
 
 LAUSUNTO  

 

HPär 15.8.2014 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Kirjaamo 
PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO 
kirjaamo.stm@stm.fi 
 
STM 047:00/2012 
 

 

OPISKELUTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISESTÄ – Työryhmän raportti    

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiassa.  

Yleistä   

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnan on järjestettävä alueel-
laan sijaitsevan oppilaitoksen opiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palve-
lut, joiden sisällöstä säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja sen 
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNA 338/2911). Vuonna 
2015 voimaan astuvaksi ajatellusta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
mislaista kesäkuussa 2014 kerrottujen linjausten mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä olisivat vuoden 2017 alusta kokonaisuudes-
saan vastuussa viisi kuntayhtymämuotoista sote-aluetta kuntien sijaan. 

Sote-alueiden on järjestämisvastuullisena toimijoina välttämätöntä määritel-
lä tarkoituksenmukaisella tavalla laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoi-
tuksenmukaiset palvelukokonaisuudet, joiden tuottamisesta tuotantovas-
tuulliset toimijat vastaavat. Ajatellen lausunnolla olevaa opiskeluterveyden-
huollon kehittämisehdotusta ei voi välttyä ajatukselta, että yksi tarkoituk-
senmukainen palvelukokonaisuus olisi opiskeluterveydenhuollon palvelu-
kokonaisuus (tai vaihtoehtoisesti lasten ja nuorten perustason palvelujen 
palvelukokonaisuus, jonka yhtenä osakokonaisuutena opiskeluterveyden-
huolto voisi olla).  

Tällaisen palvelukokonaisuuden määrittelyä puoltaa se, että toisen asteen 
ja korkea-asteen opiskelijoiden terveydenhuollon tarpeet ovat kovin erilaiset 
verrattuna muihin väestöryhmiin (lapset, työikäiset, ikääntyvät), kuten työ-
ryhmäraportissakin tuodaan esille. Tämän ikäryhmän tarpeet liittyvät ennen 
kaikkea aikuistumisen ja itsenäistymisen tukemiseen, seksuaali- ja lisään-
tymisterveyden, ja päihde- ja mielenterveystyön palveluihin. Nuorten terve-
ystottumukset ovat vasta muotoutumassa, joten keskeinen osa itsenäisty-
misen ja aikuistumisen tukemista on saada heidät ottamaan vastuuta 
omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Opiskeluvaihe on erinomainen 
aika vaikuttaa ihmisen elinikäiseen terveyskäyttäytymiseen, kuten raportis-
sakin todetaan.  

Lääkäriliitto haluaa korostaa opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä en-
naltaehkäisyn ohella varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen välttämättö-
myyttä, opiskeluterveydenhuollossa tehtävän työn suunnitelmallisuutta ja 
systemaattisuutta, terveydenhuollon eri ammattiryhmien yhteistyötä ja tar-
koituksenmukaista työnjakoa – ja sitä, että terveydenhuollon toimintojen tu-
lee kaikkinensa perustua tutkittuun tietoon tai vähintäänkin vahvaan koke-
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mukseen, ja olla myös kustannusvaikuttavaa. On itsestään selvää, että 
opiskeluterveydenhuollon erityistarpeet huomioon ottaen toiminnan vaikut-
tavuus edellyttää ennaltaehkäisevän työn ja perustason sairaanhoitopalve-
lujen tuottamista yhdessä organisaatiossa – hajanainen palvelujärjestelmä 
epäselvine vastuineen ei vaikuttavuutta takaa.  

Vertailukohtaa opiskeluterveydenhuollolle on helppoa hakea työterveys-
huollosta: työterveyshuollon tavoitteena on työkyvyn säilyttäminen ja työssä 
jatkamisen tukeminen; opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelu-
kyvyn ylläpitäminen ja opiskelijan valmistuminen suunnitellussa aikataulus-
sa. Nämä molemmat terveydenhuollon toimintalohkot tukevat yhteiskun-
tamme kestävyysvajeen hallintaan saamiseksi välttämätöntä työurien jat-
kamista: opiskeluterveydenhuolto alusta, työterveyshuolto keskeltä ja lo-
pusta.  

Työryhmäraportti sisältää runsaasti (yhteensä 63) toimenpide-ehdotusta, 
joskin osa niistä on päällekkäisiä. Ehdotuksia ei ole mitenkään priorisoitu, 
eikä niiden toteuttamisen kustannuksia ole arvioitu. Monet ehdotukset mer-
kitsevät suunnitelmallisuuden lisäämistä ja systemaattisen toiminnan kehit-
tämistä tai tarkoittavat tehtäväjaon muutoksia, eivätkä siis välttämättä edel-
lytä resurssilisäyksiä, vaan voivat parhaimmillaan säästää terveydenhuol-
lonkin kokonaiskustannuksissa. Tästäkin huolimatta jonkinmoista priorisoin-
tia ja kustannusten arviointia raporttiin olisi kaivannut. Monet ehdotukset si-
sältävät velvoitteita Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), jonka hen-
kilöresursseja ollaan reippaasti karsimassa, mikä on ristiriidassa esitettyjen 
lisävelvoitteiden kanssa.  

Työryhmäraportin tarkastelu luvuttain  

Seuraavassa käydään työryhmänraportin sisältämiä toimenpide-ehdotuksia 
läpi luvuttain. Nostamme esille niitä toimenpide-ehdotuksia, jotka ovat Lää-
käriliiton mielestä keskeisiä opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä.  

 Opiskeluterveydenhuollon sisällön kehittäminen (luku 4)  

Lääkäriliitto kannattaa luvun 4.2. toimenpide-ehdotuksia 1-6 ja luvun 4.2.1 
toimenpide-ehdotusta.  

Kuten edellä todettiin, opiskeluterveydenhuollossa tehtävää työtä on kehi-
tettävä suunnitelmallisesti ja systemaattisesti, käyttäen hyväksi terveyden-
huollon eri ammattiryhmien osaamista ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. 
Terveystarkastusten tavoitteet on määriteltävä ja toiminnan on oltava valta-
kunnallisesti yhtenevää eikä palveluntuottajasta toiseen sattumanvaraisesti 
vaihtelevaa. Suunnitelmallista toimintaa varten on oltava tarkoituksenmu-
kaiset työkalut, ja THL on varmasti oikea taho näitä kehittämään.  

Terveyskyselyjen ja -tarkastusten yksi keskeinen tehtävä on kasvatukselli-
nen, niin tiedollisesti kuin asenteellisestikin. Tämän toteutuminen edellyttää 
palautteen saamista kyselyn tai tarkastuksen tuloksista. Yleisten ja suun-
taamattomien tarkastusten merkitys on kyseenalainen. Lääkäriresurssit tu-
leekin ohjata suunnattuun toimintaan ja erityisen avun tarpeessa olevien 
auttamiseen. Rutiininomaisten lääkärintarkastusten lopettaminen ei saa kui-
tenkaan johtaa siihen, että lääkärinavun tarpeessa olevat opiskelijat jäisivät 
sitä vaille. Käytännössä yksi mahdollisuus on terveyskyselyjen ja tervey-
denhoitajien tarkastusten yhteydessä tarjota halukkaille lääkärin tapaamis-
mahdollisuutta, sen lisäksi, että terveydenhoitajien pitää pystyä riittävällä 
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herkkyydellä seulomaan lääkärille lähetettävät opiskelijat ennakkotietojen ja 
omien havaintojensa pohjalta.  

Kannatamme myös luvun 4.3. toimenpide-ehdotuksia 1-4 samoin kuin lu-
vun 4.4. ehdotusta 1. Kuten raportissakin todetaan, pirstaleinen järjestelmä 
ei takaa vaikuttavuutta eikä myöskään kustannustehokasta toimintaa. 
Opiskeluterveydenhuollossa ennaltaehkäisevä työ ja varhainen havaitse-
minen ja puuttuminen ovat niin keskeisessä asemassa varsinaisen sai-
raanhoidollisen toiminnan sijasta ja ohella, että ennaltaehkäisyä ja perusta-
son korjaavaa hoitoa ei voida erottaa eri organisaatioihin. Erityisesti edellä 
mainittu koskee päihde- ja mielenterveystyötä.  

Myös luvun 4.5. toimenpide-ehdotukset 4-7 ovat Lääkäriliiton mielestä eri-
tyisen tärkeitä. Tupakointi on keskeinen terveyden riskitekijä, sitä vaaralli-
sempi, mitä nuorempana se aloitetaan. Erityisesti ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoilla tupakointi on valitettavan yleistä. Toinen haaste on toimenpi-
de-ehdotuksessa 6 esille tuodut uudenlaiset riippuvuudet, olivat ne sitten 
kemiallisia (muuntohuumeet, ”bilehuumeet”) tai muita käyttäytymisriippu-
vuuksia (pelihimo). Näillä riippuvuuksilla on suuri riski johtaa opiskelujen 
keskeytymiseen ja ennen pitkää vakavaan syrjäytymiseen. Näiden riippu-
vuuksien tunnistaminen ja niihin puuttuminen edellyttävät uudenlaisia lä-
hestymistapoja verrattuna tupakointiin ja alkoholinkäyttöön. Toisaalta nuo-
ret ovat varmasti vanhempia ikäryhmiä valmiimpia käyttämään esim. teknii-
kan tarjoamia uudenlaisia mahdollisuuksia niin yhteydenottojen, tarkastus-
ten ja kyselyjen, palautteen antamisen kuin terveytensä seurannankin osal-
ta.  

Luvun 4.6 osalta haluamme erityisesti korostaa toimenpide-ehdotuksia 5-8. 
Vaikka tieto ei takaa käyttäytymisen muuttumista tai edes tiedon mukaisen 
käyttäytymisen jatkamista, riittävän terveystiedon jakamisella nuorille ihmi-
sille voitaneen edes jossakin määrin vaikuttaa mm. terveyden sosioekono-
miseen epätasa-arvoon.  

Työvoimakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen osallistuvien terveydenhuollon si-
sältö ja järjestäminen (luku 5)   

Kannatamme luvun 5.2 toimenpide-ehdotuksia 1-4. Terveystarkastusten 
osalta viittaamme luvun 4.2.1 yhteydessä todettuun. Kuten raportissa tuo-
daan esille, aikuisopiskelijoiden mahdollisesti olemassa olevia hoitosuhteita 
ei ole mitään syytä katkaista, eikä monelle taholla jaettu hoitovastuu ole 
kustannustehokasta, pikemminkin yleensä vastuuttomuutta. Em. ei saa kui-
tenkaan estää erityisen tuen tarpeessa olevien tunnistamista, varhaista 
puuttumista ja tukemista, ja tarvittaessa muualle hoitoon ohjaamista. Vel-
voite opiskelijoiden informoinnista ei voi olla kellään muulla koulutuksen jär-
jestäjällä ja opiskeluterveydenhuollolla.   

Opiskeluterveydenhuollon tietolähteet ja niiden hyödyntäminen kehittämisessä 
(luku 6) 

Luvussa on yhteensä kuusi pääasiallisesti THL:lle osoitettua toimenpide-
ehdotusta. Asetumme näistä kannattamaan erityisesti ehdotuksia 4-5. Avo-
HILMO on jo laajasti käytössä terveydenhuollossa, mutta vaatii selvästi 
huomattavaa kehittämistä. Ilman jatkuvaa, käyttäjiä kuulevaa kehitystyötä 
on mahdotonta saada tietosisältöä kattavaksi ja luotettavaksi. Kerättävää 
tietoa tulee voida käyttää hyväksi toiminnan kehittämiseen, mikä edellyttää 
käyttökelpoisen palautteen tarjoamista palveluntuottajille.  
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 Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehittäminen (luku 8)  

Luvussa kuvataan nykylainsäädäntöä ja sen tulkintoja, ja ehdotetaan eräitä 
konkreettisia lainsäädäntömuutoksia. Toimenpide-ehdotukset 1 ja 7 liittyvät 
aiemmin käsiteltyyn määräaikaisten lääkärintarkastusten muuttamiseen 
tarvittaessa tehtäväksi – tätä ehdotusta olemme jo aiemmin todenneet kan-
nattavamme. Toimenpide-ehdotukset 3-6 ja 8 ovat lähinnä lainsäädännön 
selkeyttämiseksi tehtäviä, ja kannatettavia. Kannatamme myös nuorisola-
kiin tehtävää lisäystä (ehdotus 2) ja ulkomaalaisilta opiskelijoilta perittäviä 
maksuja koskevaa esitystä 9, raportissa esitetyillä perusteilla.  

Luvun 9 toimenpide-ehdotukset 1-3 liittyvät edellä mainittuihin lainsäädän-
nön kehittämisehdotuksiin.  

Opiskeluterveydenhuollon kustannukset ja resurssien osoittaminen opiskeluter-
veydenhuollon toteutumiseksi (luku 10)  

Luvussa on kaksi toimenpide-ehdotusta. Ensimmäinen koskee kustannus-
tiedon systemaattista keräämistä, mikä on aivan välttämätöntä toiminnan 
arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Toinen ehdotus koskee riittävien 
resurssien ohjaamista perustason terveydenhuollon tähän toimintakokonai-
suuteen, painottaen erityisesti ammatillisen koulutuksen resursointia.  

On koko lailla selvää, että opiskeluterveydenhuollon toiminnassa, yhtenä 
keskeisenä osana terveydenhuollon palvelujärjestelmämme perustason 
palveluja, on huomattavaa alueellista vaihtelua ja myös merkittäviä puuttei-
ta. Työryhmäraportissa on tuotu esille, että tässä nuoriin kohdistuvassa 
toiminnassa on toiminnan suunnitelmallisella ja systemaattisella kehittämi-
sellä saavutettavissa kohtuullisilla panoksilla parhaimmillaan huomattavia 
kustannussäästöjä.  

Lääkäriliitto kannattaa lämpimästi luvun molempia toimenpide-ehdotuksia.  

 Työryhmäraportin eriävät mielipiteet   

Työryhmäraporttiin liittyy kuusi eriävää mielipidettä, yksi täydentävä lausu-
ma, sekä yksi lausunto. Yhtä eriävää mielipidettä lukuunottamatta kaikki 
mainitut liittyvät määräaikaisten lääkärintarkastusten ehdotettuun muutta-
miseen tarvittaessa tehtäviksi.  

Esitetyissä, työryhmäraportin sisältämästä poikkeavista näkemyksistä hei-
jastuu vahva huoli siitä, että määräaikaisista lääkärintarkastuksista luopu-
minen johtaisi tälläkin hetkellä selvästi puutteellisen lääkäriresurssin enti-
sestään vähenemiseen. Lisäksi huolta kannetaan siitä, että säännönmukai-
sista lääkärintarkastuksista (kerran opiskeluaikana toisen asteen koulutuk-
sessa) luopumisesta seuraisi erityisessä avuntarpeessa olevien aseman 
huononeminen ja varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen mahdollisuuksi-
en heikkeneminen.  

Lääkäriliitto haluaa kuitenkin korostaa, että se, asettuessaan kannattamaan 
myös määräaikaisista lääkärintarkastuksista luopumista, näkee työryhmä-
raportin esitykset kokonaisuutena – vaikka edellä onkin priorisoinut niistä 
noin puolta.  

Mielestämme raportissa tuodaan esille, että pyrkimyksenä on opiskeluter-
veydenhuollossa tehtävän työn systemaattinen ja suunnitelmallinen kehit-
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täminen; asianmukaisten, myös uusien, työvälineiden luominen; uudenlais-
ten lähestymistapojen hakeminen; työskentelyn ja resurssien suuntaaminen 
erityisesti avun tarpeessa oleviin – käyttäen terveydenhuollon eri ammatti-
ryhmien osaamista ja työpanosta tarkoituksenmukaisesti ja kunkin ammatti-
ryhmän erityisen osaamisen mukaisesti.  

Työryhmäraportissa tuodaan selvästi esille myös se, että tällä hetkellä 
opiskeluterveydenhuoltoa ei ole järjestetty lainmukaisesti, vaan kunnittain 
sen resursoinnissa on huomattavaa vaihtelua ja pääsääntöisesti aliresur-
sointia. Sen lisäksi, vaikkakaan raportissa ei esitetä konkreettisia uusia mi-
toitussuosituksia, raportin henki on osana opiskeluterveydenhuollon kehit-
tämistä myös toiminnan riittävä resursointi, niin terveydenhoitajien kuin lää-
kärintyön osalta. Em. huomioon ottaen emme näe määräaikaisista lääkärin-
tarkastuksista luopumista riskinä, vaan mahdollisuutena – edellyttäen, että 
tuo toimenpide-ehdotus ei ole ainut, joka työryhmän raportissa olevista to-
teutetaan.  

Kunnioittaen  

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO ry  

 

 

Tuula Rajaniemi  Heikki Pärnänen 
puheenjohtaja  johtaja 

 


