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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/533/00.04.00/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen 
esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupunginhallitus 7.5.2018 153

Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola, puh. 040 487 9194, marjo.maki-krekola(at)vaasa.fi
Johtava ylilääkäri Markku Sirviö, puh.06-325 1634, markku.sirviö(at)vaasa.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa otsikkoasiassa (STM/1856/2018) 
18.5.2018 mennessä. Esitys liittyy maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. 
Esityksessä kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut 
järjestäisi Kansanterveyslaitos (Kela) ja opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisena 
tuottajana toimisi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS). Uudistuksen myötä 
YTHS:n palvelut laajenisivat koskettamaan nykyisten yliopisto-opiskelijoiden lisäksi 
ammattikorkeakouluopiskelijoita ja opiskeluterveydenhuollon rahoitusmalli muuttuisi. 

Vaasan kaupungin lausunto

Vaasan kaupunki pitää esitystä yleisesti hyvänä ja toivottava. Esitys mahdollistaa 
yliopisto- ja ammattikorkea-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon toteuttamisen 
yhdenvertaisesti. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäisi 
jatkossa Kela. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaisi 
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö vuodesta 2020 alkaen. Lukioissa ja ammatillisessa 
koulutuksessa opiskelevien opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 
maakunnille.

Järjestämisen siirto Kela:lle tasoittaa kuntien kustannuksia, koska vain osassa kunnista 
on ollut yliopisto ja tai ammattikorkeakoulutusta. Tuolloin lakkautettaisiin myös 
nykyisin sairaanhoitovakuutuksesta maksettavat korvaukset. Esitetyssä mallissa 
opiskeluterveydenhuollon rahoittajina olisivat valtio ja opiskelijat. Kela maksaisi 
YTHS:lle korvauksen opiskeluterveydenhuollon tuottamisesta ja 
korkeakouluopiskelijoilta perittäisiin veroluonteinen terveydenhuoltomaksu. 

Miettimistä ja lievää huolta aiheuttaa:

Monikanavarahoitus jatkuu. Opiskeluterveydenhuolto ja työterveyshuolto ovat samassa 
erityisasemassa vielä selvemmin. YTHS:n piirissä olevat opiskelijat ovat lain mukaan 
”tuplajärjestelmässä” ja voivat listautua myös sotekeskukseen. Tämä saattaa ennakoida 
sotekeskuksiin siirtymää. Se toisi opiskeluterveydenhuollon integraatio-ongelman 
sotekeskusten ja YTHS:n välille sekä kustannusten optimointiongelman maakunnan ja 
YTHS:n välille.

Lakiesityksessä korostuu monin kohdin kustannusten nousun ehkäisy. Sosiaali-ja 
terveysministeriöön perustetaan neuvottelukunta, johon ei kuitenkaan osoiteta 
resursseja. Myös kapitaatiokorvauksen laskeminen opiskelijoiden osalta on 
ongelmallinen, sillä sotekeskus-kapitaation alentamista opiskelijoiden osalta mietitään.

Kun STM arvioi vuosittain ”hyväksyttävien kustannusten” tasoa per opiskelija, 
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lakiesityksen mukaan (15§) arviossa huomioidaan ”tarve, saatavuus, taloudellisuus ja 
vaikuttavuus” mutta kustannusten tarkistus on kuitenkin (16§) enintään työntekijän 
eläkelain palkkakertoimen suuruinen. Palkkakertoimessa palkkojen nousun vaikutus on 
80% ja yleisen kustannustason vaikutus 20%. 

Tämä saattaa tarkoittaa jatkossa sitä, että kehittämiseen tai uusiin hoitomenetelmiin ei 
riitä resursseja. Tai sitä, että YTHS:n palveluvalikoimaa supistetaan ennaltaehkäisyyn 
päin ja sairaudenhoito siirtyy enenevästi sotekeskuksiin.

Toimialajohtaja JK

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn lausunnon.

Päätös Otettiin käsittelyyn
Hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät

128, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153,
154, 156 kohta 1

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:
Pykälät

129, 131, 135, 136, 142, 148, 150, 155, 156 kohdat 2-3

HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Vaasan kaupunginhallitus
Vaasanpuistikko 10, PL 3
65101 Vaasa
Faksi: 06 325 1006
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi
Pykälät

129, 131, 135, 136, 142, 148, 150, 155, 156 kohdat 2-3

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankintayksikön 
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain 80-83 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.

Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

140
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
Faksi: 029 564 2760
sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika kunnallis- ja hallintovalituksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisu: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

155, 156 kohta 3
Vaasan kaupunginhallitus 
Vaasanpuistikko 10, PL 3
65101 Vaasa
Faksi: 06 325 1006
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi

Valitus markkinaoikeuteen: Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää 
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                                      Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                                                        Pykälät

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan.
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