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Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Poliisiammattikorkeakoululta 
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu rajaa lausuntonsa koskemaan vain luonnosta 
laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja sen 
perusteluja. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu kiinnittää huomiota lakiehdotuksen 2 §:ään, 
jossa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat asetetaan 
keskenään eriarvoiseen asemaan. On totta, että Poliisiammattikorkea-
koulussa ylempää ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ovat 
opintojensa aikana oikeutettuja käyttämään työnantajansa järjestämän 
työterveyshuollon palveluja, mutta niin ovat pääosin myös muiden 
ammattikorkeakoulujen ylempää ammattikorkeakoulututkintoja suorittavat 
opiskelijat. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu ehdottaakin, että sosiaali- ja terveysministeriö 
pyytäisi Poliisihallitukselta lausuntoa siitä, tulisiko Poliisiammattikorkea-
koulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden 
kuulua myös lakiehdotuksessa tarkoitetun opiskelijaterveydenhuollon 
piiriin. Lausuntoajassa tulisi ottaa huomioon se, että lausunnon antaminen 
kuulunee yhteistoimintamenettelyn piiriin. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu pitää ehdotettua 25 §:ää (terveydenhuolto-
maksun maksuvelvollisuus) poliisin ammattikorkeakoulututkinnon 
opiskelijoiden kannalta epäoikeudenmukaisena, koska Poliisiammatti-
korkeakoulussa aloitetaan neljä kertaa vuodessa tutkintoon johtava 
koulutus. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat joutuisivat 
säännönmukaisesti maksamaan täyden maksun vaajaan lukukauden 
pituisesta asiakkuudesta. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu pitää myös ehdotettua 2 §:n 2 momenttia 
epäonnistuneena, koska Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat aloittavat 
työharjoittelun lähes säännönmukaisesti kesken lakiehdotuksen 25 §:ssä 
määriteltyä lukukautta ja usein myös palaavat työharjoittelusta keskellä 
lukukautta. Poliisin ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat joutuisivat siis 
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useita kertoja opintojensa aikana maksamaan täyden terveydenhuolto-
maksun, mutta olisivat oikeutettuja käyttämään opiskelijaterveydenhuollon 
palveluja huomattavasti lukukautta lyhyemmän ajan. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu esittääkin, että maksuvelvollisuus sidottaisiin 
opintojen tosiasialliseen aloitusaikaan tai läsnä olevaksi ilmoittautumisen 
ajankohtaan. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu pitää epätarkoituksenmukaisena myös sitä, että 
poliisin ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijan lähtiessä työharjoitteluun 
hänen oikeutensa käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja katkeaa, 
suoritetusta terveydenhuoltomaksusta huolimatta, työharjoittelun alkaessa, 
mutta opiskelijan valmistuessa oikeus käyttää opiskeluterveydenhuollon 
palveluja jatkuu sen lukukauden tai lukuvuoden loppuun asti, jolle opiskelija 
on ilmoittautunut läsnä olevaksi. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu katsoo, että työharjoiteluun lähtevällä 
Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijalla ja valmistuvalla opiskelijalla pitäisi 
olla samanlainen oikeus käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja. 
 
 
Rehtori   Kimmo Himberg 
 
 
Lakimies   Kimmo Lehtimäki 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
18.05.2018 klo 13:33. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 
kirjaamosta. 


