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ASIA: Lausunto opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden  ja sisällön

kehittämistyöryhmän muistiosta ja opiskelijaterveydenhuollon opasluonnoksesta

Terveydenhuollon psykologit ry tuo lausuntonaan opiskelijaterveydenhuollon

muistiosta esiin seuraavaa.

On erittäin ansiokasta, että opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja

parantamiseen kiinnitetään huomiota ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteita ja

tehtäviä selkiinnytetään. On hyvä, että tähän nykyiseen nuorten aikuisten

terveydenhuollon epäkohtaan ja epätasa-arvoiseen tilanteeseen luodaan yhtenäisiä

toimintamalleja. Muistion ja oppaan luominen on siten varsin tarpeellista. Erityisesti

pitkään palvelua vailla olleet ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat hyötymään

uusista toimintamalleista. On kannatettavaa, että opiskeluympäristön terveellisyyteen

ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja edistetään myös tällä tavoin opiskelijoiden

terveyttä ja opiskelukykyä. On huomattava, että esitettyjen tavoitteiden ja sisältöjen

mukainen opiskeluterveydenhuolto vaatii perehtyneen ja koulutetun henkilöstön.

Siihen tarvitaan asianmukaista resurssointia henkilöstöpäätöksissä.

Nuorten aikuisten elämäntilanne on kehityspsykologisesti tärkeä ajankohta, joka on

altis ristiriitaisille pyrkimyksille. Vaiheeseen liittyy kauskantoisia elämänratkaisuja,

mikä tuo vaiheeseen erityistä psyykkistä haavoittuvuutta. Muistiossa painotetaan

terveyden edistämistä ennalta ehkäisevän työn kautta, mikä on kannatettavaa. Tämä

painotus terveydenhuollossa ei saisi kuitenkaan viedä mahdollisuutta

henkilökohtaiseen, luottamukselliseen ja helposti lähestyttävään aikuiskontaktiin

ongelmakysymyksissä.

Muistiossa esitetään uutena nimikkeenä opiskeluterveydenhuoltoa, mikä käsite kattaa

laajemmin aluetta ja painottaa mm. opiskeluympäristön osuutta. Nimike kuvaa aluetta

hyvin.

Muistiossa ehdotetaan perustettavaksi opiskeluhuoltoryhmiä, jotka toimisivat eri

tahojen yhteistyöryhminä. Terveydenhuollon psykologit kannattavat lämpimästi ko.

ryhmien perustamista.

Muistiossa esitetään myös STM:n alaisuuteen opiskeluhuollon neuvottelukuntaa, mitä

kannatamme.

Muistiossa todetaan, että opiskeluterveydenhuollossa mielenterveystyöhön on uusien

henkilöstöresurssien tarvetta. Ei kuitenkaan tarkenneta, mitä ammattiryhmiä

suunnitellaan tilanteen parantamiseksi. Terveydenhuollon psykologit ry katsoo, että



opiskeluterveydenhuollon suunnittelussa tulee ottaa huomioon psykologin ammatin

antamat valmiudet sekä hoitavaan ja ohjaavaan että ennalta ehkäisevään

terveydenhuollon toimintaan. Toivomme, että työryhmä ottaa tarkemmin kantaa

opiskeluterveydenhuollossa toimivien ammattiryhmien painotuksiin, joita kunnalliset

päätöksentekijät voisivat käyttää ratkaisuja tehdessään.

Muistiossa todetaan lisäksi, että opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä voisivat

laajemmat palveluyksiköt olla hyväksi. Toteamme kantanamme, että mitä

nuoremmista opiskelijoista on kyse, sitä tärkeämpiä ovat lähellä olevat ja nopeasti

saavutettavat palvelut.

Seuraavassa esitämme muutamia kommentteja annettuihin suosituksiin.

Suositus 10: Muistiossa korostetaan ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa ja yhteisön 

merkitystä yksilön kehityksessä. Molemmille näille alueille psykologinen 

asiantuntijuus voi antaa apua. Muistiossa mielestämme jää avoimeksi, 

mistä mainitut psykologiset palvelut tulisivat. Tulevatko ne perusterveydenhuollon 

puolelta, oppilaitoksen puolelta vai muualta? Joka tapauksessa kyseisen toiminnan 

resurssointi tulee olla riittävää.

Suosituksessa todetaan, että psykologin konsultaatio mahdollisuus tulee olla, mutta ei

määritellä, minkä hallintokunnan alueelta asiantuntemusta haetaan. Tällä hetkellä

perusterveydenhuolto ei nykyisillä resursseilla todennäköisesti pysty vastaamaan

tähän tarpeeseen.

Suositus 12: Muistiossa on tuotu esiin psykologisen asiantuntijuuden tarve

mielenterveyspalveluja järjestettäessä. Tässäkin jää auki, mihin organisaatioon nämä

psykologiset asiantuntijat kuuluisivat? Mielenterveyspalvelujen alueella

laajamittainen ostopalvelujen käyttö ei ole suositeltavaa. Käytännössä on todettu

usein, että konsultaatioissa ei ole mahdollista jakaa organisaation "hiljaista tietoa”;

perehtyneisyys ei voi olla yhtä laajaa kuin samaan organisaatioon kuuluvan

asiantuntijan perehtyneisyys. Erityisesti terveyden edistämiseen ja ennalta ehkäisyyn

liittyvä toiminta on tuolloin hankalaa.

Lisäksi toteamme, että psykologisen asiantuntijan saavutettavuus tulee olla

suhteellisen nopeaa. Tällöin ei riitä esim. psykologin nimi ilmoitustaululla

yhteydenottoa varten, vaan psykologin tulee olla helposti saavutettavissa ja

opiskeluympäristössä tuttu. Emme kannata sitä, että kunnissa nimetään joku henkilö

vastaamaan ko. tilanteessa.

Suositus 13.2: Muistiossa todetaan, että jos ei ole mahdollista käyttää psykologin

palveluja, niin terveydenhoitajalta vähennetään asiakkaiden käyntimääriä. Tämän

lausuman logiikkaa mietimme, sillä ko. asiantuntijoiden työalueet ovat kuitenkin

varsin erilaiset.

Suositus 18: Kannatamme, että opiskeluterveydenhuollon tutkimus- ja

kehittämistoimintaan määritellään valtakunnallinen vastuuyksikkö.

Suositus 19: Työryhmä on puuttunut tärkeään asiaan seurannan ja tilastoinnin

suhteen. On erittäin hyvä, että tilastoinnissa korostetaan myös muun kuin yksilötyön

tilastointia ja mm. ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvä toiminta tulee

kirjatuksi.



Suositus 20: Kyseisessä suosituskohdassa ei mainita maahanmuuttajina saapuneita

ulkomaalaisia. Maahanmuuttajien opiskeluvaiheeseen liittyvät asiat ja ongelmat

työllistävät terveydenhuollossa ja kouluissa nykyisin varsin paljon. Tässä

työskentelyssä tarvitaan sekä erityisosaamista että asianmukaista resurssointia sekä

koulun että terveydenhuollon puolella..

Suositus 21: Työharjoittelu on opiskeluun liittyvä keskeinen seikka, mutta usein

sivuutettu alue. Tutkimuksissa on todettu, ettei nuorilla ole suurestikaan vielä kertynyt

työelämätietoutta. Terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen liittyy

työharjoittelussa asianmukainen perehdytys, jotta vältytään terveyttä vaarantavilta

väärinkäsityksiltä.

Terveydenhuollon psykologit ry tuo lausuntonaan opiskelijaterveydenhuollon

oppaasta esiin seuraavaa.

Opas sisältää paljon taustatietoa, mikä sinänsä on hyvä asia. Laaja tietomäärä saattaa

kuitenkin häivyttää tärkeimmiksi suosituksiksi katsottavat seikat. Keskeisen esiin

nostaminen ja painottaminen on tärkeää.

Nuorten psyykkisen pahoinvoinnin ja ”huonon olon” suuret osuudet näkyvät

erilaisissa  tutkimuksissa, mutta siihen vastaaminen on todellisuudessa vähäistä.

Nuoret eivät saa tarvitsemiaan terveyspalveluja. Siten on erittäin tarpeen korostaa

ennalta ehkäisevän näkökulman vahvistamista. Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

ei kuulu vain mielenterveystyön nimikkeen alle. Terveyden edistämiseen kuuluvat

myös ohjanta ja neuvonta eri muodoissaan.

Oppaassa on käsitelty epäasiallisen kohtelun osalta lähinnä sukupuolista häirintää ja

ahdistelua. Tämä näkökulma on varsin kapea. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun

käsite on laajempi mm. työturvallisuuslaissa.

Oppaassa on käsitelty itsemurhavaaran tunnistamisen ongelmaa. Tämän aiheen

käsittelyssä on hyvin keskeisessä asemassa  moniammatillinen ryhmä. Valitettavasti

tällä hetkellä niiden toiminta on hyvin eritasoista, niin että nuoren itsetuhoisuus voi

jäädä tunnistamatta..

Terveystarkastuksien suhteen on monenlaisia malleja käytössä. Terveystarkastukset

voivat perustua kehitysvaiheeseen ja ikäkauteen. Ne voisivat liittyä myös muunlaisiin

muutoksiin nuoren elämässä, esim. valmistuminen, perheenperustaminen ym. Usein

erityisesti opiskeluvaiheen viime vaiheeseen liittyvät psyykkiset ongelmat voivat olla

suuria. Opiskeluterveydenhuollon haaste onkin tavoittaa tarvitsevimmat opiskelijat.

Seulontakyselyt voivat olla tässä yksi väylä. Erittäin tärkeää on kuitenkin

henkilökohtaisen kontaktin merkitys terveysasioissa. Terveystarkastusten

suunnittelussa psykologisen asiantuntemuksen tuki voi olla hyödyksi.

Oppaassa on otettu kantaa myös tietosuojakysymyksiin, mikä on erittäin tärkeä seikka.

Tietosuojan suhteen tulee jatkuvasti esiin problemaattisia tilanteita ja epäselvyyksiä

käytännön elämässä.

Oppaassa on korostettu terveydenhuollon henkilöstön koulutusta ja perehdytystä

nuoruusiän ja opiskeluvaiheen kehityshaasteisiin. Lisäksi korostaisimme tässä

yhteydessä työnohjauksen merkitystä. Nuoruusvaiheen ja opiskelutyön



erityiskysymysten asiantuntijuus tulee hallita. Terveyden edistämisen ja psyykkisen

hyvinvoinnin kannalta nuoruusvaihe on erityisaikaa erityiskysymyksineen.

info@terveydenhuollonpsykologit.fi

www.terveydenhuollonpsykologit.fi


