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Sosiaali- ja terveysministeriö

Lausuntopyyntö 28.10.2022

Lausunto neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
annetun valtioneuvoston asetuksen (338/2011) muuttamisesta
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen
(338/2011) muuttamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.
SAMOK pitää kaikkia esitettyjä muutoksia hyvinä ja tarpeellisina. SAMOK pitää
erittäin kannatettavana asetuksen täsmentämistä Kelan vastuiden osalta liittyen
opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja kokonaisuudessaan
korkeakouluopiskelijoiden terveyteen liittyviä muutosesityksiä. SAMOK kiinnittää
kuitenkin huomiota esityksessä seuraaviin seikkoihin.
Terveystarkastukset
SAMOKin mielestä on oleellista, että terveystarkastusten ulkopuolelle jäävien tuen
tarve selvitetään. Etenkin lasten ja nuorten kohdalla tämä on merkityksellistä heidän
tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. SAMOKin näkökulmasta on
tärkeää, että ihmisten terveysongelmat tai muut haasteet eivät eskaloidu
pitkittyessään. Tämä tulee huomioida myös taloudellisten seikkojen vuoksi. Vaikeat
terveysongelmat ovat yhteiskunnalle kalliimpia.
Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen
SAMOK kiittää momentin täsmennyksestä. On ilahduttavaa, että kohdan halutaan
sisällytettävän selkeästi myös täysi-ikäiset opiskelijat. Tämän lisäksi on olennaista,
että myös terveyden ja hyvinvoinnin vaarantaminen nähdään merkkinä erityiselle
tuelle. SAMOK haluaa korostaa, että monialaista ja moniammatillista työtä tarvitaan
kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, vaikka se erityisen tuen palveluissa
korostuukin. Opiskelijoiden osalta tulee kiinnittää hyvinvointialuiden ja oppilaitosten
välisen yhteistyön osalta huomiota etenkin ulkomaalaisiin vaihto-opiskelijoihin, koska
he eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin.
Terveysneuvonta
Terveysneuvonta on yksi esimerkki niistä asioista, joiden osalta monialaisen ja
moniammatillisen yhteistyön tekeminen korostuu. SAMOK kiittää opiskelijoiden
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lisäämisestä kohderyhmään. Onnistuneella terveysneuvonnalla on pitkäaikaisia
positiivisia vaikutuksia yksilöiden terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvonta
Seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvonta pykälän muutoksia SAMOK kannattaa
lämpimästi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin on kiinnitetty viime aikoina
huomiota aiempaa enemmän, mutta tekemistä riittää vielä runsaasti. Nämä
muutokset ovat pieniä, mutta erittäin tärkeitä.
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