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Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön käyntimaksuista
Turun

yliopiston

ylioppilaskunta

(TYY)

haluaa

kiittää

mahdollisuudesta

lausua

Ylioppilaiden

terveydenhoitosäätiön (YTHS) käyntimaksu-uudistuksesta. Käsiteltäessä käyntimaksujen korottamista tai
laajentamista

uusiin

palveluihin

on

kuitenkin

varmistettava,

että

kynnys

hakeutua

opiskelijaterveydenhuollon palveluihin pysyy edelleen matalana ja yksittäisen opiskelijan maksutaakka ei
kasva kohtuuttoman suureksi.
TYY kannattaa ehdollisesti vaihtoehtoa 2
TYY on valmis kannattamaan ehdollisesti vaihtoehtoa numero 2, jossa käyntimaksujen laajentaminen myös
muihin

erikoislääkäripalveluihin

hammaslääkäripalveluiden

ohella

on

mahdollista,

mutta

mielenterveyspalvelut säilyvät edelleen maksuttomina. Lisäksi hammaslääkäripalveluissa otetaan käyttöön
porrastetut käyntimaksut.
Perusteena käyntimaksujen laajentamiseen toimii se, että kyseistä erikoislääkäripalvelua käyttävät eivät
muodosta heikommassa asemassa olevaa ryhmää tai aiheuta muuta syrjintäperustetta. Mielestämme
erikoislääkäripalveluista voidaan periä erisuuruisia maksuja johtuen eri palveluiden tuottamisen
hintaeroista, kunhan yksittäisen opiskelijan maksutaakka pysyy kohtuullisena, eikä palveluiden hinta nouse
suhteettomasti verrattuna vastaaviin kunnallisiin terveydenhoitopalveluihin.
Tämän vuoksi hammaslääkäripalveluista on perusteltua periä porrastetusti korkeampia maksuja. Näissä
palveluissa pitkät hoitojaksot koostuvat usein lyhyt- ja pitkäkestoisista käyntikerroista. Näin yksittäisen
opiskelijan maksutaakka pysyy pääsääntöisesti kohtuullisena, vaikka käyntimaksut on porrastettu
käyntikerran keston mukaan.
Mielenterveyspalvelut maksuttomia – gynekologimaksujen tasa-arvoisuus selvitettävä
TYYn mielestä mielenterveyspalvelujen tulisi säilyä maksuttomina, kuten vaihtoehdossa numero 2 on
esitetty. Näemme mielenterveyspalvelujen maksuttomuuden edistävän matalaa kynnystä hakeutua
palveluihin. Mielenterveyspalvelujen asiakkaat muodostavat ryhmän, joka on lähtökohtaisesti heikommassa
asemassa verrattuna muihin opiskelijoihin. Mielenterveyspalveluiden kohdalla on myös ensisijaisen tärkeää,
että palveluihin hakeudutaan tarpeeksi ajoissa ja hoitoon pääsy on mahdollisimman helppoa.
Olemme lisäksi huolissamme siitä, että kaikissa SYL:n esittämissä vaihtoehdoissa gynekologipalveluista
esitetään perittäväksi käyntimaksut. Gynekologipalveluiden maksullisuus asettaa naiset epäedullisempaan
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asemaan miehiin verrattuina. Toivomme, että SYL selvittää yhteistyössä YTHS:n kanssa, missä määrin
maksujen periminen gynekologin palveluista siirtää maksuvastuuta koko säätiön taloudesta pelkästään
naissukupuolelle. Mikäli osuus on merkittävä, voi nousta kysymys tasa-arvo-ongelmasta myös Suomen tasaarvolain tai Euroopan unionin palveluiden tuottamisen tasa-arvodirektiivin näkökulmasta.
Gynekologipalveluiden maksullisuudesta puhuttaessa on myös huomioitava, että nuorten seksuaali- ja
terveyskäyttäytymisen pohja opitaan usein juuri opiskeluaikana ja ensimmäinen gynekologikäynti saattaa
sijoittua tälle ajalle. Mielestämme pitäisi arvioida, voisiko ensimmäinen käynti gynekologilla YTHS:n piirissä
olla ilmainen. Tällöin puolestaan voitaisiin harkita alhaisia käyntimaksuja esimerkiksi ensimmäiseen
hammaslääkärikäyntiin, suuhygienistin vastaanottoon, YTHS:n ryhmätoimintaan tai fysioterapiaan.
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