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Laki
terveydenhuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa

551/2017, seuraavasti:

17 §

Opiskeluterveydenhuolto

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut
alueellaan sijaitsevien lukioiden ja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten opiske-
lijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveyden-
huollosta annetussa laissa (695/2019) säädetään Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta
järjestää opiskeluterveydenhuolto korkeakoulujen opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät:
1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskelu-

yhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein;
2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edis-

täminen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi määrä-
aikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tar-
peen mukaisesti;

3) perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, mukaan lukien mielen-
terveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto;

4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, opiske-
lijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen sekä psykotera-
piaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan muun kuin oppisopimukseen pe-
rustuvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuol-
to.

Kunnan perusterveydenhuollon ja Kansaneläkelaitoksen on opiskeluterveydenhuollon
palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja
huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön, Ylioppilaiden terveydenhoito-
säätiön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista opiskelu-
huoltoa sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 99 §:n 3 momentin
mukaista opiskelijahuoltoa. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen tu-
lee osallistua lukiolain (714/2018) 12 §:ssä tarkoitetun opetussuunnitelman ja ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain 99 §:n 1 momentissa tarkoitettujen opiskelijahuollon jär-
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jestämistapojen laatimiseen siltä osin kuin ne koskevat opiskelijahuoltoa sekä oppilaitok-
sen ja kodin välistä yhteistyötä.
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