja sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen  
•  Hoitoryhmässä kognitiiviset kyvyt ja toimintakyky paranivat 

enemmän kuin verrokkien, mutta aineiston pienuuden vuoksi 
tulokset eivät yltäneet merkitsevälle tasolle  

•  Tutkittavista 80 % sai samanaikaisesti antipsykoottista lääkitystä, 
jonka vaikutusta ei  kontrolloitu 

•  Ueland T ym 2005: Vuoden seurannassa tulokset säilyvät 



Nuoren Kuntoutus:  
- Kognitiivinen Remediaatioterapia 

•  Wykes T ym 2007 Schizophr Res; Etelä-Lontoossa, yht. N= 40 
•  Kognitiivista remediaatioterapiaa verrattiin tavanomaiseen hoitoon 

intensiivisen hoidon jälkeen  
•  Kognitiivinen remediaatioterapia keskittyi muistamiseen, 

monimutkaiseen suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun 
•  Hoitoryhmässä enemmän vaikutusta erityisesti kognitiiviseen 

joustavuuteen, ja lisäksi  hoito vaikutti kognitiivisiin kykyihin 
myös yleisemmin, mutta tämä tulos ei ollut merkitsevä 

•  Kognitiivinen joustavuus oli yhteydessä oireiden vähenemiseen 
•  Hoidolla ei ollut suoraa vaikutusta toimintakykyyn, mutta se toimi 

moderaattorina:  
•  Jos kognitiivisten kykyjen paraneminen tapahtui kognitiivisen 

remediaation ryhmässä, oli sillä suotuisa vaikutus myös 
toimintakykyyn 

 

 



Nuoren Kuntoutus:  
- Perheterapia 

•  Linszen D ym 2001 Schizophr Res 
•  Amsterdamissa, yht. N=76, satunnaistettu kontrolloitu 
•  Hoitoryhmä: sairaalahoidon jälkeen psykooseihin erikoistuneen 

hoitoryhmän tarjoaman yksilöhoidon isäksi kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan pohjaavaa perheterapiaa  

•  Verrokkiryhmä: sairaalahoidon jälkeen pelkästään psykooseihin 
erikoistuneen hoitoryhmän tarjoamaa yksilöhoitoa   

•  Tuloksia seurattiin vuoden ja 5 vuoden kuluttua  
•  Relapsien ehkäisyssä ei eroa ryhmien välillä 

 



Ensi psykoosin Hoito nuorilla ja aikuisilla  
- 10 vuoden seuranta 

•  Secher RG ym Nordentoft M. Ten-year follow-up of the OPUS 
specialized early intervention trial for patients with a first episode 
of psychosis. Schizophrenia Bulletin. 41(3):617-26, 2015 May. 

•  Seurattiin ensi psykoosiin sairastuneita 10 vuotta Tanskassa 
•  Ikä 18-45; iän keskiarvo 26.6 vuotta;  
•  Haastateltiin  N=181 + 166 
•  Hoitoryhmällä OPUS menetelmän varhainen interventio vs 

verrokkien tavanomainen hoito 
•  Hoitoryhmällä erityisesti yhteisöhoitoa Assertive Community 

Treatment (ACT), henkilökohtainen case manager, perheryhmiä, 
joissa potilaita mukana, potilaille tapaamisia joka 2. viikko, aiheina   
mm sairauden kanssa pärjääminen ja ratkaisukeskeisyys. 
Sosiaalisten taitojen harjoittelua.  



Ensi psykoosin Hoito nuorilla ja aikuisilla  
- 10 vuoden seuranta 

•  Secher RG ym. Schizophr Bull 41(3):617-26, 2015  
•  Alun perin 547 potilaasta, 347 (63.4%) osallistui seurantaan  
•  Negatiivisten oireiden määrässä ja psykiatrisissa sairaalapäivissä 

oli aiemmin seurannassa eroa OPUS-hoitoryhmän eduksi, mutta 
erot tasaantuivat ja katosivat, mahdollisesti aiempien 
seurantatutkimustenkin takia  

•  Kuntoutuskodissa asumisessa merkitsevä ero 8-10 v jälkeen 



Hoitosuhde:  
Luottamus ja jatkuvuus  

•  Hoitosuhteessa myönteinen vuorovaikutus, luottamus ja 
yhteistyön jatkuvuus tärkeää 

•  Ymmärtävä, luottamuksellinen ja pitkäkestoinen hoitosuhde 
on skitsofrenian hoidon ja kuntoutuksen kulmakivi 
(Skitsofrenian käypä hoito) 
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Nuori vastaanotolla 
•  -> Käytä selkeää kieltä ilman ammattitermejä, lauseet suht. 

lyhyitä, puhu rauhallisesti, aikuisena (sukupolvien välinen 
etäisyys turvallista) 

•  Tapaa nuorta mahdollisuuksien mukaan myös yksin ilman 
saattajia + lisäksi tarv. saattajien kanssa yhdessä/erikseen + 
tarvittaessa yhteydenotto vanhempiin + tarv muihin huoltajiin 
+ kouluun + sosiaalihuoltoon etc. 

 

•  Ole aidosti kiinnostunut nuoresta ja hänen ajatuksistaan 

•  Älä vähättele nuoren kokemusta, tunteita ja ajatuksia 

•  Pyri luomaan luottamuksellinen ja jatkuva hoitosuhde 
 

•  Nuoren vanhempien ja/tai muiden huoltajien kanssa pyritään 
yhteistyöhön 

•  -> Varaa aikaa tarpeeksi, pyri joustavuuteen  
•  Oireiden lisäksi kehityksen ja toimintakyvyn arvio eri 

elämänalueilla (koti, koulu, kaverit, harrastukset) 
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Psykoosin Lääkehoito 



Psykoosin Lääkehoito 
•  Psykoosien hoidossa myös psyykenlääkitys, erityisesti neurolepti 

tarpeen, tarvittaessa mielialantasaaja ja/tai masennuslääke sekä 
nukahtamis- tai ahdistuneisuuslääke 

•  Muistettava niin biologisen kuin psykologisenkin kasvun 
keskeneräisyys;  myös aivot vielä kehittymässä 

•  Lääkkeen metabolia on nuorella erilaista kuin aikuisella; voi olla 
nopeampaakin mikäli rasvapitoisuuden suhteellinen kasvu ei vielä 
ole alkanut (Huttunen MO 2008) 

•  Joka tapauksessa nuorilla psyykenlääkitys aloitettava varovasti  

•  Alaikäisten nuorten skitsofrenian lääkehoidosta katsaus: 
Haapasalo-Pesu K-M. 2010, Lääkärilehti  



Nuori ja neuroleptilääkitys 
•  Atyyppisiä neurolepteja käytetään tarvittaessa mm 

vähäisempien sivuvaikutusten (ekstrapyramidaalioireiden) 
vuoksi, vaikka tutkimuksia puuttuu (Huttunen 2008);  

•  Huom! Painonnousu ja metaboliset sivuvaikutukset (Armenteros 
JL, Davies M. 2006 klassisten puolesta) 

•  Neurolepti aloitetaan pienellä annoksella, nosto vähitellen 
•  Tarvittaessa väliaikainen akuuttivaiheen rauhoittava/ unilääkitys  
 
 

 



Nuoren psykoosilääkitys 
•  Alaikäisten nuorten skitsofrenian lääkehoidosta katsaus: 

Haapasalo-Pesu K-M. 2010, Lääkärilehti  
•  Yleensä nuorilla käytetään atyyppistä neuroleptia (ketiapiini, 

aripipratsoli, olantsapiini, risperidoni),  
•  Harvemmin klassista neuroleptia, esim haloperidolia, 

sivuvaikutusten kuten esktrapyramidaalioireiden ja tardiivin 
dyskinesian takia;  

•  Toisaalta kardiometabolisia sivuvaikutuksia voi  tulla uudemmilla 
•  Hoitoresistenssissä vaikeassa psykoosissa muista klotsapiini 
•  Useimpien lääkkeiden valmistajat eivät suosittele niiden käyttöä 

alle 18/15-vuotiailla, joten mahdollisten hoitokomplikaatioiden 
sattuessa vastuu voi jäädä yksinomaan hoitavalle lääkärille  



Nuoren psykoosilääkitys 
•  Neurolepteista yleensä ensipsykoosissa ja skitsofreniassa 2. tai 3. 

polven psykoosilääke.  Kts Lääketietokanta ja Pharmaca 
•  Aripipratsoli: Suomessa virallinen indikaatio skitsofreniaan 15-

vuotiaille tai sitä vanhemmille nuorille sekä tyypin I kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön kohtalaisen tai vaikean maniavaiheen hoitoon enintään 
12 viikon ajan 13-vuotiaille tai sitä vanhemmille nuorille  

•  Risperidoni: Indikaatio käytöshäiriöihin liittyvien pitkäkestoisten 
aggressioiden lyhytaikaiseen oireenmukaiseen hoitoon älyllisesti 
jälkeenjääneillä ja kehitysvammaisilla yli 5-vuotiailla lapsilla ja 
nuorilla, mutta ei kuitenkaan virallista indikaatiota alaikäisten 
skitsofrenian hoitoon  

•  Tsiprasidoni: Hoitoindikaatio 10–17-vuotiaiden lasten ja nuorten 
kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskivaikeisiin maanisiin tai 
sekamuotoisiin sairausjaksoihin 

Mäki P, Korhonen LT. Skitsofrenia ja muut psykoosit. Kirjassa Lastenpsykiatria ja 
Nuorisopsykiatria, Duodecim, painossa (ilmestynee 2016)  



Nuoren psykoosilääkitys 
•  Käytännössä muitakin psykoosilääkkeitä, esim ketiapiinia, tai 

olantsapiinia, risperidonia ja tsiprasidonia, käytetään alaikäisten 
psykoosien hoidossa ilman virallista indikaatiota  

•  Vanhoista psykoosilääkkeistä esim haloperidolilla todettu tehoa 
alaikäisen skitsofreniassa  

•  Klotsapiinin todettu tehoavan nuoren skitsofreniassa haloperidolia ja 
olantsapiinia paremmin; sen käyttöä rajoittaa kuitenkin erityisesti 
leukopenian ja agranulosytoosin vaara, syljen erityksen 
lisääntyminen sekä kardiomyopatian, epileptisten kohtausten ja 
metabolisen oireyhtymän riski  

 
Mäki P, Korhonen LT. Skitsofrenia ja muut psykoosit. Kirjassa Lastenpsykiatria ja 

Nuorisopsykiatria, Duodecim, painossa (ilmestynee 2016)  



Nuoren psykoottisen depression lääkitys 

•  Suositellaan masennuslääkkeen ja psykoosilääkkeen yhdistämistä 
(Depression käypä hoito, 2014)  

•  Alle 18-vuotiaiden depressiossa suositellaan 
masennuslääkityksenä aloitettavaksi ensisijaisesti fluoksetiinia; ja 
muita SSRI-ryhmän masennuslääkkeitä voidaan harkitusti 
kokeilla, mikäli fluoksetiini ei tehoa tai sovellu  

•  Fluoksetiinilla pitkä puoliintumisaika, ja se voi nostaa useiden 
muiden lääkeaineiden pitoisuutta   

•  Depressiolääkitykseen voi nuorilla liittyä varsinkin hoidon 
alkuvaiheessa itsetuhoisuutta tai aggressiivisuutta   

•  Muista tiivis seuranta! Yhteydenotto myös helpoksi!  
•  Lääkityksen teho? 
 

 



Nuoren  psykoottistasoisen kaksisuuuntaisen 
mielialahäiriön lääkitys 

•  Toisen polven psykoosilääkkeitä käytetty 
•  Maanisessa tai sekamuotoisessa akuutissa vaiheessa saattavat  

olla  tehokkaita toisen polven psykoosilääkkeiden ohella 
mahdollisesti mielialantasaajat kuten litium (ja valproaatti)  
 (Kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito, 2013)  

 

•  Nuorten masennusvaiheen hoitoon voivat ehkä soveltua litium tai 
lamotrigiini. Muista kuitenkin toksisuus. Lamotrigiinia ei 
suositella alle 16-vuotiaille vakavan ihottumavaaran vuoksi 

•  Bipolaarihäiriössä psykoottisen masennusjakson aikana SSRI-
lääkettä voi käyttää vain yhdessä mielialantasaajan kanssa 

•  Ylläpitohoito aikuisten tapaan, tutkimustietoa: lähinnä litium, 
valproaatti) ja ketapiini 

•  Rauhoittavaa ja nukahtamislääkkettä voidaan tarvita nuoren 
ensipsykoosin akuuttivaiheessa (esim oksatsepaami)  



Nuoren Kuntoutus ja Kela 



Nuoren Kuntoutus ja Kela 

•  Psykoosiin sairastuneelle ja siitä toipuvalle nuorelle 
•  voidaan hakea lääkityksen erityiskorvattavuutta ja 
•  tarvittaessa kuntoutusterapiaa tai  
•  vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä  
•  joissain tapauksissa vammaistukea (www.kela.fi) 
•  Erityisesti alle 16 vuotiaille psykoterapia terveydenhuollon 

lääkinnällisen kuntoutuksen kautta tarvittaessa 



Nuoren Kuntoutus ja Kela 
•  Psykoosiin sairastuneelle ja siitä toipuvalle nuorelle 
•  on yleensä syytä suositella ammattiopintoihin valmentavaa 

ammatillista kuntoutusta, nuoren kuntoutusrahaa tai -tukea Kelalta 
•  Vakavasti sairastunut nuori tarvitsee yleensä tukea opiskelussa ja 

ammatinvalinnassa  
•  On hyvä huomioida ammatin valinnassa, että vuorotyö ei yleensä 

sovellu psykoosia tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville 
•  Psykoosiin sairastuneella nuorella työ-/opiskelukyky usein 

heikentyy varsinkin psykoosin akuuttivaiheessa 
•  16 vuotta täyttäneen tai sitä vanhemman nuoren kanssa on 

akuuttivaiheessa usein harkittava sairauspäivärahan hakemista 



Nuoren Ammatillinen Kuntoutus 
•  Yli 15-vuotiaalle nuorelle: 
•  Psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn mukaan voidaan harkita 

kuntoutusetuuksia (ammatillinen kuntoutus ja nuoren 
kuntoutusraha, kuntoutusraha tai eläkkeensaajan kuntoutusraha) 
ensisijaisesti tai  

•  tarvittaessa työkyvyn jatkuessa pitempään heikkona 
työkyvyttömyysetuuksia (kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke) 

•  Ammatillisen kuntoutuksen tulisi käynnistyä toisaalta riittävän 
varhain, mutta toisaalta ei liian aikaisin mahdollisten 
epäonnistumisten ehkäisemiseksi  

•  Heilä H ym 2014 Suomen Lääkärilehti  
 



Mielenterveyshäiriöt, työkyvyn 
heikentyminen ja työttömyys  

•  Raija Kerätär. Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän. Monialainen 
työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä. 
Väitöstyö. Oulun yliopisto, D 1340; 2016 

     http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526210865.pdf   
 

•  Työvoiman palvelukeskusten asiakkailla (N= 225) todettiin 
runsaasti työkykyä heikentäviä sairauksia, erityisesti 
mielenterveyshäiriöitä, joita esiintyi 65%:lla 

  

•  ”Tulosten perusteella työttömän kokonaistilanne ja 
biopsykososiaalinen toimintakyky tulisi huomioida laajasti eikä 
keskittyä pelkästään fyysiseen terveydentilaan. Nykyistä 
systemaattisemmin tulisi hyödyntää monialaisessa verkostossa 
oleva asiakastieto ja asiakkaan omat näkemykset.” 
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Leimautumisesta eroon  
•  Potilaat voivat joutua usein kantamaan leimautumisen taakkaa  
•  Tärkeää on vähentää stigmatisaatiota, myös terveydenhuollossa 
•  Potilaita tulee kuunnella ja osallisuutta helpottaa  
•  Kokemusasiantuntijan kysyminen mukaan  
•  Mieli 2009  

•  mm 
•  Suvisaari ym 2014 
•  Mäki, Korhonen painossa 
 



Skitsofrenian ennuste 
•  Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi skitsofrenian ja 

skitsofreenistyyppisten psykoosien ennusteesta:  
•  Parantuminen kliinisten ja sosiaalisten tekijöiden perusteella 
•  Parantumiseen edellytettiin ainakin jommallakummalla, joko kliinisten 

tai sosiaalisten piirteiden lievittymistä vähintään 2 vuoden ajan 
•  Tulos: noin 13.5% tutkittavista oli toipunut ko kriteereiden perusteella 
•  Johtopäätökset: noin joka seitsemäs skitsofreniaan sairastunut toipuu 
•  Vaikka hoidot ovat kehittyneet, toipumisessa ei ole tapahtunut 

merkittävää lisääntymistä 
•  Jääskeläinen E ym. A Systematic Review and Meta-Analysis of Recovery 

in Schizophrenia. Schizophr Bull 2013; 39(6): 1296–1306 
 



Ydinasiat 
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Ydinasiat 

•  Nuoren ensipsykoosin varhainen toteaminen on tärkeää 
•  Mielenterveyden häiriöistä tai päihdeongelmasta kärsivän nuoren 

kohdalla muista mahdollinen psykoosin kehittyminen  
•  Psykoosioireet ja itsetuhoisuus sekä väkivallan uhka ovat merkkejä 

mielenterveyshäiriön vaikeutumisesta 
•  Ikäryhmälle tulee tarjota matalan kynnyksen hoitopaikkoja, joihin 

heidän on helppo hakeutua 
•  Psykoosia epäiltäessä nuori on syytä ohjata erikoissairaanhoitoon  
•  Ensipsykoosin hoito ja kuntoutus ovat monimuotoisia ja niillä 

tuetaan kehitystä ja itsenäistymistä 
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Yhteenveto 
•  Arviossa ja hoidossa tulee huomioida myös nuoruuden kehitys 
•  Psykoosialttiuden määrittäminen on suhteellisen uusi arviomuoto 
•  Semistrukturoitu diagnostinen haastattelu suositeltavaa  
•  Yhteistyö perheen ja usein koulun/opiskelupaikan kanssa tarpeen 
•  Yleensä lääkehoitona atyyppinen neurolepti 
•  Kognitiiviset terapiat ja kognitiivinen remediaatioterapia saattavat 

olla hyödyllisiä nuoren psykoosissa, samoin  yhdistetty perheen + 
yksilön kognitiivis-behavioraalisen terapia sekä psykoedukaatio   

•  Päämääränä tulevaisuudessa on pyrkiä ennaltaehkäisemään 
psykoosin puhkeaminen ja toisaalta relapsit 
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