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Asia: Lausunto lakiehdotukseen iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta

Terveydenhuollon psykologit ry on tutustunut lakiehdotukseen ja haluaa tuoda siihen liittyen esiin 
seuraavia seikkoja. 
 
 Lain tavoite on hyvin kannatettava: iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja 

tarkoituksenmukaiseen, yksilöllistä tarvetta vastaavaan palvelukokonaisuuteen. Kannatettavaa on myös 
toimintakyvyn tukemisen painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevään toimintaan.

 Palvelujen tarpeen arvioinnissa korostetaan yksilön fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä 
sekä sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden ja elinympäristön yksilölle asettamia rajoitteita. 
Toimintakyvystä puhuttaessa ko. käsite sidotaan usein fyysiseen toimintakykyyn. Psykologian 
asiantuntijoina haluamme kiinnittää huomiota psyykkisen toimintakyvyn tukemiseen ja sen 
merkitykseen kokonaistoimintakyvyn taustalla. Psyykkiseen hyvinvoinnin alue sisältää myös 
kognitiivisen toimintakyvyn. 

 Psyykkisistä häiriöistä vakavan depression esiintyvyys 65 vuotta täyttäneillä on 2-3 %, ja lievempää 
masennusta esiintyy 4-10 %:lla. Masennuslääkkeiden käyttäminen on yleistä ikääntyneillä. Kelan 
tilastojen mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen osuus mielenterveyshäiriöiden kuntoutuksessa 
ikääntyvien kohdalla on tilastojen mukaan ollut kuitenkin harvinaista. Mielenterveyshäiriössä sai 
lääkinnällistä kuntoutusta vuonna 2009 yli 64-vuotiasta 33 henkilöä, kun kaikkien ikäryhmien 
kokonaismäärä oli yhteensä 30141 henkilöä. Kuntoutus on nähty lähinnä työikäisiin kohdistuvana.  

 Olemme psykologeina huolissamme siitä, että psyykkisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen jää 
toissijaiseksi tai huomaamatta palvelujen tarvetta selvitettäessä. Toivomme, että psyykkisen 
toimintakyvyn alueen arvioinnin kuvaamista syvennetään lakiehdotuksen perusteluissa. Erityisesti 
ennaltaehkäisevään mielenterveyden tukemiseen on panostettava. Palvelusuunnitelmaa sosiaalihuollossa 
laadittaessa on yhteistyö terveydenhuollon välillä ehdottoman tärkeää. Palvelusuunnitelman ja 
hoitosuunnitelman on oltava keskenään samansuuntaiset. 

 Tällä hetkellä yhteistyö sosiaali- ja terveyssektorien välillä ei välttämättä ole selkeää. Nykyisin 
psyykkisen kunnon ja toimintakyvyn arviointi tapahtuu paljolti muiden kuin terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden toimesta. Terveyskeskuksissa ei ole kattavasti psykiatrista ammattihenkilöstöä. 
Terveyskeskuspsykologien työ on useimmiten suunnattu lasten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. 
Kysymmekin, miten voidaan turvata ikääntyvien ja iäkkäiden psykologisen tuen tarpeeseen vastaaminen, 
kun ammattihenkilöitä arviointiin tai hoitoon ei ole tai on niukasti saatavilla.

 Sosiaalihuollon ja terveydenhoidon välistä moniammatillisia yhteistyötä ja sen käytäntöjä palvelutarpeen 
selvittämisessä olisi hyvä tarkentaa. Olisi hyvä, että moniammatillisuus toteutuisi ja vastuu arvioinnista 
jakautuisi useammalle. Esimerkiksi kotipalveluhenkilöstöltä ei voi edellyttää tietotaitoa mm. 
muistisairauksien ensioireista ja muistihäiriöiden vaikutuksista. Myös masennuksen tunnistaminen vaatii 
asiantuntija-arviota. Joustavat mahdollisuudet saada nopeasti asiantuntijakonsultaatioita on edellytys 
hyvälle ja laadukkaalle varhaiselle tuelle. Psykologisen asiantuntemuksen käyttö lähityöntekijöiden 
tukemisessa on kannatettavaa.   



 Laissa on määritelty iäkkääksi henkilöksi 75 vuotta täyttänyt henkilö, koska muutoksia terveydessä on 
todettu tapahtuvan erityisesti 75 ikävuoden jälkeen. Lain perusteluissa todetaan, että yli puolella 75-
vuotiasta on diagnosoitu muistisairaus. Muistamisen ongelmat alkavat kuitenkin jo vuosia ennen 
diagnoosia, joten ne tulisi myös tunnistaa aiemmin. Siten ikävälille 65-75v sijoittuu myös arvioinnin ja 
tuen tarvetta. Depression ja alkavan muistisairauden tunnistaminen ja erottaminen toisistaan on tärkeää, 
koska niissä sekä hoito että ennuste ovat erilaiset. Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi on psykologien 
asiantuntija-aluetta. Psykologisen konsultaation käyttämistä enenevästi voi suositella jo 60-75 
-vuotiaiden kohdalla.

 On hyvä, että lain perusteluissa määritellään kaltoinkohtelun käsite ja siihen liittyvät tilanteet 
konkreettisesti. Myös epäkohtien esiintuominen ja ilmoitusvelvollisuus ovat lakiehdotuksessa 
kannatettavia seikkoja.

 Tulevassa koulutuspolitiikassa olisi huomioitava iäkkään väestön kasvu. Siten geropsykologiseen ja 
geropsykiatriseen koulutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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