
 

 

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry 

Nuorisopsykiatrian päivät 
13.–14. huhtikuuta 2023 

Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahti) 

 
Vaikeat tunteet, omituiset oireet - 

Nuori sietokykynsä äärirajoilla 
 

Nuori kuvaa elävänsä kuin unessa ja kokevansa vaikeaksi tunnistaa itseään. Toinen nuori näkee 
ympärillään tummia hahmoja ja pelkää hajoavansa atomeiksi. Kolmas kokee ympäristönsä 
epätodellisena ja on ahdistunut, koska kukaan ei voi auttaa häntä. 

Omituisten oireiden ja kokemusten ymmärtäminen on usein vaikeaa nuorisopsykiatrian alan 
ammattilaisillekin. Kevään 2023 koulutuspäivien keskiössä ovat erikoisten oirekuvien taustalla 
vaikuttavat tekijät, kuten traumat, kiintymyssuhdehäiriöt, psykoosit ja dissosiaatio. Koulutuspäivien 
aikana käsitellään häiriöiden tunnistamista ja erotusdiagnostiikkaa, oireiden taustasyitä ja 
psykodynamiikkaa sekä resilienssin merkitystä ja hoidon uusimpia askeleita. Teemoja avaa laaja joukko 
nuorisopsykiatrian alan eturivin asiantuntijoita tutkimuksen, käytännön kokemuksen ja 
tapausesimerkkien perusteella. 

TO 13.4.2023 
8.00–8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

8.45–9.00  Koulutuspäivien avaus 
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n puheenjohtaja   

9.00–10.15  Traumaperäisten häiriöiden muuttuvat diagnoosit – kompleksi traumatisoituminen 
Henna Haravuori, LT Dos, Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri 

10.15–10.45  Kahvi 

10.45–12.00  Pitkäaikainen traumatisoituminen; kiintymyssuhdehäiriö 
Mirjam Kalland, kasvatustieteen tohtori, Helsingin yliopisto 

12.00–13.00  Lounas 



 

13.00–14.15  Nuorten elämän haasteet ja resilienssi – näkökulmia radikalisoitumisprosesseihin 
Saija Benjamin, FT, KM, kasvatustiede ja nuorisotutkimus, Helsingin yliopisto 

14.15–14.45  Kahvi 

14.45–16.15  Kenelle ja milloin traumapsykoterapiaa? Tuija Korhonen, psykologi, 
kouluttujapsykoterapeutti, Traumaterapiakeskus, Oulu 

 

Pe 14.4.2022 
8.30–9.45 Nuorten psykoosien varhainen tunnistus ja psykoottistyyppiset kokemukset 

Maija Lindgren, dosentti, THL 

9.45-10.15  Kahvi 

10.15–11.30  Dissosiaatio-oireet, rakenteellinen dissosiaatio ja sen rajapinta muihin psyykkisiin 
häiriöihin 
Anne Suokas, psykologi, psykoterapeutti, Traumaterapiakeskus, Helsinki 

11.30–12.30  Lounas 

12.30–13.45  Päihteitä, psykoosia vai päihdepsykoosia? 
Pihla Sassi, LL, aikuispsykiatriaan erikoistuva lääkäri ja tohtorikoulutettava 

13.45-14.15  Kahvi  

14.45-16.00 Vankila traumatisoituneiden naisten kohtalona vai mahdollisuutena? 
Kaisa Tammi, vankilan johtaja, psykologi, kirjailija  

 

Koulutus toteutetaan hybridimallilla. Helsingissä järjestettävä lähikoulutus striimataan suorana 
etäosallistujille. Ilmoittaudu koulutukseen välillä 1.1.2023 - 31.3.2023 yhdistyksen nettisivujen kautta: 
https://snpy.fi 

Koulutuspäivien hinta on jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta 
sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, mutta ei lounasta.  

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin tulevan ohjeen mukaisesti tilille FI66 8000 
1070 1206 48 ennen koulutusta. Ilmoittautuessa on mahdollista antaa myös sähköisen laskutuksen 
tiedot, jolloin lasku lähetetään automaattisesti suoraan annettujen tietojen perusteella. Mikäli maksu ei 
ole tullut tilille, se laskutetaan koulutuspäivien jälkeen lisättynä laskutuslisä 10 €. Mahdolliset 
peruutukset on tehtävä 27.3.2023 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 
koulutusmaksu kokonaisuudessaan.  

Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi yleislääketieteeseen 
sekä aikuis- lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaan.  

Lisätiedot: Seija Ollikainen (seija.m.ollikainen(-at-)gmail.com tai puh. 0442836806). 



 

 


