
 

 

 

 

Hyvä puolueen puheenjohtaja 

Äänestämmekö puoleenne ehdokasta tulevissa eduskuntavaaleissa? Psykoterapeuttien ja 

psykoterapiaa ja muita mielenterveyspalveluja tarvitsevien keskuudessa oleellinen kysymys 

on, miten ehdokkaat järjestäisivät mielenterveyspalvelut ja psykoterapian maassamme. 

 

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry – Finlands nationella nätverk rf * on monen vuoden ajan 

toiminut laaja-alaisesti psykososiaalisten palveluiden ja psykoterapian monipuolisen 

palvelutarjonnan varmistamisen puolesta maassamme. Sanomamme on tiivistettynä seuraava: 

Mielenterveyspalvelujen toimiva kokonaisuus edellyttää monipuolisia ja asiakkaan 

valinnanvapauden mahdollistavia mielenterveyspalveluja, joita on tarjolla kaiken ikäisille. 

Mielenterveyspalvelujen valikon tulee perustua huolelliseen arvioon, asiakaslähtöisyyteen ja 

asiakkaan valinnanvapauteen. Hyvän ammattietiikan ja laaja-alaisen mielenterveyspalveluja 

koskevan tutkimuksen tulee ohjata mielenterveyspalveluiden tarjontaa näyttöön perustuvan 

lääketieteen kapea-alaisen tulkinnan (häiriökohtaisten hoitomallien ylikorostus) sijasta. Sekä 

arviointia että toteutusta varten tulee olla riittävästi pätevää ja koulutettua henkilöstöä. 

Palvelujärjestelmässä tulisi olla tarjolla 1) kokonaisvaltainen diagnostiikka ja hoidon tarpeen 

arviointi, 2) nopea vastaanotto kriisitilanteissa, 3) lyhytkestoinen hoito ja psykoterapia ja 4) 

pidempikestoinen hoito, psykoterapia ja kuntoutus asiakkaan tarpeen mukaan.  

Mielenterveyspalveluvalikoimaan tulee sisältyä monipuolisesti eri viitekehyksiin perustuvia lyhyitä, 

keskipitkiä ja pitkiä hoito- ja kuntoutuspalveluja yksilöille, ryhmille, pareille ja perheille.  

Palveluvalikoimaan tulee sisältyä myös toimintaterapia ja erilaiset taideterapiat. Puhelin-, netti- ja 

chattipalvelut ovat hyvä lisä matalan kynnyksen palveluihin, mutta yksinään ilman tarjolla olevia 

henkilökohtaisia vastaanottoja ne ovat riittämättömiä.   

On tärkeää, että perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa työskentelee 

mielenterveystyötä tekevän henkilöstön ohella myös psykoterapeutteja, jotka voivat tehdä 

psykoterapiaa, arvioida sen soveltuvuutta asiakkaille ja työnohjata mielenterveystyötä 

tekevää muuta henkilöstöä.  

Kansaneläkelaitoksen järjestämä kuntoutuspsykoterapia sekä palveluseteleillä ja 

ostopalveluna hankittava psykoterapia täydentävät terveydenhuollon mielenterveyspalveluja 

erinomaisesti. Hyvinvointialueet tarvitsevat omien resurssiensa tueksi ja rinnalle edelleen 

Kelan kuntoutuspsykoterapiat ja mahdollisuuden ostaa psykoterapiapalveluja alueen ja sen 

väestön tarpeiden mukaisesti. Kelan kuntoutuspsykoterapian tarve on kasvanut 122 % 

vuonna 2015-2021. Tutkimusten mukaan se on erittäin tuloksellista, sillä yli 80 % 

kuntoutuspsykoterapia-asiakkaista hyötyy siitä. Hyvinvointialueiden resurssit eivät riitä 

vastaamaan kuntoutuspsykoterapiatarpeeseen. 



 

 

Tutkimusten mukaan erityisesti monimuotoisista ja pitkäkestoisista ongelmista kärsivät tarvitsevat 

yleensä intensiivistä, pitkäkestoista psykoterapiaa ja hyötyvät siitä pitkällä aikavälillä enemmän 

kuin lyhytkestoisesta terapiasta (Leichsenring ja Rabung 2011, Knekt ym. 2016). Potilaat, joiden 

oireilu on pitkäkestoista ja joiden työ- ja toimintakyky on heikentynyt, kokevat usein lyhyet terapiat 

riittämättöminä ja hakeutuvat myöhemmin lisähoitoihin, yleensä pitkään psykoterapiaan (Knekt ym. 

2012). Liiallinen lyhytkestoisten mielenterveyspalvelujen tarjoaminen hyvinvointialueilla, etenkin 

moniongelmaisille potilaille, voi johtaa pyöröovi-ilmiöön tai potilaat voivat jäädä heitteille. 

Terapian yksilöllisen soveltuvuuden varmistaminen on olennaista. Jos potilas saa itse valita 

psykoterapiamuotonsa, yhteistyösuhde terapeutin kanssa kehittyy suopeammin ja keskeyttämisriski 

vähenee yli 30 %:lla (Windle ym. 2021). 

Myös ennaltaehkäisevään työhön – neuvoloihin, varhaiskasvatukseen/päiväkoteihin, kouluihin, 

ammatillisiin oppilaitoksiin, työpaikoille – on tärkeää saada riittävästi koulutettua 

mielenterveysalan henkilökuntaa. Esimerkiksi opiskeluhuollossa tulee turvata riittävät 

koulupsykologi-, koulukuraattori-, terveyden/sairaanhoitaja- ja sosiaalityöntekijäresurssit ja heidän 

rinnalleen tulee saada työskentelemään toiminta- ja taideterapeutteja vastaamaan lasten ja nuorten 

matalan kynnyksen avun tarpeeseen ja terapian tarpeen arviointiin. Perheiden avun tarpeeseen 

vastaamiseen tarvitaan helposti saatavilla olevia perhepsykoterapiapalveluja ja vanhempain 

ohjausta. Opettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille tulee turvata riittävä työnohjaus ja koulutus 

lasten ja nuorten mielenterveysongelmista ja niiden kohtaamisesta opetustyössä.  

Kysymykset puolueellenne: 

1) Mitä mieltä olette Efpp Suomen näkemyksistä psykososiaalisten palveluiden ja 

psykoterapian monipuolisen palvelutarjonnan varmistamiseksi maassamme? 

2) Tulisiko Kelan kuntoutuspsykoterapia säilyttää mielenterveyspalveluvalikoimassa? 

 

Vastaukset pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteeseen puheenjohtaja@efppsuomi.fi.  

Ne julkistetaan Efpp Suomen kotisivuilla, Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä sekä 

Psykoterapeuttien Facebook-sivuilla.  

 

Kiitos! 
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Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon vastaukset EFPP Suomen kyselyyn  

 

1) Mitä mieltä olette Efpp Suomen näkemyksistä psykososiaalisten palveluiden ja 

psykoterapian monipuolisen palvelutarjonnan varmistamiseksi maassamme?  

 

Vaaliohjelmassamme lupaamme vahvistaa lähipalveluita ja tuoda mielenterveyspalvelut lähelle 

ihmistä. Keskusta pitää tärkeänä, että mielenterveyspalveluiden saatavuudessa vahvistetaan 

yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä eri alueilla asuvat suomalaiset ovat eriarvoisessa asemassa sen 

suhteen, millaisia mielenterveyspalveluita he voivat saada ja miten saavutettavia 

mielenterveyspalvelut ovat. 

 

Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet kaiken ikäisillä suomalaisilla. Koronapandemia 

pahensi tilannetta entisestään. Tällä hetkellä mielenterveyden ongelmien kasvu uhkaa monen 

ihmisen jokapäiväistä selviytymistä opiskelusta, töistä ja jokapäiväisen arjen välttämättömistä 

tehtävistä. 

 

Keskustan näkemys on, että mielen hyvinvointia pitää edistää ja tukea ennen kaikkea 

ennaltaehkäisevästi ja ongelmiin pitäisi päästä puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi 

koulupsykologin ja kuraattorin läsnäolo kouluissa on ratkaisevan tärkeä lasten ja nuorten matalan 

kynnyksen mielenterveyden lähipalvelu.  

 

Varhainen tuki on inhimillisempää ja säästää myös kustannuksia. Apua tulee saada kaikilla 

hyvinvointialueilla matalalla kynnyksellä ja joutumatta odottamaan pitkään avun piiriin pääsyä. 

Keskusta esittää vaaliohjelmassaan kansallista mielenterveyspalveluiden ohjelmaa, ns. uutta 

Pohjois-Karjala – projektia vahvistamaan perustason mielenterveyspalveluita. Aikuisilla tämä voisi 

tarkoittaa esimerkiksi Terapiat etulinjaan –toimintamallia ja sen vakiinnuttamista kaikille 

hyvinvointialueille. Mallin menetelmiä on otettu jo osin käyttöön hyvinvointialueilla. Mallissa 

vahvistetaan perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta. Hankkeessa on 

kehitetty porrastettu, näyttöön perustuva hoito, joka vähentää myös pitkien 

kuntoutuspsykoterapioiden tarvetta. 

 

2) Tulisiko Kelan kuntoutuspsykoterapia säilyttää mielenterveyspalveluvalikoimassa?  

 

Tulisi säilyttää. Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ja korvata 16-67-vuotiaille työ- ja 

opiskelukykyä tukevaa ja parantavaa kuntoutuspsykoterapiaa.  

Kelan kuntoutuspsykoterapia on todettu vaikuttavaksi ja sen resurssit tulee turvata myös tulevalla 

vaalikaudella. Hyvinvointialueille ei saa kuitenkaan olla kannustinta siirtää ihmisiä ja kustannuksia 

hyvinvointialueilla jörjestettävistä matalamman kynnyksen palveluista Kelan tukemaan 

kuntoutuspsykoterapiaan. 
 



 

 

 

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayh´n vastaukset Efpp Suomen kyselyyn  

 

1) Mitä mieltä olette Efpp Suomen näkemyksistä psykososiaalisten palveluiden ja 

psykoterapian monipuolisen palvelutarjonnan varmistamiseksi maassamme? 

 

Pitkälti esittämänne näkemykset ovat täysin samoilla linjoilla kristillisdemokraattien tekemien 

linjausten kanssa. Olemme nostaneet esille muun muassa seuraava asioita: 

Tarvitsemme varhaisen ja matalankynnyksen avun lisäämistä. Terapiatakuu on toteutettava kaikkia 

ikäryhmiä koskevana. KELA:n kustantamaan kuntoutuspsykoterapiaan pääseminen on tällä hetkellä 

vaikeaa, sillä kriteerit ovat tiukat ja alueellinen saatavuus vaihtele. Pääsyä erilaisiin 

lyhytterapioihin, koulukuraattorin ja -psykologin vastaanotoille ja muihin psykoterapiaa 

kevyempiin mielenterveyspalveluihin olisikin helpotettava, sillä ajoissa saatu apu mielenterveyden 

häiriöihin säästää niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin kustannuksia. Riittävillä perustason 

mielenterveyspalveluilla voidaan vähentää raskaiden erikoistason palveluiden tarvetta. 

 

Omaiset tulee ottaa huomioon mielenterveyspalveluissa, jotta varmistetaan heidän jaksavuutensa ja 

pystytään myös paremmin varmistamaan asianmukainen hoito mielenterveyspotilaalle. 

Yhä useammassa perheessä vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveysongelma. 

Terveyhdenhuolto ei riittävästi huomioi perheitä mielenterveyspalveluissa ja usein keskitytään vain 

yksilöön eikä huomioida muuta perhettä. Lapset tulisi näissä tilanteissa eritysesti huomioida. Avun 

tarpeen huomioiminen ja tunnistaminen käy parhaiten neuvola- ja kouluterveydenhuollon 

ennaltaehkäisevissä palveluissa. Samoin kolmannen sektorin toimijat tekevät tärkeätä työtä. 

Tiedonkulkua eri toimijoiden välillä tulee parantaa. Samoin parisuhteen tukipalveluiden saatavuutta 

tulee edistää esimerkiksi hyödyntämällä palveluseteliä. 

 

Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita ja turvataan palvelujen saatavuus lain 

edellyttämällä tavalla. Koulupsykologien ja -kuraattoreiden sekä -terveydenhoitajien ja -lääkäreiden 

riittävästä määrästä on huolehdittava. Tuetaan koulujen ja oppilaitosten yhteisöllisiä toimintatapoja 

ja tarjotaan lapsille ja nuorille kynnyksetöntä tukea arjen ympäristöissä. Oppilashuolto saatetaan 

opiskelijahuollon tasolle mielenterveyspalvelujen osalta. Kasvatuspsykologien ja oppimistieteiden 

koulutusohjelmasta valmistuvien osaaminen voidaan vahvistaa osaksi kouluissa tapahtuvaa lasten ja 

nuorten mielenterveyden tukemista. Lasten- ja nuorisopsykiatrian resurssit tulee turvata. 

Me kristillisdemokraatit esitämme myös, että psykoterapeuttikoulutus tulisi säätää maksuttomaksi. 

 

2) Tulisiko Kelan kuntoutuspsykoterapia säilyttää mielenterveyspalveluvalikoimassa? 

 

Kyllä. Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian rinnalle tarvitaan kuitenkin julkisessa 

perusterveydenhuollossa mahdollisuus varhaiseen lyhytterapiaan sekä muihin psykososiaalisiin 

lyhytinterventioihin. Edistetään myös erilaisia ja hyviksi todettuja ryhmäterapia muotoja. 
 



 

 

 

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran vastaukset EFPP Suomen kyselyyn  

 

 

1) Mitä mieltä olette Efpp Suomen näkemyksistä psykososiaalisten palveluiden ja 

psykoterapian monipuolisen palvelutarjonnan varmistamiseksi maassamme?  

 

Näkemyksenne ovat perusteltuja ja kannatettavia. Eduskuntaryhmämme on kannattanut 

terapiatakuu-kansalaisaloitteessa esitettyjä tavoitteita ja olemme myös kantaneet huolta 

hyvinvointialueiden riittävästä rahoituksesta. Olemme nostaneet mielenterveyspalveluiden 

tarjonnan riittämättömyyden ja epätasa-arvoisen saatavuuden esiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 

tekemissämme vastalauseissa (StVM 21/2022 vp, StVM 24/2022 vp) ja esittäneet vastalauseissa 

lausumaa, jotta hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin mielenterveyspalvelujen riittävän saatavuuden 

varmistamiseksi sekä kohdentaa hyvinvointialueille riittävät resurssit palveluihin pääsyn 

nopeuttamiseksi koko maassa. Eduskuntaryhmämme kansanedustaja on myös tehnyt marraskuussa 

2020 toimenpidealoitteen (TPA 142/2020 vp), jossa esitetään resurssien lisäämistä 

mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi. 

 

2) Tulisiko Kelan kuntoutuspsykoterapia säilyttää mielenterveyspalveluvalikoimassa?  

 

Kyllä. Olemme vastalauseissamme (StVM 21/2022 vp, StVM 24/2022 vp) esittäneet, että 

mielenterveyden häiriöiden hoitoon tarpeelliseksi todettu hoidollinen psykoterapia ja muu 

psykososiaalinen hoito määriteltäisiin osaksi perusterveydenhuoltoa. Kelan kuntoutuspsykoterapia 

on erittäin vaikuttavaa ja sekä inhimillisesti että kansantalouden kannalta hyödyllistä. 
 



 

 

 

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin vastaukset EFPP Suomen kyselyyn  

 

 

1) Mitä mieltä olette Efpp Suomen näkemyksistä psykososiaalisten palveluiden ja 

psykoterapian monipuolisen palvelutarjonnan varmistamiseksi maassamme?  

 

Pidämme Efpp Suomen näkemyksiä hyvin tärkeinä ja tervetulleina.  

 

Vasemmistoliitto lisäisi psykoterapeutteja ja psykoterapiaa julkisella sektorilla. Tavoite edellyttää 

hyvien reilujen työolojen ja palkkauksen turvaamista – psykoterapeuttien koulutus on huomioitava 

nimikkeissä, työnkuvassa ja palkassa.  

 

Suomen yksi ylpeyden aihe on maksuton koulutus, mutta yliopistojen täydennyskoulutuksena 

tapahtuva psykoterapeuttikoulutus voi maksaa opiskelijalle kymmeniä tuhansia euroja. 

Psykoterapiakoulutus on Vasemmistoliiton mielestä muutettava julkisesti rahoitetuksi ja 

opiskelijalle maksuttomaksi.  

 

         2)  Tulisiko Kelan kuntoutuspsykoterapia säilyttää mielenterveyspalveluvalikoimassa?  

 

Vasemmistoliiton mielestä kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää Kelan 

mielenterveyspalveluvalikoimassa.  

 

Kelan myöntämän kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä 

sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne 

palaamista. Kelan kuntoutuspsykoterapioiden lisäksi matalan kynnyksen psykososiaalista 

keskusteluapua ja psykoterapeuttisia palveluita tulee jatkossa olla nykyistä enemmän tarjolla 

julkisessa terveydenhuollossa.  

 

Tällä hetkellä vähävaraisilla ihmisillä, jotka hyötyisivät psykoterapiasta, on rajalliset 

mahdollisuudet päästä psykoterapiaan ja varsinkin pitkiin hoitojaksoihin. Kelan tukeman 

kuntoutuspsykoterapian tuleekin olla maksutonta pienituloisille. Tällä hetkellä köyhyys on esteenä 

tarvittavan kuntoutuksen saamiselle, mikä syventää eriarvoisuutta entisestään.  

 

Lisäksi Kelan tukemaan psykoterapiaan on päästävä myös muilla kriteereillä kuin työ- tai 

opiskelukyvyn ylläpito tai palauttaminen. Yksi keskeinen ongelma on lisäksi se, että julkisissa 

palveluissa voi olla haastavaa saada kuntouttavaan psykoterapiaan vaadittavaa lausuntoa ja sitä 

edellyttävää psykiatrin konsultaatiota. 
 



 

 

 

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon vastaukset EFPP Suomen kyselyyn  

 

 

1) Mitä mieltä olette Efpp Suomen näkemyksistä (alla) psykososiaalisten palveluiden ja 

psykoterapian monipuolisen palvelutarjonnan varmistamiseksi maassamme?  

 

Käsillämme on mielenterveyskriisi. Tarvitaan laaja-alaisia ratkaisuja sille miksi väsytämme ihmiset. 

Muutoksia tarvitaan aina koulupolulta opintojen kautta työelämään. Toisaalta mielenterveyspalvelut 

täytyy laittaa kuntoon. Vihreät kannattaa koko mielenterveyspalveluiden valikoiman vahvistamista 

ja siksi myös Efpp:n tavoitteita.  

 

2) Tulisiko Kelan kuntoutuspsykoterapia säilyttää mielenterveyspalveluvalikoimassa? 

 

Kelan kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää osana mielenterveyspalveluvalikoimaa. Parantamalla 

nopeaa hoitoonpääsyä ja esimerkiksi lyhytterapioiden saatavuutta lisäämällä voidaan vähentää 

painetta Kelan kuntouttavaan psykoterapiaan. Kelan kuntoutuspsykoterapioilla on tärkeä paikkansa 

hoitovalikoimassa, mutta nyt niiden rooli on päässyt paisumaan liian suureksi, koska muut 

hoitomuodot ovat olleet vähissä. 
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