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Psykologi terveyskeskuksessa – psykologi Sointu Talvitien
haastattelu

”Terveyskeskuksessa työskentelevän psykologin pitää olla ajassa kiinni ja
tietää, missä asenneilmastossa tänä päivänä eletään. Asiakas ei jaksa
näitä suurempia kuvioita hahmottaa, mutta hän kuvaa niitä omina
pelkoinaan ja ahdistuksinaan” psykologi Sointu Talvitie sanoo.

Tähän kiteytyy terveyskeskuksessa työskentelevän avoterveydenhuollon
psykologin työn haaste ja kiinnostavuus. Omaan kammariin ei voi
linnoittautua, pitää luoda yhteyksiä, liikkua eri puolilla, tuntea ja tunnistaa
arkielämän realiteetteja ja olla valmis arvioimaan omia oppirakennelmiaan
suhteessa elävään elämään.

Psykologit tulevat terveyskeskuksiin

1970-luvun alussa Suomessa oli terveyskeskuspsykologeja 70. Vuosien
varrella virkojen määrä on kasvanut samalla kun hallintokuntien työnjakoja
on tarkistettu. Tänä päivänä terveyskeskuspsykologeja on lähes 500.

Espoosta tuli kaupunki vuonna 1972 ja ensimmäinen
terveyskeskuspsykologin virka perustettiin kaksi vuotta myöhemmin.
Sointu Talvitie valittiin tähän virkaan syksyllä 1974. Edeltävät viisi vuotta
hän oli työskennellyt  Lastenlinnan, nykyisen HUSin Lasten ja nuorten
sairaalan poliklinikan tiimissä.

Monipuolinen kokemus käyttöön

Kliinisen lapsipsykologin tehtävistä ja roolista Soinnulla oli runsaasti
kokemusta. Lastenlinna oli jo ennen poliklinikkatyötä tullut tutuksi, sillä
Soinnulle tarjoutui opiskeluaikana mahdollisuus osallistua siellä
järjestettyyn vuoden mittaiseen erityiskoulutukseen. Espoon
kasvatusneuvolassa hän oli ollut kolmena keväänä tekemässä ikäluokkien
koulukypsyystestejä.

Helsingin Perhasiain Neuvottelukeskuksessa Sointu työskenteli 1960-
luvun lopulla kolme vuotta ja sai sinä aikana arvokasta ohjattua
työkokemusta elämänkriisien ja perhekriisien kohtaamiseen ja
hoitamiseen. Tämän työn ohella alkoi myös kouluttautuminen
psykoterapeutiksi.
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Kasvava Espoo

Soinnun aloittaessa 1970-luvulla Espoon ensimmäisenä
terveyskeskuspsykologina kaupungin asukasluku oli juuri ylittänyt
100 000. Jo silloin ennakoitiin kasvun jatkuvan, ja väkimäärä onkin
kaksinkertaistunut viimeisten 30 vuoden aikana.

Espoolle oli viime vuosisadan lopulla leimallista suurten aluekeskusten
rivakka rakentaminen ja nuorten lapsiperheiden sisäänmuutto eri puolilta
Suomea. Nämä asuntosäästäjäperheet rakensivat usein uutta ja outoa
kaupunkilaiselämää opiskelun, työn ja lasten päivähoidon pyörteissä.
Tähän tilanteeseen kaivattiin terveyskeskuspsykologia, joka määrittäisi,
mitä ehkäisevä mielenterveystyö Espoossa on, kuinka sitä tehdään sekä
käynnistäisi tämän työn omalla esimerkillään.

Yhdyskuntatyöryhmä perehdytti

Kaupunginhallitus perusti 1974 yhdyskuntatyöryhmän ja siihen vastavalittu
psykologi haluttiin mukaan. Onneksi, sillä Soinnulle työryhmään
osallistuminen oli samalla loistavaa perehtymistä suuren kaupungin
hallinnointiin. Eri hallintokunnat ja niiden toimintamallit tulivat tutuiksi,
samoin hän oppi tuntemaan henkilökohtaisesti keskeiset virkamiehet.
Maastokuva toimintaympäristöstä alkoi näin hahmottua ja sitä myöten
terveyskeskuspsykologin työtehtävien määritteleminen oli mahdollista.
Psykologiselle osaamiselle syntyi konkreettista kysyntää ja vuosien myötä
Espoossa terveyskeskuspsykologien virkoja perustettiin lisää. Soinnun
jäädessä eläkkeelle vuonna 2003 Espoossa työskenteli jo 9
terveyskeskuspsykologia.

Ennaltaehkäisevää ja asiakastyötä

Lääkintöhallituksen antamien ohjeiden mukaan terveyskeskuspsykologien
työpanoksesta 80% tuli osoittaa ennaltaehkäisevään työhön ja loput 20%
korjaavaan työhön. Tämä jako oli kansanterveyslain tavoitteiden
mukainen. Soinnun mielestä oli olennaisen tärkeää, että tehtävään sisältyi
myös hoitavaa asiakastyötä. ”Ennaltaehkäisevän työn suunnittelussa ja
toteutuksessa tulee olla tietämystä siitä,  miten ihmiset oirehtivat, mistä
oireet voivat kertoa ja mitkä tekijät mahdollisesti synnyttävät tai ylläpitävät
näitä oireita. Ilman tätä ihotuntumaa ehkäisevä työ on vaarassa jäädä
teoreettiseksi.”

Viime vuosina paine asiakastyön tekemiseen tuntuu kasvaneen, sillä
psykiatristen sairaansijojen alasajo ja hoitoaikojen lyheneminen tuottavat
kysyntää avomielenterveyspalveluille. Pidempää potilassuhdetta
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tarvitsevat ohjautuvat psykologeille myös siitä syystä, että
terveyskeskusten lääkärikunnasta suuri osa on erikoistumikoulutuksessa
olevaa, vaihtuvaa väkeä, jolla ei ole mahdollisuuksia tarjota pidempi
aikaista hoitosuhdetta.

Asiakastyön paineen purkamisessa pitää Soinnun mielestä olla myös
avoin uusille käytännöille. Pitkä, analyyttisesti suuntautunut potilastyö ei
toimi terveyskeskustyön puitteissa vaan siellä pitää toimia tulevaisuuteen
suuntautuneesti. Terveyskeskusten asiakkaiden pulmatkin ovat hyvin
monen kirjavia – vastaanotolla kohtaa kolarista toipuvan nuoren, lapsen
kuolemaa surevan perheen tai konkurssiin ajautuneeseen yrittäjän.
Psykologin tehtävä on tukea ihmisten voimavaroja ja selviämisen
edellytyksiä ja auttaa heitä arjessa eteenpäin. Täydellistä tulosta on turha
odottaa, mutta paljon on jo saatu aikaan, jos potilaan usko itseensä ja
elämässä selviytymiseen on tapaamisten aikana saatu elvytettyä.

Yhteiskuntapolitiikkaan mukaan

Terveyskeskustyötä tekevän psykologin rooliin kuuluu osallistua
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Vaitiolovelvollisuus luonnollisesti
koskee yksittäisten ihmisten asioita, mutta samanaikaisesti on vastuu
sairautta synnyttävien tai ylläpitävien rakenteiden osoittamisesta.
Soinnulle tällainen rooli on luonteva. Hän piti ja pitää edelleen tiivistä
yhteyttä niin poliitikkoihin kuin kaupungin luottamusmiehiin. Tiukan
toteamuksen:”Minä vahtaan, kuinka sinä äänestät” ovat kuulleet lukuisat
kansanedustajat, joihin Sointu on ottanut yhteyttä kansanterveystyöhön
liittyvien tärkeiden lakien ollessa esillä.

Hyvä esimerkki vaikuttamisesta yhteiskuntapolitiikkaan on Soinnun
aktiivinen toiminta Espoon kaupungin päivähoitomuodoista päätettäessä.
Soinnun näkemyksen mukaan pienillä  lapsilla oli oltava oikeus kiintyä
lähimpään hoitajaansa, jotta he tietävät oman kasvunsa myöhemmissä
kitkakohdissa, kuka heistä vastaa ja kenelle he ovat rakkaita. Niinpä hän
kannatti aktiivisesti kotihoidontukea varhaisen päiväkotihoidon sijaan ja oli
vaikuttamassa siihen, että Espoossa tuki ulotettiin 3,5 –vuotiaaksi asti.

Kriisityön organisointi

Kriisityö haluttiin nostaa esille 90-luvun alussa ja vuonna 1992 Espoossa
aloitettiin kriisityön koulutus. Koulutuksen myötä käynnistyi debriefing-työ
ja perustettiin päivystävä kriisiryhmä -toiminta. Kriisityö on Soinnun
mukaan kaikkein vaativinta työtä terveyskeskuksessa ja se edellyttää
koulutuksen ja valmennuksen lisäksi soveltuvuutta tehtävään. Kriisityötä
tekevän on tunnettava ihmisen normaalin kehityksen lainalaisuuksia
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riittävästi, jotta osaa erottaa, milloin on kyse kriisiin joutuneiden
luonnollisesta, milloin poikkeavasta käyttäytymisestä.

Espoossa psykologit Soinnun johdolla ottivat vastuun kriisiryhmiin tulevien
työntekijöiden valinnoista ja ryhmien vetämisestä. Heillä arvioitiin olevan
jo peruskoulutuksensa pohjalta parhaat edellytykset tähän. Kaikki
ammattiryhmät eivät suinkaan nähneet asiaa näin ja keskustelua käytiin ja
asiaa perusteltiin eri yhteyksissä. Pisteen tälle keskustelulle toi Soinnulle
vuonna 2002 myönnetty  Espoo-mitali, jonka perusteena oli juuri kriisityön
organisoiminen.

Ihmisen kokonaisvaltaisuus arvoon

Mielenterveyden ongelmien syiden ymmärtäminen haastaa monia eri
tahoja. Tiedon ja näkemysten jakamista pitäisikin Soinnun mielestä tehdä
aiempaa enemmän, jotta päästäisiin kiinni oikeisiin asioihin.
Mielenkiintoisena kenttänä hän näkee mm neuropsykologian. Vielä siihen
aikaan, kun Sointu työskenteli Lastenlinnassa, psykiatrian ja neurologian
välillä oli tiukka raja-aita. Nyt näyttää siltä, että ihmisen
kokonaisvaltaisuutta on opittu arvostamaan ja ihmisen toiminnan
ymmärtämisessä hyödynnetään niin aivotoiminnan kuvaamista kuin
psyykkisen kehityksen lainalaisuuksien tuntemusta. Kaikkea tätä tietoa
tarvitaan kun tavoitellaan ihmisten hyvinvoinnin edistämistä.

Haastattelu tehty syksyllä 2006 Terveydenhuollon psykologit ry:n verkkosivuille.
Haastattelija Leena Korppoo


