
ROHKAISE HENKILÖÄ 

HAKEMAAN APUA 

SILLOIN KUN 

”KAIKKI EI OLE 

KUNNOSSA”. 

Puhu asioista silloin, kun te 

molemmat olette rauhallisia 

tai tuntuu helpolta puhua. 

Pyydä jotakin toista puhu-

maan hänelle, jos et itse voi. 

Puhukaa aluksi asioista, jois-

ta hänen on helppo puhua. 

Rohkaise puhumaan ammatti

-ihmiselle. 

Ehdota, että sinä tai joku 

muu luotettava henkilö tulee 

mukaan vastaanotolle. 

Keskustele itse huolestasi 

ammatti-ihmisen kanssa. 

Tuo esille huolesi mahdolli-

simman selkeästi ja tarkasti. 

 

Ammatti-ihmiset voivat tulla 

myös kotikäynnille tai tavata 

muuallakin toiveiden mukai-

sesti. Puhelin 040 774 3891 

Sinä itse tai joku 

läheisesi käyttäytyy 

siten, että olet 

huolissasi: 

 

Onko se vakavaa? 

 

Tarvitaanko apua? 

PAIKAT, JOISTA VOIT HAKEA 
APUA 

Lisätietoja 
Nuorisopsykiatrian poliklinikka 

Päivystävä sairaanhoitaja 24 h/vrk 

Puhelin 040 774 3891 
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”Kun kaikki ei 

ole kunnossa” 



JOS 

 
 

Lapsi/ystävä/läheinen 

käyttäytyy hankalasti 

tai käytös muuttuu selvästi kotona, kou-

lussa tai t yöpaikalla. 

 

Tämä voi olla täysin normaalia reagointia 

stressiin kuten esimerkiksi: 

Läheisen ihmisen menettämiseen, epäon-

nistumiseen kokeissa, perhekriisiin, ko-

toa poismuuttamiseen, ruumiilliseen sai-

rauteen tai muuhun henkilökohtaiseen 

kriisiin. 

 

Tällöin luultavasti ei ole syytä  vakavaan 

huoleen: 

Yritä olla hänen tukenaan. 

 

JOS 
 

tilanne ei korjaannu kohtuullisessa ajas-

sa tai on muutoin vahingollista henkilölle 

itselleen tai muille 

Ota yhteyttä ammatti-ihmiseen. 

MUTTA, JOS 
Lapsi/ystävä/läheinen käyttäytyy epäta-

vallisesti pitempään tai on vaarallinen 

itselleen tai muille kuten esimerkiksi: 

Eristäytyy 

Nukkuu huonosti tai vuorokausi-

rytmi on sekaisin 

Ei huolehdi itsestään 

Ilmaisee tunteensa tilanteeseen 

sopimattomasti tai ei lainkaan 

Puhetta on vaikea seurata tai 

ymmärtää 

Muisti on selvästi huonontunut 

Keskittyy kummallisiin ajatuksiin 

Luonne muuttuu huomattavasti 

 

Hae ammatti-ihmisen apua niin pian kuin 

mahdollista: varsinkin, jos tilanne jatkuu 

viikkoja. 

Sinä itse tai joku läheisesi 

käyttäytyy siten, että olet 

huolissasi: 

Onko se vakavaa? 

Tarvitaanko apua? 

Ovatko huumeet tai päihteet syynä? 

 

Hanki apua ajoissa! 
Avun hakeminen ajoissa on hyvin tärkeää, 

jos on kyseessä vakava mielenterveyden 

ongelma, koska 

Hoito tehoaa hyvin. 

Oireet voivat liittyä moniin elämän 

kriiseihin tai mielenterveyshäiriöi-

hin, joihin voit saada apua. 

Varsinaisen vakavan mielenterveyden 

ongelman puhkeaminen estyy. 

Sairausepisodi lievittyy. 

Mahdollinen sairastuminen siirtyy 

myöhemmäksi ja siten Sinä/Hän voi 

rakentaa omaa elämäänsä pidemmäl-

le. 

”KUN KAIKKI EI 

OLE KUNNOSSA” 

Onko syynä huumeet vai päihteet? 

Huumeet ja päihteet voivat myös aiheuttaa mo-

nenlaisia psyykkisiä oireita, jotka voivat mennä 

ohitse muutaman päivän kuluessa, mutta voivat 

jatkua kauankin  pitkäaikaisen käytön jälkeen. 

Voi olla vaikea arvioida, kuinka paljon päihteet 

aiheuttavat oireita. 

 

 


