
Hölmöläiset peittoa leikkaamassa  

                                           
iime aikoina on julkaistu huolestuttavia uutisia psykiatrisen erikoissairaanhoidon säästöistä. 

Oulun seutukunnalla OYS on ilmoittanut säästösuunnitelmistaan samaan aikaan kun monen 

kunnan ja myös Oulun kaupungin mielenterveyspalvelujen riittämättömyydestä on ollut 

keskustelua. Taloudellisen laman mukaan tuomassa psyykkisessä lamassa on käymässä samalla 

tavalla kuin hölmöläisten peiton leikkuussa. Erikoissairaanhoitoa vähennettäessä 

perusterveydenhuollon  kuormitus lisääntyy entisestään.  
 

Jo nyt riittämättömät avohoidon mielenterveyspalvelut täyttyvät moniongelmaisista potilaista, jotka 

tarvitsisivat erityistason diagnostiikkaa ja hoitoa. Tällöin perusterveydenhuollon matalan kynnyksen 

puuttuminen hankaloituu, mikä taas johtaa alun perin lievemmästi oireilleiden ja nopeasti 

hoidettavien potilaiden ongelmien vaikeutumiseen. 

 

Kunnissa on jo pitkään kiristelty hampaita psykiatrisen erikoissairaanhoidon laskuja maksettaessa. 

Millään vippaskonsteilla ei päästä siitä, että vakavat ongelmat vaativat erikoisosaamista. 

Aivokirurgisia leikkauksia ei ole mitään järkeä tehdä terveyskeskukseen takahuoneessa, eikä 

itsemurhavaarassa tai psykoosissa olevaa ihmistä pidä jättää kotiin lääkepurkin ja viikoittaisten 

tukikäyntien varaan. 

 

Erityisen haitallista on lasten ja nuorten palveluista säästäminen, koska heidän ongelmiinsa 

pureutuminen on helpointa ja nopeinta. Parhaillaan huostaan otetaan ja hoidetaan nuoria, jotka ovat 

edellisen laman lapsia. Heistä tulee vanhempia tämän laman ollessa kenties pahimmillaan. Laman 

lasten vanhemmuuden perään on turha hurskastellen itkeskellä. Monet näistä vanhemmista ovat jo 

ajat sitten syrjäytyneet yhteiskunnasta työttömyyden sekä hoitamattomien mielenterveys- ja 

päihdeongelmien vuoksi.  Huostaan otettu lapsi maksaa kunnalle noin  200-400 euroa päivässä. On 

surullista miettiä mitä samalla summalla saisi aikaan ennalta ehkäisevässä työssä niin 

perusopetuksessa, päivähoidossa kuin sosiaali- ja mielenterveyspalveluissakin. 

 

Edellinen lama höyläsi pois työpanosta muun muassa kouluterveydenhuollosta. Koulupsykologi 

puuttuu yhä liian monesta kunnasta Nousukauden aikaan ei vajetta haluttu korjata. 

Terveyskeskuspsykologit ovat työpaineensa puristuksessa joutuneet muuttamaan alun perin ennalta 

ehkäiseväksi suunnitellun työpanoksensa mielen sairauksien kuntouttamiseen ja terapoimiseen. 

 

Talousnäkökulma on uinut 2000-luvulla mielenterveystyöläisten tiimeihin ja palavereihin. 

Kokouksissa käydään loputonta keskustelua organisaatiouudistuksista ja säästöhankkeista sen 

sijaan, että puhuttaisiin asiakkaiden tai potilaiden auttamisesta. 

  

Me perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisissä palveluissa työskentelevät 

psykologit vaadimme, että mielenterveyspalvelujen säästöjen tekijät ottavat järjen käteen ja 

lopettavat taloudellisen laman nimissä tapahtuvan hölmöilyn. Mielenterveyspalveluja ei voi 

rahoittaa ja järjestää neljännesvuosikatsausten tahdissa. Se mikä nyt näennäisesti esimerkiksi 

erikoissairaanhoitoa supistamalla säästyy, tulee myöhemmin maksuun moninkertaisena. Kuntalaiset 

ovat maksumiehinä aina. 
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