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Laki
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain

(695/2019) 10 § ja
lisätään lakiin uusi 10 a–10 d § seuraavasti:

10 §

Yhteyden saaminen ja arvio hoidon tarpeesta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön on tuotettava opiskeluterveydenhuollon palvelut
siten, että opiskelija voi saada arkipäivisin aukioloaikoina saman päivän aikana yhteyden
terveydenhoitosäätiön toimipisteeseen ja saada yksilöllisen arvion tutkimustensa tai hoi-
tonsa tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön
tekemiä tutkimuksia tai antamaa hoitoa hän tarvitsee. 

Arvion tekee laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Suun terveydenhuollossa
arvion voi tehdä myös nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Jos yhteydenoton perusteella arvioidaan, että opiskelija tarvitsee kiireellistä hoitoa tai
muita sellaisia palveluja, jotka eivät kuulu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveyden-
huoltoon, on opiskelijaa neuvottava tällaisista palveluista ja niiden järjestäjistä.

10 a §

Kiireettömään hoitoon pääsy

Edellä 10 §:ssä tarkoitetussa arviossa lääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun opiskelu-
terveydenhuoltoon kuuluvan kiireettömän sairaanhoidon ensimmäinen hoitotapahtuma on
järjestettävä arviointia seuraavien seitsemän vuorokauden aikana, jos opiskelijan hoitoon
hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uu-
sien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen, ja hoito kuuluu yleislääketieteen
alaan. Hoidon antajan tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Jos opiskelija on 10 §:ssä tarkoitetun arvion perusteella ohjattu muun laillistetun terve-
ydenhuollon ammattihenkilön kuin lääkärin vastaanotolle, ja ammattihenkilö toteaa, että
opiskelija tarvitsee 1 momentissa tarkoitetun terveysongelman hoitoon lääkärin tekemän
tutkimuksen tai hoidon, pääsy lääkärin vastaanotolle on järjestettävä ammattihenkilön
vastaanottoa seuraavien seitsemän vuorokauden aikana. 

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyt enimmäisajat eivät koske hoitosuunnitelman mukai-
sia hoitotapahtumia, käyntejä opiskeluterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen
erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanotolla, psykologin vastaanotto-
käyntejä eikä hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan terveydenhuollossa laadittavan
todistuksen tai lausunnon saamiseksi. 
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Muiden kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvan kii-
reettömän hoidon sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden ensimmäinen hoi-
totapahtuma on järjestettävä opiskelijan terveydentila, opiskelu-, työ- ja toimintakyky,
palveluiden tarve sekä hänen sairautensa tai vammansa ennakoitavissa oleva kehitys huo-
mioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa 10 §:n mukai-
sesta arviosta taikka hänelle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Jos opiskelijaa hoidettaessa taikka hänelle terveyttä tai hyvinvointia edistävää palvelua
annettaessa havaitaan, että hän tarvitsee muuta terveysongelmaansa koskevan opiskeluter-
veydenhuoltoon kuuluvan kiireettömään sairaanhoidon tutkimuksen tai hoidon tai ter-
veyttä ja hyvinvointia edistävän palvelun kuin sen, mitä hoitotapahtuma tai muu palvelu
koskee, taikka muuten palveluja annettaessa tulee esiin tulee, että opiskelija tarvitsee opis-
keluterveydenhuoltoon kuuluvan kiireettömän sairaanhoidon tutkimuksen tai hoidon tai
terveyttä ja hyvinvointia edistävän palvelun, se on toteutettava 1–4 momentissa säädettyjä
enimmäisaikoja noudattaen.

10 b §

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa

Poiketen siitä, mitä 10 a §:ssä säädetään, 10 §:ssä tarkoitetussa arviossa, joka koskee
suun terveydenhuoltoa, hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu tutkimus tai tar-
peelliseksi todetun hoidon ensimmäinen tutkimus- tai hoitotapahtuma on järjestettävä
opiskelijan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen koh-
tuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 10 §:ssä tarkoitettu ar-
vio on tehty. 

Jos opiskelija on 10 §:ssä tarkoitetun arvion perusteella ohjattu muulle suun terveyden-
huollon ammattihenkilölle kuin hammaslääkärille, ja ammattihenkilö toteaa tarpeen ham-
maslääkärin tutkimukselle tai hoidolle, pääsy hammaslääkärille on järjestettävä neljän vii-
kon kuluessa palvelun tarpeen toteamisesta tai kolmen kuukauden kuluessa 10 §:ssä tar-
koitetusta arviosta.

Jos hammaslääkäri toteaa tarpeen opiskeluterveydenhuollossa toimivan erikoisham-
maslääkärin tutkimukselle tai hoidolle, pääsy erikoishammaslääkärille on järjestettävä
kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hammaslääkäri on
todennut palvelun tarpeen. 

Hoitojakso tulee saattaa valmiiksi kohtuullisessa ajassa ilman tarpeetonta viivytystä
hoitokäyntien välillä. Hoitosuunnitelmaan tulee kirjata hammaslääketieteellinen perustelu
hoidon jaksottamiselle. 

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta tilanteessa, jossa opiskelijalle on määritelty
yksilöllinen tutkimus- tai hoitoväli. Tutkimus tai hoito tulee järjestää hoitosuunnitelmaan
kirjatun tutkimus- tai hoitovälin mukaisesti, jollei 10 §:ssä tarkoitetussa arvioinnissa tule
esille seikkoja, joiden perusteella yksilöllisestä tutkimus- tai hoitovälistä tulee tai voidaan
poiketa. 

Jos opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvan suun määräaikaisen terveystarkastuksen suo-
rittaa muu suun terveydenhuollon ammattihenkilö kuin hammaslääkäri, ja ammattihenkilö
toteaa tarpeen hammaslääkärin tutkimukselle tai hoidolle, pääsy hammaslääkärille on jär-
jestettävä neljän viikon kuluessa palvelun tarpeen toteamisesta. Hoitoon sovelletaan lisäk-
si 3 ja 4 momenttia.
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10 c § 

Arvio mahdollisuudesta tuottaa palvelut enimmäisajassa

Edellä 10 §:ssä tarkoitetun arvion yhteydessä on arvioitava, pystyykö Ylioppilaiden ter-
veydenhoitosäätiö tuottamaan hoidon 10 a ja 10 b §:ssä tarkoitetuissa enimmäisajoissa.
Palveluiden hankkimisesta muilta palveluntuottajilta säädetään 8 §:n 3 momentissa.

10 d §

Tietojen julkaiseminen 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön on julkaistava kustakin toimipisteestään kuukau-
sittain yleisessä tietoverkossa edellistä kalenterikuukautta koskevat tunnusluvut siitä, mi-
ten 10, 10 a ja 10 b §:ssä säädettyjen enimmäisaikojen noudattaminen toteutui. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tunnusluvut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun
lain (668/2008) 5 ja 5 c §:n nojalla saamiensa tietojen perusteella. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen on luovutettava julkaisua varten tarpeelliset tiedot säätiölle.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin niistä 1 momen-
tissa tarkoitetuista tunnusluvuista, jotka on julkaistava.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023. Lain 10 a ja 10 b § tulevat kuiten-

kin voimaan 1 päivänä marraskuuta 2024.
Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka tämän lain 10 §:n voimaan

tullessa tekevät opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvassa sairaanhoidossa hoidon tarpeen
arviointia, saavat hoitaa tämän lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua tehtävää 31 päivään
elokuuta 2027 saakka, jos heillä on tehtävään riittävä osaaminen ja kokemus.

Helsingissä 19.1.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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