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Eloranta: Palveluvalikoimaneuvostoon tulisi saada psykologian alan edustus
Julkisesti järjestetyn tai rahoitetun terveydenhuollon palveluista suosituksia antavasta
palveluvalikoimaneuvostosta puuttuu kokonaan psykologiatieteen ja psykologiammatin asiantuntemus.
Eeva-Johanna Eloranta (sd) on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston
tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat julkisesti järjestetyn tai rahoitetun
terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Sen kokoonpanosta säädetään terveydenhuoltolaissa (§ 78a).
Kokoonpanosta puuttuu psykologiatieteen ja psykologiammatin asiantuntemus.
Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt asiasta
kirjallisen kysymyksen (KK 217/2017 vp) hallitukselle. Hän pitää kysymystä erityisen olennaisena nyt, kun
koko terveydenhuoltojärjestelmämme on muuttumassa. Neuvoston kokoonpanoa seuraavalle
kolmivuotiskaudelle 2017–2020 valmistellaan parhaillaan.
– On välttämätöntä, että psykologiatieteen edustus saadaan sekä neuvostoon että tarvittaviin jaostoihin,
esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden jaostoon. Psykologia on nimenomaan mielenterveyden ja
psyykkisen hyvinvoinnin tiede ja ammattiala, Eloranta korostaa.
Hänen mukaansa esimerkiksi työkyvyttömyyttä aiheuttavat eniten mielenterveyden häiriöt (41 %).
Työkyvyttömyyden seuraavaksi suurimmat aiheuttajat ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (27 %),
verenkiertoelinten sairaudet (6 %) ja hermoston sairaudet (9 %).
– Psykologinen näkökulma on olennainen myös tarkasteltaessa somaattisten sairauksien syntyä ja
hoitamista, esimerkiksi stressin vaikutusta sairastumiseen, motivoitumista hoitoon ja
elämäntapamuutoksia. Suomalaisten ja Suomen menestys riippuu hyvin suurelta osin nimenomaan
psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä, Eloranta sanoo.
Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola muistuttaa, että sote- ja maakuntauudistuksen osaksi on
ajateltu maakuntien palvelulupaus:
– Tähän lupaukseen tulee sisältyä, että kaikenikäisille kansalaisille taataan vaivaton pääsy psykologin
vastaanotolle, kun he kokevat psyykkistä huonovointisuutta, elämänkriisin tai sairastuvat psyykkisesti.
Ahtolan mukaan etenkin aikuiset ja ikääntyvät jäävät nykyään yleensä vaille tarvitsemaansa psykologin
apua, jos he eivät ole kattavan työterveyshuollon piirissä. Psyykkiseen pahoinvointiin ja elämänkriiseihin
heille on usein tarjolla vain lääkehoitoa.
– Maakunnissa tulee tarjota psykologin keskusteluhoitoa ja ryhmämuotoista apua sekä psykoterapiaa
hoitona vastaavalla tavalla kuin somaattisiakin terveysongelmia hoidetaan, Ahtola painottaa.
– Psykologia tarvitaan myös tekemään tilanteen, voinnin ja hoidon tarpeen arvioita eli psykodiagnostiikkaa
niin suoraan asiakastyössä kuin muita työntekijöitä konsultoiden, hän toteaa.
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