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Tekijä Sosiaalidemokraattinen ryhmä 

Käsittelijä Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta 
 

Jäsenehdotus 
nuorisovastaanotoista Pohjoismaissa 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että nostetaan nuorisovastaanotot esiin hyvänä esimerkkinä siitä, miten las-

ten ja nuorten mielenterveysongelmia Pohjoismaissa voidaan vähentää.     

Taustaa 

Lasten ja nuorten kokemat mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Pohjoismaisen 

hyvinvointikeskuksen raportista When someone has to take charge käy ilmi, että kehi-

tys on kaikkialla Pohjolassa samanlaista. Monella nuorella on huolia, ahdistusta ja 

nukkumisvaikeuksia. Nämä ovat tärkeitä signaaleja, joihin yhteiskunnan on reagoi-

tava erilaisin toimin. Nuorten tulee saada nopeasti apua kysymyksiinsä, ongelmiinsa 

ja vaikeuksiinsa.  

 

Kouluterveydenhuolto tekee tässä tärkeää työtä, mutta rinnalle tarvitaan sekä yleis- 

että erikoisvastaanottoja. Ruotsissa useimmilla paikkakunnilla toimii nuorisovastaan-

ottoja, joihin 13–20-vuotiaat nuoret (joskus 25-vuotiaaksi asti) voivat hakeutua huoli-

neen ja ajatuksineen. Vastaanotoilla nuoret saavat apua ehkäisyvälineisiin ja seksu-

aaliseen identiteettiin liittyen, vastauksia terveyttä ja riippuvuuksia koskeviin kysy-

myksiin sekä keskusteluapua mielenterveysongelmissa. Vastaanotot antavat koko-

naisvaltaista apua seksuaali- ja mielenterveyden ongelmiin. Ne toimivat myös nuori-

solähtöisesti, mikä tarkoittaa sitä, että henkilökunta kohtelee nuoria heidän koke-

muksiaan ja kertomuksiaan kunnioittaen ja ymmärtäen. Vastaanottojen tulee olla 

matalan kynnyksen paikkoja, jotka ovat helposti kaikkien saatavilla sukupuolesta, 

seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta ja toimintakyvystä riippumatta.  

 

Nuorisovastaanotoilla työskentelee monia ammattiryhmiä tiiviissä yhteistyössä, ja 

henkilökunnalla on usein täydennyskoulutusta seksologian ja keskustelumetodiikan 

alalta. Moniongelmaisia nuoria voidaan näin auttaa helposti ja ohjata heidät tiimin 

muille ammattilaisille tai antaa lähete oikeanlaista apua antavalle taholle.   
  



 
 

2 / 2 

Eräältä ruotsalaiselta nuorisovastaanotolta saatujen tietojen mukaan vastaavanlaisia 

vastaanottoja ei ole muualla Pohjoismaissa. On tärkeää luoda yhtäläiset pohjoismai-

set terveydenhuollon olosuhteet ja jakaa hyviä esimerkkejä. Pohjoismaissa on laajoja 

harvaan asuttuja alueita, ja tällaisilla alueilla voitaisiin selvittää mahdollisuutta kiertä-

viin nuorisovastaanottoihin, jotka käyvät paikkakunnalla muutaman kerran kuukau-

dessa. Yhteistyö ja tiedonvaihto ovat pohjoismaisen yhteistyön vahvuus.  
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