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696/2019

Lag
om ändring av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i

lag 551/2017, som följer:

17 §

Studerandehälsovård

Den kommunala primärvården ska ordna studerandehälsovårdstjänster för de studeran-
de vid gymnasier och vid läroanstalter som ger yrkesutbildning i kommunen, oberoende
av de studerandes hemvist. I lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
(695/2019) föreskrivs det om Folkpensionsanstaltens skyldighet att ordna studerandehäl-
sovård för högskolestuderande.

Till studerandehälsovården hör
1) att främja en sund och trygg studiemiljö på läroanstalten och främja välbefinnandet

bland de studerande samt att följa upp detta med tre års mellanrum,
2) att följa och främja de studerandes hälsa, välbefinnande och studieförmåga, vilket

omfattar två periodiska hälsoundersökningar för gymnasieelever och studerande i yrkes-
läroanstalt och hälsoundersökningar för alla studerande efter individuellt behov,

3) hälso- och sjukvårdstjänster inom primärvården, inklusive mentalvårdsarbete och
alkohol- och drogarbete, främjande av den sexuella hälsan samt mun- och tandvård,

4) att i ett tidigt stadium identifiera den studerandes behov av särskilt stöd och under-
sökningar och att stödja de studerande och vid behov hänvisa dem till fortsatta undersök-
ningar eller fortsatt vård samt att ge vård och utlåtanden som krävs för hänvisning till psy-
koterapi.

Till studerandehälsovården hör också hälso- och sjukvården under den tid den studeran-
de deltar i annan utbildning som ordnas på arbetsplatsen än sådan som baserar sig på ett
läroavtal samt under arbetspraktik.

När den kommunala primärvården och Folkpensionsanstalten ordnar tjänster inom stu-
derandehälsovården ska de samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare till minderåriga
studerande, med annan studerandevårds- och undervisningspersonal, med Studenternas
hälsovårdsstiftelse och med andra relevanta aktörer.

Studerandehälsovården är en del av studerandevården enligt lagen om elev- och stude-
randevård och 99 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning (531/2017). Den myndighet som
svarar för den kommunala primärvården ska delta i utarbetandet av läroplanen enligt 12 §
i gymnasielagen (714/2018) och det beslutsfattande om hur studerandevården ska ordnas
som avses 99 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning till den del dessa gäller studerandevå-
rden och samarbetet mellan läroanstalten och hemmet.

————
RP 145/2018
ShUB 35/2018
RSv 261/2018

1



696/2019  
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


