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Valtioneuvoston asetus
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään korkeakouluopiskelijoiden opiskelu-
terveydenhuollosta annetun lain (695/2019) 11 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Tehtävät

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019)
11 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskelutervey-
denhuollon neuvottelukunnan on:

1) arvioitava korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen saata-
vuutta ja saavutettavuutta;

2) seurattava ja arvioitava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottaman opiskeluter-
veydenhuollon sekä muun terveydenhuollon välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista;

3) seurattava opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja voimavarojen kohdentumista;
4) edistettävä toisen asteen opiskelijoiden sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluter-

veydenhuollon ja muun terveydenhuollon yhteensovittamista.
Neuvottelukunta voi käsitellä sille tehtyjä, opiskeluterveydenhuoltoa koskevia esityk-

siä. Neuvottelukunta voi myös antaa opiskeluterveydenhuoltoa koskevia lausuntoja.
Neuvottelukunta voi tehtäviensä hoitamiseksi tehdä esityksiä opiskeluterveydenhuol-

toa koskevissa asioissa ministeriöille, muille viranomaisille sekä Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiölle.

2 §

Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 11 muuta jäsentä.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla sosiaali- ja terveysministeriön virka-

mies.
Neuvottelukunnan muun jäsenistön osalta kokoonpanossa ovat edustettuina sosiaali- ja

terveysministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansaneläkelai-
tos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Suomen Kun-
taliitto, yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetut yliopistot ja 46 §:ssä tarkoitetut yliop-
pilaskunnat sekä ammattikorkeakoululain (932/2014) 2 §:ssä tarkoitetut ammattikorkea-
koulut ja 41 §:ssä tarkoitetut opiskelijakunnat.
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3 §

Neuvottelukunnan asettaminen

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut
jäsenet sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toi-
mikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumaan neuvottelukunnan toimintaan, sosiaali-
ja terveysministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudek-
si.

4 §

Sihteeristö ja jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa sihteeristön ja jaostoja.
Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää neuvottelukunta. Jaostojen jäse-

ninä voi olla myös neuvottelukunnan varajäseniä ja neuvottelukunnan ulkopuolisia asian-
tuntijoita.

5 §

Asioiden käsittely

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheen-
johtajan kutsusta. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan
tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Neuvottelukunnalla ja jaostoilla on oikeus kuulla asiantuntijoita asioiden valmistelussa.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 8.4.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Hallitussihteeri Liisa Holopainen
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