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Kommentti Suomen ylioppilaskuntien liitolle (SYL) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS)
käyntimaksu-uudistuksesta
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) mukaan valmistelussa oleva YTHS:n käyntimaksuuudistus on kannatettava ja JYY on valmis hyväksymään käyntimaksu-uudistuksen
toteuttamisen ilman maksukattoa.
JYYn mukaan käyntimaksu-uudistus ilman maksukattoa voidaan toteuttaa, sillä edes
uudistuksen myötä hammaslääkärin tai erikoishammaslääkärin palveluja käyttävän opiskelijan
maksut eivät nouse korkeiksi, verraten julkisen terveydenhuoltoon, jonka maksukattoon suun
terveydenhuolto ei edes sisälly. JYYn mukaan julkiselta puolelta poikkeavan, alhaisemman,
maksukaton käyttöönotto ei ole realistinen tavoite, sillä vastustus tällaiselle maksukatolle on
suurta esimerkiksi YTHS:n eri rahoittajatahoilla, eikä tällainen maksukatto ole linjassa julkisen
terveydenhuollon käytäntöjen kanssa. JYY toteaakin, että tällä hetkellä SYL:n ei kannata käyttää
asiassa resurssejaan epärealististen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Paljon suun terveydenhuollon palveluita käyttävien opiskelijoiden määrä on tilastojen valossa
myös melko vähäinen, joten suurimman osan kohdalla uudistus ei tuota kohtuuttomia
negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Toki niiden osalta, joihin uudistuvan
käyntimaksujärjestelmän myötä kohdistuu suurempaa maksurasitusta, toivoo JYY
mahdollisuuksia sovitella laskuille riittäviä ja joustavia maksuaikoja.
YTHS:n strategisena tavoitteena on terveyden edistäminen. Myös valtakunnallisesti tavoitteena
on kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa ehkäisevämpään suuntaan, varhaista tukea korostaen.
JYYn mukaan esityksen mukainen käyntimaksu-uudistus on linjassa näiden tavoitteiden kanssa,
sillä ennestään suuremmasta osasta matalan kynnyksen palveluita (mm. suuhygienisti,
fysioterapia) tulisi nyt opiskelijoille maksuttomia.
JYY peräänkuuluttaa käyntimaksu-uudistuksen yhteydessä myös sähköisen laskutusjärjestelmän
vaikeuksien selvittämistä. YTHS:n luottotappiot vuoden 2011 tilinpäätöksessä olivat suuret,
johtuen osin YTHS:n uuden sähköisen laskutusjärjestelmän vaikeuksista. Uudistuksen
yhteydessä on varmistettava, että laskut tulevat varmasti maksetuksi, ja tästä syystä JYY
kannattaa sähköisen laskutusjärjestelmän lisäksi mahdollisuutta maksaa käyntimaksut myös
paikan päällä. Paikan päällä maksamisen mahdollisuus veisi henkilöstön työaikaa uudistuksen
myötä vain suun terveyden sektorilta, jossa henkilöstön aikaa ei kulu hoitotakuulainsäädännön
mukanaan tuomaan puhelintyöhön niin paljoa kuin yleisterveyden sektorilla, sillä suun
terveydessä suurempi osa hoidon tarpeen arvioinnista ja hoidosta vaatii vastaanottotyötä.
Käyntimaksu-uudistusta on käsitelty viime syksystä lähtien, ja JYY toivoo, että asiasta vihdoin
päätettäisiin, jotta terveyspalveluyksiköissä pystytään varautumaan käyntimaksu-uudistukseen
hyvissä ajoin ennen kesäsulkua ja syksyä. JYY kuitenkin toteaa, että asiasta tiedottaminen
vanhoille opiskelijoille on osin jo hieman myöhäistä, sillä osa opiskelijoista on jo poistunut
opiskelupaikkakunniltaan kesän viettoon ja syksyllä palatessa uudistus voi tulla yllätyksenä.
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