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Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 
 
 
 
Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 19.4.2017 / STM 1856/2018 
 
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja  
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Pyydettynä 
lausuntona Turun ammattikorkeakoulu esittää seuraavaa. 

 
Esityksen mukaan Kansaneläkelaitos vastaisi korkeakouluopiskelijoiden opiskelu-
terveydenhuollon järjestämisestä valtakunnallisesti. YTHS tuottaisi korkeakoulu-
opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti siten, että opis-
keluterveydenhuollon piiriin tulisivat myös ammattikorkeakouluopiskelijat.  

 
Turun ammattikorkeakoulu kannattaa esitystä. Selvitysten mukaan opiskelutervey-
denhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalveluja ei ole järjestetty kaikissa kunnissa 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Puutteita on havaittu erityisesti sairaanhoidollisten 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisessä sekä niiden saatavuudessa 
opiskeluterveydenhuollosta. Opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi Kansanelä-
kelaitoksen valinta opiskeluterveydenhuollon järjestäjäksi on esitetyistä vaihtoeh-
doista paras. Kansaneläkelaitoksella on kokemusta opiskeluterveydenhuollon val-
takunnallisesta maksatuksesta, seurannasta ja valvonnasta. Kansaneläkelaitos 
viranomaisena pystyy hoitamaan veroluonteisen terveydenhoitomaksun keräämi-
sen.  

 
Turun ammattikorkeakoulu yhtyy näkemykseen opiskeluterveydenhuollon erityis-
luonteesta, jolloin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen 
tuotannon tulee olla valtakunnallista ja opiskeluterveydenhuoltoon erikoistunutta. 
Opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisuus parantaa palvelun toimivuutta tilan-
teessa, jossa opiskelijat liikkuminen eri korkeakoulujen välillä lisääntyy samoin 
kuin palveluiden ristiin käyttö eri paikkakunnilla. YTHS:n valinta korkeakouluopis-
kelijoiden opiskeluterveydenhuollon valtakunnalliseksi palvelujen tuottajaksi on 
luonteva ratkaisumalli.  

 
YTHS:n toteuttama opiskeluterveydenhuolto tarjoaisi yleisterveyden, mielentervey-
den ja suunterveyden yhdenvertaiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Tu-
run ammattikorkeakoulu pitää arvokkaana, että myös ylempää ammattikorkeakou-
lua tutkintoa suorittavat ovat jatkossa oikeutettuja YTHS:n palveluun.  

 
Esityksen mukaisesti YTHS:n vuosittaisista toimintakustannuksista korkeakoulu-
opiskelijat kattaisivat terveydenhoitomaksulla 23 prosenttia eli 19,3 miljoonaa eu-
roa. Terveydenhoitomaksu olisi veroluonteisena riippumaton siitä, käyttääkö opis-
kelija opiskeluterveydenhuollon palveluja vai ei.  Opiskelijoiden kokonaisrahoitus-
osuus koostuisi jatkossa terveydenhoitomaksun ja käyntimaksujen sijaan vain ve-
roluonteisesta terveydenhoitomaksusta (noin 70 euroa/opiskelija vuoden 2016 ta-
sossa). Tämä parantaisi rahoituksen ennakoitavuutta. Toisaalta käyntimaksuista 
luopuminen nähdään esityksessä riskinä rahoitukselle, sillä käyntimaksuilla voi 
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sosiaali- ja terveyspalveluissa olla myös palvelujen käyttöä ohjaava vaikutus. Tu-
run ammattikorkeakoulu pitää keskeisenä sitä, että valtio turvaa opiskelutervey-
denhuollon rahoituksen eikä opiskelijoiden rahoitusosuutta kasvateta.  
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rehtori-toimitusjohtaja 

 
 
 


