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LAKI KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN 

OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSTA 

695/2019   

• Laki annettu 17.5.2019 
• Laki tulee voimaan 1.1.2021 

 
Asetukset 
• Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 

neuvottelukunnasta 
• Terveydenhoitomaksun suuruudesta 

 
• Asetusten valmistelu menossa 
• Voimaan 1.1.2021 

 

Aikataulu 



LAIN TARKOITUS 

 

 

• Lain tarkoituksena on turvata 

korkeakouluopiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuollon palvelut 

valtakunnallisesti ja parantaa palvelujen laatua ja 

saatavuutta. 
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UUDISTUKSEN SISÄLTÖ 1/2 
 
 

• Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää 
opiskelukykyä ja oppilaitoksen ja 
opiskeluyhteisön terveellisyyttä ja turvallisuutta 

 
• Korkeakouluopiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuolto tuotetaan 
valtakunnallisesti yhtenäisesti 

 
• Palvelut toteutetaan opiskeluterveydenhuollon 

erityiskysymyksiin erikoistuneesti 

19.9.2019 Etunimi Sukunimi 4 



UUDISTUKSEN SISÄLTÖ 2/2 

 

• Kela toimii opiskeluterveydenhuollon järjestäjänä 
 

• YTHS toimii palvelujen tuottajana 
 

• Palvelut rahoitetaan valtion rahoituksella ja 
opiskelijoilta perittävällä terveydenhoitomaksulla 
 

• Ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat YTHS:n 
palvelujen piiriin 
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KELAN TEHTÄVÄT   

• Järjestämisvastuu palveluista: 
• Saatavuus, saavutettavuus 
• Laatu, vaikuttavuus 
• Tuottavuus, taloudellisuus 
 

• Terveydenhoitomaksujen perintä opiskelijoilta  
 

• Valtion rahoitusosuuden maksaminen YTHS:lle  
 
• Opiskeluterveydenhuollon kustannusten arviointi ja 

tarkistaminen vuosittain 
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YTHS:N TEHTÄVÄT 

• Opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuottaminen:  
• Valtakunnallisesti yhdenmukainen palvelujen 

tuottaminen 
• Yhdenvertainen saatavuus 
 

• Pääsääntöisesti tuotetaan omana toimintana.  
• Omaa toimintaa voidaan täydentää tarvittaessa 

ostopalveluilla  
 

• Toiminta laajentuu merkittävästi 
• uusia toimipisteitä  
• lisää henkilökuntaa 
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OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON OIKEUTETUT 

1/2 

• Yliopisto-opiskelijat (alempi ja ylempi 
korkeakoulututkinto) 

• Ammattikorkeakouluopiskelijat 
(ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto) 

• Poliisiammattikorkeakoulun 
ammattikorkeakoulututkinto 

• Maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat 
 

• Vain tutkintoa suorittavat opiskelijat 
• Edellytyksenä on läsnä olevaksi ilmoittautuminen 

lukukaudelle 
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OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON OIKEUTETUT 

2/2 

• Opiskeluterveydenhuoltoon eivät ole oikeutettuja: 

• kansainväliset vaihto-opiskelijat  

• täydennyskouluttautuvat  

• jatko-opiskelijat 

• tilauskoulutusopiskelijat 
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OPISKELUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT,  

TERVEYDENHUOLTOLAIN 17 §:N MUKAISESTI 

1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin 
edistäminen sekä seuranta 

2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn 
seuraaminen ja edistäminen, sisältäen mm. 
terveystarkastukset 

3) perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, 
(sisältäen lukien mielenterveys- ja päihdetyö, 
seksuaaliterveyden edistäminen, suun terveydenhuolto) 

4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen 
tunnistaminen, opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen sekä 
psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja 
lausunto. 
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OPISKELUTERVEYDENHUOLLON RAHOITUS 

YTHS:n opiskeluterveydenhuollon kulut 

vuoden 2021 tasolla arvioituna (milj. €) 

   

Opiskelijat  23 %  19,7 

 

Valtio    77 %  65,8 

  

Yhteensä     85,5 
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TERVEYDENHOITOMAKSU 

• Pakollinen maksu 
• Ei ole riippuvainen palvelujen käytöstä 
• Peritään kaikilta lukuvuodelle läsnä olevaksi 

ilmoittautuneilta 
 
• Maksun määrä noin 77 € vuodessa (arvio vuoden 

2021 määrästä)  
• Peritään kahdessa erässä (38,50 € / lukukausi) 
 
• Terveydenhoitomaksun lisäksi ei peritä käyttömaksuja  
• Kela hoitaa maksujen perinnän 
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UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET 

• Valtakunnallisesti järjestetyt ja tuotetut palvelut 
• Palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen 
• Opiskeluterveydenhuoltoon erikoistuneet palvelut ja 

henkilöstö 
• Yhdenvertaiset palvelut kaikille 

korkeakouluopiskelijoille 
• Terveyserojen kaventuminen 

korkeakouluopiskelijoiden välillä 
• Kelalla ja YTS:llä on velvollisuus huolehtia palvelujen 

yhteensovittamisesta muiden (kunta/ maakunta) 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa 
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ASETUS TERVEYDENHOITOMAKSUN 

SUURUUDESTA 25§ 

 
• Valtion rahoitusosuudella ja terveydenhoito- 

maksun tuotoilla katetaan hyväksyttävät 

opiskeluterveydenhuollon kustannukset.  

• Terveydenhoitomaksun suuruus määrätään siten, että 

opiskelijoiden rahoitusosuus jaetaan arvioidulla läsnä 

oleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrällä.  

• Terveydenhoitomaksu on saman suuruinen kaikille 

opiskelijoille. 

• Terveydenhoitomaksun suuruudesta säädetään vuosittain 

ennen marraskuun 30 päivää annettavalla valtioneuvoston 

asetuksella. 
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ASETUS KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN 

OPISKELUTERVEYDENHUOLLON 

NEUVOTTELUKUNNASTA 1/2 
• Valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan 

neuvottelukunnan, joka toimii STM:n yhteydessä. 

• Neuvottelukunnan tehtävänä on: 

• seurata korkeakouluopiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuollon järjestämistä 

 

• ohjata ja seurata Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

tuottaman opiskeluterveydenhuollon toteutumista 

 

• kehittää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottamaa 

opiskeluterveydenhuoltoa 
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ASETUS KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN 

OPISKELUTERVEYDENHUOLLON 

NEUVOTTELUKUNNASTA 2/2 
• edistää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

tuottaman opiskeluterveydenhuollon ja kuntien 
järjestämän opiskeluterveydenhuollon ja muun 
terveydenhuollon yhteensovittamista 

 
• seurata palveluverkkoa ja 

opiskeluterveydenhuollon palvelujen toteutumista, 
palvelujen käyttöä ja tarvetta valtakunnallisesti 
sekä opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin. 
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MUUTA OTH:STA 

• STM:n Kuntainfo (4/2018) lähetetty kuntien ja YTHS:n 
opiskeluterveydenhuoltoihin keväällä 2018. 

• Pääviesti: Kuntien on järjestettävä myös toisen asteen 
opiskelijoiden palvelut toiminnallisena kokonaisuutena, 
johon kuuluvat sekä ennaltaehkäisevät että hoitavat 
terveyden- ja sairaanhoidon perustason palvelut. 

• Kuntainfolla haluttiin selkeyttää opiskelijoiden ja erityisesti 
toisen asteen opiskelijoiden oikeuksia opiskeluterveyden-
huollon palveluihin. 
 

• Opiskeluterveydenhuollon hoitoon pääsy on vuonna 2019 
aluehallintovirastojen erityisvalvonnan kohteena. 
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Lisätietoja: 

 

Maire Kolimaa 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi 

 

 

Sosiaali ja terveysministeriö 

Internet:   stm.fi 

Twitter:  @STM_Uutiset 

Kiitos! 


