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Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 19.4.2018 dnro STM/1856/2018 

 

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi korkeakouluopiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; 
puolustusministeriön lausunto 

Sosiaali- ja terveysministeriö on viitekohdassa mainitussa kirjeessä pyytänyt lausuntoa 

luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Esitys liittyy maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun. Lailla on tarkoitus säätää 

opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä kaikille korkeakouluopiskelijoille siten, että 

kaikki korkeakouluopiskelijat saavat hyvin toimivat ja yhdenvertaiset palvelut. Palvelut 

järjestetään valtakunnallisesti. Kela on jatkossa opiskeluterveydenhuollon järjestäjä ja 
YTHS lailla säädetty valtakunnallinen tuottaja. 

Puolustusministeriö toteaa hallinnonalan yhteisenä lausuntonaan kunnioittavasti 

seuraavan. 

Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelman (SMVIR) 
opiskelijat 

Esityksen mukaan laissa tarkoitettuun opiskeluterveydenhuoltoon olisi oikeutettu 

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa (1121/2008) tarkoitettuja muita kuin 

upseerin virkaan vaadittavia sotatieteellisiä ja sotilasammatillisia opintoja opiskeleva 

opiskelija. Kyseessä olisi Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön 

koulutusohjelman (SMVIR) opiskelijat, joita on kaksi vuotta kestävässä koulutuksessa 

yhteensä noin 20 henkilöä. Nämä opiskelijat eivät pääsääntöisesti kuulu 

Puolustusvoimien terveydenhoitopalvelujen piiriin.  

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että kyseiset Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat 

käyttäisivät jatkossa YTHS:n tuottamia opiskeluterveydenhuollon palveluja. 

Puolustusministeriön pitää opiskelijaryhmän tuomista YTHS:n 

terveydenhuoltopalvelujen piiriin kannatettavana. Muut Maanpuolustuskorkeakoulussa 

opiskelevat, kuten kadetit ja Puolustusvoimien virkamiesopiskelijat, käyttäisivät 

edelleen Puolustusvoimiin kuuluvan Sotilaslääketieteen keskuksen Santahaminan 
terveysaseman palveluja. 

Edellytyksenä opiskeluterveydenhuollon palvelujen saamiselle olisi se, että opiskelija on 

ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen.  Vastaavaa menettelyä ei 

Maanpuolustuskorkeakoulussa ole. Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelija opiskelee 

tutkintoon vaadittavat opinnot opetussuunnitelmassa määritellyssä ajassa. Opiskelija 
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voi menettää opiskeluoikeutensa, jos Maanpuolustuskorkeakoulu ei myönnä hänelle 

lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-

opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus tutkintoon kuuluvassa opetuksessa ja 
harjoituksissa.  

Terveydenhoitomaksun maksuvelvollisuus 

Esityksessä todetaan, että sen kustannukset rahoitetaan sekä opiskelijoiden 

terveydenhuoltomaksuin sekä valtion varoista. Koska Maanpuolustuskorkeakoulun 

SMVIR-opiskelijat ovat 1. lakiehdotuksen 2 §:n mukaan oikeutettuja tässä laissa 

tarkoitettuun opiskeluterveydenhuoltoon, puolustusministeriö esittää harkittavaksi, että 

25 §:n sääntelyä täsmennettäisiin niin, että siitä käy selkeämmin ilmi, että ovatko 

mainitut opiskelijat velvollisia suorittamaan lukukausikohtaista terveydenhoitomaksua. 

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta 

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen esitetään perustettavaksi 

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta. 

Neuvottelukunnassa olisivat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, 

valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansaneläkelaitos, maakunnat, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut, ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat. Neuvottelukunnan yhtenä 

tehtävänä olisi muun muassa seurata korkeakouluopiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuollon järjestämistä. On epäselvää, sisältyisikö 

Maanpuolustuskorkeakoulu neuvottelukunnassa edustettuina oleviin tahoihin, koska sen 

asemasta säädetään omassa erityislainsäädännössään. Puolustusministeriö kiinnittää 

huomiota siihen, että Maanpuolustuskorkeakoulu tulisi mainita erikseen tältä osin 
11 §:ssä tai pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan tehtävät opiskeluterveydenhuollossa 

Lakiesitykseen sisältyy myös ehdotukset yliopistolain 46 §:n sekä 

ammattikorkeakoululain 41 §:n muuttamisesta, joissa yliopistojen ylioppilaskunnan 

sekä ammattikorkeakoulujen oppilaskunnille säädettäisiin erityiseksi lakisääteiseksi 

tehtäväksi osallistua tarvittaessa opiskelijaterveydenhuoltoa koskevien tehtävien 

toteuttamiseen. Puolustusministeriö esittää harkittavaksi, tulisiko vastaava sääntely 

lisätä myös Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 35 §:ään, joka 
koskee Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskuntaa. 

Puolustusministeriöllä ei ole muuta huomautettavaa esitysluonnoksesta. 
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