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Lausunto: YTHS:n taloudellinen tilanne,
opiskelijarahoituksen taso ja sopeuttamistarpeet
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) lausuu seuraavaa:
Yleistä
TYYn mielestä on hyvin tärkeää, että YTHS pystyy myös jatkossa tarjoamaan oikea-aikaisia
ja laadukkaita terveydenhuollon palveluita. YTHS:llä on merkittävä rooli opiskelijoiden
hyvinvoinnin

edistämistyössä.

YTHS

on

toteuttanut

palveluitaan

hyvin

kustannustehokkaasti.
TYY lähtee lausunnossaan periaatteesta, jonka mukaan YTHS:n rahoitusvaje katetaan niin,
että sopeuttamistoimiin ei tarvitse ryhtyä, tai että sopeuttamistarve jää mahdollisimman
pieneksi. Tämän vuoksi TYY on valmis nostamaan opiskelijoiden rahoitusosuutta SYL:n
lausuntopohjan ehdotuksen numero kolme mukaisesti. Tässä tapauksessa TYYn ehdoton
vaatimus on kuitenkin, että muut rahoittajatahot osallistuvat vajeen kattamiseen.
YTHS:n rahoitusvaje johtuu valtion kehysriihen yhteydessä leikatusta opetus- ja
kulttuuriministeriön vuokra-avustuksesta. TYYn mielestä leikkaus oli yllättävyydessään ja
suurusluokassaan pöyristyttävä. Hallituksen ajama politiikka työurien pidentämisestä
opintoaikoja lyhentämällä tuskin toteutuu, jos leikkaukset kohdistuvat opiskelijoiden
terveydenhuoltoon. On kaikkien etu, että opiskelijat siirtyvät hyvinvoivina työelämään.
TYY vetoaakin opetus- ja kulttuuriministeriöön, jotta tämä harkitsisi päätöksen
kohtuullistamista

portaistamalla

leikkauksen

vaikutukset

useammalle

vuodelle.

Opiskelijoiden tasokkaan terveydenhuollon turvaamiseksi toivomme myös, että vuokra-

avustukset palautettaisiin kokonaan tai osittain jonkin valtion rahoittajan alaisuuteen.
TYYn mukaan YTHS:n maksujen korotuspaineet tulisi ensisijaisesti kohdistaa
terveydenhoitomaksuun, eikä käyntimaksuihin. Aikaisemmin sovitusta 75/25 -suhteesta
voidaan kuitenkin maltillisesti poiketa. TYYn mukaan terveydenhoitajan ja yleislääkärin
palvelut sekä gynekologin ja mielenterveydenpalvelut tulee säilyä jatkossakin
maksuttomina.
TYYn esitys rahoitusvajeen kattamisesta ja reunaehdot opiskelijoiden
terveydenhoitomaksun ja käyntimaksujen korottamiselle
Ennen kehysriihen leikkauksia YTHS:n rahoitusvastuu oli jaettu kansaneläkelaitoksen,
ylioppilaskuntien, opiskelukaupunkien, yksittäisten opiskelijoiden ja opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa. Opiskelijoiden rahoitusosuus koostuu
terveydenhoitomaksusta, joka kerätään ylioppilaskuntien jäsenmaksun yhteydessä, ja
käyntimaksuista. Voimassa olleen sopimuksen mukaan opiskelijoiden rahoitusosuuden
YTHS:n kokonaismenoista tuli pysyä 18 % ja 20 % välillä.
Jotta kehysriihen yhteydessä syntynyt rahoitusvaje saadaan kurottua kiinni, on kuntien
rahoitusosuuden nostamisella merkittävä rooli. TYYn mielestä kuntien tulisi korottaa
rahoitusosuuttaan samassa suhteessa opiskelijoiden kanssa. Tämän tulisi olla SYL:n ja
YTHS:n toimivan johdon neuvotteluiden lähtökohta. Kelan rahoituksen pysyessä samana
tämä tarkoittaisi opiskelukaupungeille noin 16,30 euromääräistä nostoa/opiskelija ja
opiskelijoiden osalta noin 11,50 euron nostoa terveydenhoitomaksuun ja noin 35 %
korotusta käyntimaksuihin (jos terveydenhoitomaksun ja käyntimaksun suhde pysyy
aikaisemmin sovittuna 75/25). Tässä tapauksessa opiskelijoiden prosentuaalinen osuus
YTHS:n rahoituksesta olisi noin 23 %. Nämä laskelmat perustuvat vuoden 2014
opiskelijamääriin ja rahoitusosuuksiin. TYY kuitenkin vetoaa Kelaan, että tämä nostaisi
prosentuaalista osuuttaan rahoituksesta, jotta korotuspaineet kuntien ja opiskelijoiden
osalta säilyisivät maltillisimpana. Sairausvakuutuslaki antaa Kelalle mahdollisuuden
nostaa omaa osuuttaan rahoituksesta 63 %. Vuonna 2013 Kelan osuus on ollut 58,8 %
rahoituksesta.

TYY arvostaa suuresti YTHS:n tekemää työtä ja toivoo, että nyt tehtävät taloudelliset
päätökset ovat niin pitkänäköisiä kuin mahdollista.
TYY toivoo SYL:ltä, että YTHS:n rahoituksen turvaaminen on jatkossa vaikuttamisen
keskiössä erityisesti lähestyvien eduskuntavaalien alla. TYY toivoo, että SYL ja YTHS
kuulevat ylioppilaskuntia uudestaan, kun rahoitusosuudet selviävät toukokuussa, jotta
ylioppilaskunnat voivat vaikuttaa jatkotoimenpiteisiin.
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