
KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISKOMITEALLE     
 
SUOMEN PSYKIATRIYHDISTYKSEN LAUSUNTO  

Suomen Psykiatriyhdistys esittää näkökulmia erityisesti mielenterveyspalvelujen kannalta. Kokonaisuutena 
mielenterveyspotilaiden hoitoa ja kuntoutusta on tällä hetkellä riittämättömästi ja liian myöhään, jos 
ollenkaan, tarjolla. Mahdollisimman varhainen tilanteen arvio ja hoidon aloittaminen parantavat yleensä 
mielenterveyshäiriöiden ennustetta. Hyvällä hoidolla ja kuntoutuksella on myös mahdollista vähentää 
erityisesti välillisiä kustannuksia kuten sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Samalla myös 
yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset vähenevät merkittävästi. *) 

Psykoterapiahoidon  ja -kuntoutuksen rajan veto on keinotekoinen ja määriteltävä uudelleen. Tällä hetkellä 
hoitona annettavat psykoterapiat kuuluvat julkisen terveydenhuollon ja kuntoutuksena toteutettavat 
psykoterapiat Kelan vastuulle. Tosiasiassa Kelan kuntoutuspsykoterapia korvaa hoidollisten 
psykoterapioiden huomattavaa tarjonnan puutetta. Julkiseen terveydenhuoltoon tarvittaisiinkin paljon lisää 
psykoterapiaresursseja vallitsevan hoidon tarpeen tyydyttämiseksi.  Lisäksi palvelutarjontaa tulee 
monipuolistaa. Psykoterapia on lääkehoidon ohella mielenterveyshäiriöiden päähoitomuoto, joka on myös 
tieteellisesti osoitettu vaikuttavaksi, näyttöön perustuvaksi hoitomenetelmäksi. Esimerkiksi depression ja 
skitsofrenian käypä hoito -suosituksiin sisältyy tärkeänä elementtinä psykoterapiahoito. 

Suomen Psykiatriyhdistys korostaa hoitojärjestelmän kehittämistä niin, että psykoterapiahoitoja voitaisiin 
tarjota nykyistä huomattavasti laajemmin ja sairauden aikaisemmassa vaiheessa. Psykoterapiahoitoja tulisi 
myös koordinoida nykyistä paremmin. Psykoterapiajärjestelmä toimii tällä hetkellä niin, että 
julkisrahoitteinen psykoterapia tulee mukaan pääsääntöisesti vasta kuntoutusvaiheessa, yleensä Kelan 
rahoittamana pitkänä psykoterapiana. Kelan lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettava psykoterapia on 
erityisesti pitkäaikaisista mielenterveyshäiriöistä kärsiville, esimerkiksi skitsofreniapotilaille mahdollisuus 
parantaa kuntoutumisen edellytyksiä, ja sen käyttöä tulisi lisätä. Muilta osin psykoterapiahoitojärjestelmää 
tulisi kehittää niin, että psykiatrian erikoissairaanhoito-organisaatio vastaisi psykoterapioiden 
kokonaisjärjestelmän rakentamisesta, porrastamisesta ja koordinaatiosta hyödyntäen palvelutuotannossa 
myös yksityisiä, kilpailutettuja psykoterapiapalveluja. Psykoterapiakuntoutuksen järjestelmää kehitettäessä 
on huolehdittava siitä, ettei nykyinen psykoterapiapalvelujen taso muutosvaiheessa heikkene.  

Tiedossa on, että esim. depression seurauksena vuosittain eläköityneistä lähes 4 000 potilaasta vain 
kymmenesosa on saanut psykoterapiaa. Psykoterapia on mielenterveyshäiriöiden keskeinen hoitomuoto 
lääkehoidon rinnalla. Käytännössä psykoterapia kuitenkin aloitetaan usein liian myöhään tai psykoterapiaa 
ei ole saatavilla lainkaan. Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan esimerkiksi depression psykoterapia 
olisi aloitettava jo muutaman viikon kuluessa sairastumisesta. Kuitenkin vain joka neljäs depressiopotilas 
saa hoitoa sairauteensa ja vielä harvempi psykoterapiaa sairauden alkuvaiheessa. 

Yhteenvetona psykoterapiahoidon järjestelmää on uudistettava, myös sähköisiä palveluja hyödyntäen, ja 
psykoterapiaresursseja lisättävä tarvetta vastaaviksi niin, että mielenterveyspotilaiden oikeus 
laadukkaaseen ja riittävään vaikuttavaan hoitoon toteutuu.  
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*)Mielenterveyshäiriöiden kokonaistaakka yhteiskunnalle on erittäin suuri. Näistä sairauksista on suomessa arvioitu koituvan 
kokonaiskustannuksia kolme prosenttia bkt:sta (=yli 6 miljardia € vuonna 2016), kun mukaan lasketaan suorat (hoito) ja epäsuorat 
(sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkekorvaukset) kustannukset, joiden osuus on 2/3 kokonaiskustannuksista. Jos mukaan 
lasketaan lisäksi tuottavuuden menetykset, nousevat kustannukset vielä tätäkin suuremmiksi.  Eniten kustannuksia aiheuttavat 
depressio ja skitsofrenia. Taloudellisten menetysten lisäksi tulevat inhimilliset kärsimykset potilaille ja heidän läheisilleen sekä 
erityisesti myös potilaiden lasten lisääntynyt riski sairastua psyykkisesti.  


