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Halutaanko opiskelijoiden
terveydenhoito romuttaa?
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, on yksi Suomen parhaiten toimivista perusterveydenhuollon
osista. Sitä osoittaa esimerkiksi tuorein YTHS:n asiakastyytyväisyyskysely (2012), jonka mukaan noin 90
prosenttia opiskelijoista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Toimivuudesta huolimatta kyseessä ei ole
mikään etuoikeus, vaan YTHS toteuttaa Terveydenhuoltolain kunnille asettamaa terveydenhuollon järjestämisvelvoitetta. Rahoitus tulee Kansaneläkelaitokselta, kunnilta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä - ja
opiskelijoilta itseltään. Vaikka YTHS:n palvelutarjonta on karsittu mahdollisimman minimiin, järjestelmä
on toimiva, tasalaatuinen ja kustannustehokas yliopistopaikkakunnille. JYY ihmetteleekin, miksi hyvä järjestelmä halutaan tuhota.
JYY on seurannut huolissaan hallituksen valmisteleman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteydessä käytyä keskustelua. Esiin on noussut terveydenhuollon rahoituksen yksikanavaistaminen,
joka uhkaa yhtä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän toimivinta osaa.
"Emme halua, että opiskeluterveydenhuolto avataan kilpailutukselle, sillä silloin eri palvelutuottajien
myötä kokonaisuus ja tasalaatuisuus kärsisivät, opiskeluterveydenhuollolla alettaisiin tavoitella voittoa ja
painopiste siirtyisi pelkkään sairaudenhoitoon. Toivomme keskisuomalaisten kansanedustajiemme muistavan tämän sote-uudistuksesta päätettäessä", toteaa JYYn hallituksen puheenjohtaja Jenna Anttonen.
Opiskelukyvyn, ja pitkällä tähtäimellä myös työkyvyn, ylläpitäminen ja edistäminen alkaa toimivasta perusterveydenhuollosta. YTHS:llä on maan paras asiantuntemus ja osaaminen juuri opiskelijoille tyypillisten
terveyskysymysten hoitamisesta, terveyden edistämisestä sekä opiskeluympäristön turvallisuuden takaamisesta. Säätiö toimii julkisen terveydenhuollon hoitotakuun piirissä ja noudattaa kansallisia Käypä hoito
-suosituksia. Eri ammattiryhmien jatkuva yhteistyö säätiön sisällä takaa toimivan konsultaatioyhteyden ja
opiskelijan kokonaisvaltaisen hoidon, kun viesti esimerkiksi yleisterveyden ja mielenterveyden palveluiden
välillä kulkee sujuvasti. Tämän YTHS:n järjestäjäaseman haluamme säilyttää — emme vaadi mitään uutta
vaan nykyisen, toimivan järjestelmän säilyttämistä.
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