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TYYn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain
hallituksen esityksen luonnoksesta
Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Turun yliopistoa mahdollisuudesta lausua
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta.
Lyhyesti
Turun yliopiston lausuessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen
esityksen luonnoksesta toivomme, että yliopisto ottaa huomioon opiskeluterveydenhuollon
tulevaisuuteen vahvasti vaikuttavan lausuntolomakkeen kysymyksen numero yhdeksän ja
täydentäisi vastaustaan TYYn lausunnossaan esittämällä tavalla myös lomakkeen kohdassa
45.
Luonnoksessa laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ei ole kirjattu
opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä muulle Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymälle taholle. Tämä tarkoittaa, että lain
hyväksyminen estäisi opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle (YTHS). TYY esittää, että yliopisto liittää
lausuntoonsa toiveen YTHS:n palveluiden varmistamisesta.
Johdanto
Matalan kynnyksen terveyspalvelut ovat tärkeässä asemassa opiskelijoiden opiskelukyvyn
ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tällä hetkellä yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveyden
palveluiden järjestäjänä toimii YTHS. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtymistä
YTHS:n palveluiden piiriin on valmisteltu jo usean vuoden ajan. YTHS:n palvelut ovat
laadukkaita ja YTHS:llä on poikkeuksellista osaamista korkeakouluopiskelijoiden
palvelutarpeista ja elämänvaiheesta. YTHS:n palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja
kannustavat ongelmien varhaiseen hoitoon. Lisäksi YTHS:n toiminnan keskiössä on
terveyden edistäminen ja terveysongelmien ennaltaehkäisy pelkän sairauksien hoidon
sijaan.
YTHS on myös aktiivinen toimija Turun yliopiston opiskelukyvyn edistämis- ja
hyvinvointityössä. Yhteistyön avulla on pystytty parantamaan sekä terveydenhuollon
henkilöstön osaamista yliopiston ajankohtaisista asioista että yliopiston opetuksesta
vastaavien henkilöiden osaamista hyvinvointinäkökulmien huomioimisesta opetuksessa
sekä opiskelijoiden ja opettajien yhteistyössä. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja
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turvallisuuden tarkastaminen on uusimpana yliopiston ja YTHS:n yhteistyöprojektina
antanut mahdollisuuden lakisääteisten tehtävien toteuttamisen lisäksi kehittää molempia
organisaatioita.
Hyvinvoinnin edistäminen hyödyttää yliopistoa erityisen paljon nyt, kun riittävästi
vuosittaisia opintopisteitä suorittavien opiskelijoiden määrä huomioidaan myös
yliopistojen rahoituksessa. Mahdollisesti tulevaisuudessa opiskelijoiden hyvinvoinnilla on
opiskelijapalautteen kautta entistä suurempi merkitys yliopistojen rahoitukseen. YTHS on
korvaamaton yhteistyökumppani ja tutkimuksen tuottaja opintojen sujuvuuden ja
opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta.
Ehdotukset Turun yliopiston vastauksiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksen kyselylomakkeen
kysymyksiin numero 9 ja numero 45
Luonnoksessa laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ei ole kirjattu
opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä muulle Valviran hyväksymälle
taholle. Tämä tarkoittaa, että lain hyväksyminen estäisi opiskeluterveydenhuollon
palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen YTHS:lle. YTHS:llä ei Kelan rahoittamana
säätiönä ole realistista mahdollisuutta osallistua kilpailutuksiin palvelujen tuottamisesta,
joten on tärkeää, että järjestäminen voidaan nykyiseen tapaan siirtää YTHS:lle. TYY
esittää, että yliopisto liittää lausuntoonsa toiveen YTHS:n palveluiden varmistamisesta.
Koska asiaa ei ole kirjattu luonnokseen, TYY esittää sen kommentoimista
lausuntolomakkeen kahdessa kohdassa seuraavalla tavalla:
Lausuntolomakkeen kysymys nro 9.
7 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueista sekä perustason alueista.
Järjestämisvastuun jakautumisesta sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen
välillä säädetään tarkemmin 11 §:ssä. Pääsäännön mukaisesti sosiaali- ja terveysalue
vastaa kaikkien palvelujen järjestämisestä. Perustason alueella on kuitenkin rajoitettu
palvelujen järjestämisoikeus. Tulisiko kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen kuulua vain
sosiaali- ja terveysalueen järjestämisvastuulle?
Vastaus: Ei. Riippumatta siitä, mille tasolle opiskeluterveydenhuollon järjestäminen
kuuluu, laissa tulee turvata nykyisen terveydenhuoltolain mukaisesti mahdollisuus
järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto kunnan (tai sote-uudistuksen
yhteydessä sitä mahdollisesti korvaavan tahon) suostumuksella myös muulla Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.
YTHS on osoittautunut tehokkaaksi ja laadukkaaksi tavaksi järjestää
opiskeluterveydenhuolto. Nykyisellä mallilla pystytään toteuttamaan palvelut
asiantuntevasti ja oikea-aikaisesti.
Lisäksi YTHS:n tutkimus- ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla on merkittävä vaikutus
työurien pidentymiseen ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseen.
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Kysymys nro 45.
Muut kommentit hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä.
Vastaus: Luonnoksessa ei ole kirjattu korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä myös muulla kunnan hyväksymällä tavalla.
Laissa tulee turvata nykyisen terveydenhuoltolain mukaisesti mahdollisuus järjestää
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto kunnan (tai sote-uudistuksen
yhteydessä sitä mahdollisesti korvaavan tahon) suostumuksella myös muulla Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.
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