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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain 14 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kansanterveyslakia täy
dennettäväksi siten, että lääkintöhallituksella oli
si myös vuoden 1985 jälkeen mahdollisuus mää
rätyin edellytyksin myöntää kunnalle vapautus 
kansanterveyslaissa tarkoitetun yliopisto- ja kor
keakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoi
don sekä hammashuollon järjestämisestä. 

Esitys liittyy valtioneuvoston hyväksymään val
takunnalliseen suunnitelmaan terveydenhuollon 
järjestämisestä vuosina 1985-1989. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1986. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtioneuvoston 18 päivänä syyskuuta 1984 
hyväksymässä valtakunnallisessa suunnitelmassa 
terveydenhuollon järjestämisestä vuosina 1985-
1989 todetaan, että suunnitelmakauden alussa 
saatetaan voimaan sellaiset opiskelijaterveyden
huoltoa koskevat säännökset, jotka mahdollista
vat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kautta 
tapahtuvan opiskelijaterveydenhuollon palvelu
jen tuottamisen myös vuoden 1985 jälkeen. 

Kansanterveyslain 14 §:n 6 kohdan (788/76) 
mukaan kunnan velvollisuutena on ylläpitää 
kunnan alueella asetuksella säädettävien oppilai
tosten opiskelijoille näiden kotipaikasta riippu
matta opiskelijaterveydenhuoltoa, johon luetaan 
oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, 
opiskelijain terveydenhoito ja sairaanhoito sekä 
hammashuolto. 

Kansanterveysasetuksen 7 a §:n (1140/76) mu
kaan edellä tarkoitettuja oppilaitoksia ovat muun 
muassa yliopistot ja korkeakoulut. 

Kansanterveyslain 14 §:n 6 kohta tuli voimaan 
1.1.1977 siten, että lääkintöhallituksella on oi
keus myöntää vuoden 1985 loppuun kunnalle 
vapautus 14 §:n 6 kohdassa tarkoitetun opiskeli-
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jan terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammas
huollon järjestämisestä siltä osin kuin se oli lain 
voimaantullessa muutoin järjestetty lääkintöhalli
tuksen hyväksymällä tavalla. Tällä voimaantulo
säännöksellä oli tarkoitus turvata Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiön toiminnan jatkuminen tie
tyn siinymäkauden ajaksi eli vuoden 1985 lop
puun. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on huoleh
tinut 16 paikkakunnan (Helsinki, Espoo, Turku, 
Jyväskylä, Oulu, Tampere, Vaasa, Joensuu, Lap
peenranta, Kuopio, Savonlinna, Hämeenlinna, 
Rauma, Kajaani, Rovaniemi ja Kouvola) yliopis
tojen ja korkeakoulujen opiskelijaterveydenhuol
lon yleislääkäritasoisten ja erikoislääkäritasoisten 
palvelujen tuottamisesta. Säätiön toimipiiriin 
kuuluu noin 80 000 opiskelijaa ja säätiön palve
luksessa on yli 400 henkilöä, mistä määrästä 
lääkäreitä ja hammaslääkäreitä yli 100. 

Niillä kunnilla, joissa Ylioppilaiden terveyden
hoitosäätiö on järjestänyt opiskelijaterveyden
huollon lainsäädännön mahdollistamaila tavalla, 
ei ole käytännössä ollut mahdollisuutta järjestää 
opiskelijaterveydenhuollon palveluja terveyskes
kuksen omin palveluin. Mikäli kuntien edellytet
täisiin järjestävän opiskelijaterveydenhuollon pal
velut terveyskeskuksen omana toimintana, mer-
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kitsisi se kunnille huomattavaa virkojen ja mui
den voimavarojen lisätarvetta. Tähän ei ole 
varauduttu vahvistetussa valtakunnallisessa suun
nitelmassa. Lisäksi voidaan pitää kohtuuttomana 
vaatimusta, jonka mukaan kuntien tulisi vastata 
suurelta osin ulkokuntalaisten opiskelijatervey
denhuollon toteuttamisesta ja kehittämisestä. Ul
kokuntalaisten opiskelijoiden määrä korkeakou
luissa ja yliopistoissa on huomattava. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan lainsää
däntöä täydennettäväksi siten, että lääkintöhalli
tuksella olisi edelleen mahdollisuus myöntää 
kunnalle vapautus 14 §:n 6 kohdassa tarkoitetun 
opiskelijain terveyden- ja sairaanhoidon sekä 
hammashuollon järjestämisestä siltä osin kuin se 
on tämän lain voimaantullessa muutoin järjestet
ty lääkintöhallituksen hyväksymällä tavalla. Edel
lä sanottujen opiskeliaterveydenhuollon palvelu
jen järjestäminen Ylioppilaiden terveydenhoito
säätiön tuottamana edellyttäisi siten lääkintöhal
lituksen hyväksymistä ja kunnan ilmoitusta siitä, 
järjestääkö se opiskelijaterveydenhuoltonsa itse 
omana toimintanaan. 

Toteutettaessa korkeakoulu- ja yliopisto-opis
kelijoiden terveydenhuolto edellä sanotulla taval
la Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottami
na palveluina kunnat eivät toimi sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetun lain (677 1 82) 3 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitettujen yksityisten palvelujen 
hankkijoina, eivätkä osallistu lakisääteisesti sää
tiön toiminnan rahoittamiseen. Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiön aseman turvaamiseksi hal-

lituksen tarkoituksena on taman väliaikaiseksi 
tarkoitetun lainmuutoksen voimaantulon jälkeen 
valmistella tarvittavat säädösmuutokset ja hallin
nolliset toimenpiteet kuntien osallistumisesta 
säätiön rahoitukseen vuoden 1987 alusta lukien. 
Tiiliöin tulee myös ratkaistavaksi opiskelijoilta 
perittävien maksujen määrä ja taso. 

Samalla hallitus on antanut esityksen siitä, että 
sairausvakuutus korvaa Ylioppilaiden terveyden
hoitosäätiölle sen antamasta hammashoidosta 
60 % .. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole välittömiä valtiontaloudellisia 
eikä kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Ylioppi
laiden terveydenhoitosäätiön menot tilikaudelta 
1983/84 olivat 46 milj. markkaa. Noin 39 % 
menoista katettiin opiskelijoiden maksamilla ter
veydenhoitomaksuilla ja käyntimaksuilla. Kan
saneläkelaitoksen maksamat korvaukset kattoivat 
menoista noin 49 % ja Raha-automaattiyhdistyk
sen tuotosta myönnetyt avustukset noin 11 %. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1986. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveys
lain (66/72) 14 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 2 päivänä syyskuuta 1976 
annetulla lailla (788/76) seuraavasti: 

14 § 
---------~-~--

6) ylläpitää kunnan aluella sijaitsevien asetuk
sessa säädettävien muiden kuin 5 kohdassa tar
koitettujen oppilaitosten opiskelijoille näiden ko· 
cipaikasta riippumatta opiskelijaterveydenhuol
toa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten 
olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja 
sairaanhoito sekä hammashuolto, kuitenkin si-

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1985 

ten, että yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden 
terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammashuollon 
järjestäminen voidaan kunnan suostumuksella 
järjestää myös muutoin lääkintöhallituksen hy
väksymällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1986. 

- -:-- -
päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 
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Ltite 1 

Laki 
kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveys
lain (66/72} 14 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 2 päivänä syyskuuta 1976 
annetulla lailla (788/76) seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 § 

6) ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien ase
tuksella säädettävien muiden kuin 5 kohdassa 
tarkoitettujen oppilaitosten opiskelijoille näiden 
kotipaikasta riippumatta opiskelijaterveyden
huoltoa, johon luetaan oppilaitosten terveydellis
ten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja 
sairaanhoito sekä hammashuolto. 

6) ylläpitää kunnan aluella sijaitsevien asetuk
sessa säädettävien muiden kuin 5 kohdassa tar
koitettujen oppilaitosten opiskelijoille näiden ko
tipaikasta riippumatta opiskelijaterveydenhuol
toa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten 
olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja 
sairaanhoito sekä hammashuolto, kuitenkin si
ten, että yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden 
terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammashuollon 
järjestäminen voidaan kunnan suostumuksella 
jiirjestiiä myös muutoin lääkintöhallituksen hy
väksymällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1986. 

päivänä 


