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Lahden ammattikorkeakoulu esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
  
 Opiskeluterveydenhuollon kyky turvata ja tukea opiskelijoiden 

opiskelukykyä on Lahden ammattikorkeakoulun toiminnalle merkittävä 
tekijä. Opiskelijoiden opintojen sujuvuuden ja tuloksellisuuden kannalta 
toimivat opiskelijaterveydenhuollon- ja sairaanhoidonpalvelut 
muodostavat kriittisen kokonaisuuden.  

 
 Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetyt tavoitteet turvata 

korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut 
valtakunnallisesti ja parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta ovat 
kannatettavia. Se, että opiskeluterveydenhuollon toiminnallinen 
kokonaisuus on tarkoituksena säilyttää ja toteuttaa opiskelijoiden 
terveyden- ja sairaanhoito ensisijaisesti opiskeluterveydenhuollossa on 
erikoitumisen ja osaamisen kehittymisen kannalta hyvä vaihtoehto. 
Opiskelijaterveydenhuollon laajentuminen koskemaan kaikkia 
korkeakouluopiskelijoita, mukaan lukien ammattikorkeakouluopiskelijat 
koetaan erittäin hyvänä kehityksenä. Tämä parantaa 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuutta muihin 
korkeakouluopiskelijoihin nähden ja oletettavasti kaventaa hyvinvointi- ja 
terveyseroja korkeakouluopiskelijoiden kesken. Myös esitykseen sisältyvä 
uudistus ottaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat 
opiskelijat opiskelijaterveydenhuollon piiriin on kannatettava.  

 
 Luonnoksessa esitetty toteuttamismalli on Lahden ammattikoreakoulun 

näkemyksen mukaan tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kun päävastuu 
palvelujen järjestämisestä on valtiolla, voidaan saavuttaa tasalaatuiset ja 
yhdenmukaiset palvelut maan eri alueilla ja maakuntakohtaisia eroja ei 
synny. Esityksen mukainen korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuus 
käyttää myös julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 
edellyttää palvelukokonaisuuksien toiminnallista integraatiota. 

 
 Esityksen mukainen tehtävien kohdentaminen Kansaneläkelaitokselle ja 

YHTS:lle on toiminnan onnistumisen kannalta uskottava kokonaisuus. Se, 
että opiskelijaterveydenhuollossa on yksi valtakunnallinen 
järjestämisvastuussa oleva taho ja yksi valtakunnallinen tuottajataho, 
tuottaa kuitenkin haasteita toiminnan laadukkuuden ja 
kehittymiskyvyn varmistamiselle. Toiminnan perustaksi tulisikin 
määritellä esityksen mukaiset riittävän konkreettiset tavat palvelujen 
sisällön, laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseen.  
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 Esityksen mukainen jako, jossa muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuollon järjestävät jatkossa maakunnat on 
näkemyksemme mukaan tarkoituksenmukainen. Myös esitetyt 
rajaukset kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuudesta hyödyntää 
opiskelijaterveydenhuollon palveluja ovat perusteltuja.  

 
 Luonnoksen mukainen tapa rahoittaa toimintaa valtion rahoituksen ja 

opiskelijoilta kerättävän veroluonteisen terveydenhoitomaksun kautta on 
kannatettava. Kun palvelujen käyttäjille ei synny mitään 
erilliskustannuksia käyntimaksujen muodossa edistää sitä, että palvelut 
ovat juuri niiden opiskelijoiden käytössä, jotka niitä eniten tarvitsevat. 
Palvelujen käyttöä opiskelijoiden keskuudessa tulisi kuitenkin ohjata, että 
palvelut tulisivat käyttöön tarvittaessa, mutta turhaa käyttöä ei pääsisi 
syntymään.  

 
 Kokonaisuuden onnistumisen kriittisin kysymys on, että esityksellä 

voidaan toteuttaa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden palvelut 
yhdenmukaisesti ja yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena. 
Keskeistä uudistuksen onnistumisen kannalta on, että sen kautta 
syntyy myönteisiä vaikutuksia erityisesti ammattikorkeakoulu-
opiskelijoiden opiskelukykyyn ja uudistus tukee etenkin näiden 
opiskelijoiden mahdollisuutta suoriutua opinnoistaan nykyistä 
paremmin.  

 
 Lahden ammattikorkeakoulu katsoo, että tehdyn esityksen mukaiset 

uudistukset parantavat korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuutta 
ja opiskelijaterveydenhuollon kokonaisuutta erityisesti 
ammattikorkeakouluopiskelijoen kannalta ja pitää esitystä siten 
kannatettavana.  
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