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Lämpimät onnittelut
opiskelupaikasta!
 Terveet elämäntavat ja hyvät
ihmissuhteet vaikuttavat
positiivisesti terveyteen,
hyvinvointiin ja opiskelukykyyn.
 Opintojesi aikana Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö YTHS on
hyvinvointisi ja terveytesi
tukena.



Kuka voi käyttää
YTHS:n palveluja?
 Suomalaisessa korkeakoulussa
alempaa tai ylempää
korkeakoulututkintoa suorittava
opiskelija, joka on ilmoittautunut
lukukaudelle läsnä olevaksi.
 Käyttöoikeus on voimassa
lukukausittain
 kevätlukukausi 1.1.-31.7.
 syyslukukausi 1.8.-31.12.



Palvelumme

YLEISTERVEYS SUUNTERVEYS MIELENTERVEYS OPISKELUYHTEISÖTYÖ



Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle

YTHS ei peri käyntimaksua, käytössämme on vain
käyttämättä jääneiden ja perumattomien

vastaanottoaikojen maksu.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan
oma-aloitteisesti Kelalle.

Tarkemmat maksuun liittyvät ohjeet
kela.fi/terveydenhoitomaksu



Näin asioit YTHS:llä



Lue lisää
yths.fi/ajanvaraus



 Ensisijaisesti sinua palvellaan
oman opiskelupaikkakuntasi
palvelupisteessä.
 Yhteistyökumppaneiden
tuottamat palvelut ovat vain
kyseisten paikkakuntien
korkeakouluopiskelijoiden
käytössä.
 Palvelupisteiden ajantasaiset
tiedot: yths.fi/palvelupisteet

Oma palvelupiste,
kaikki palvelut

Oma palvelupiste,
suunterveyden palvelut
yhteistyökumppanilta

Yhteistyökumppanin
palvelupiste

Palvelupisteitä ympäri Suomea



Lähin palvelupiste löytyy kännykästäsi!

 Käytössäsi on kattava valikoima
digitaalisia asiointi- ja etäpalveluja.
 Digitaaliset palvelut on keskitetty
Self-verkkopalveluun.
 Esimerkkejä: digilääkäripalvelut,
etävastaanotot, reseptien uusimiset,
seksuaaliterveyden palvelut,
matkailuterveyden neuvontapalvelut,
suunterveyden etäneuvontapalvelut,
terveydenedistämisen palvelut.



Ota Self-verkkopalvelu
käyttöön heti opintojesi
alussa!
 Selfissä voit esimerkiksi
 siirtää ja perua aikojasi
 asioida chatissä
 päivittää omia tietojasi
 saapua etävastaanotolle
 täyttää terveyteesi ja asiointiisi

liittyviä asiointilomakkeita,
mm.TerveysStartti-kysely syyskuun
lopulla uusille opiskelijoille
 Automaattinen palaute, jossa

terveysneuvontaa ja ajanvaraustiketit
terveys- ja hammastarkastuksiin ja
suuhygienistille

yths.fi/self



Yleisterveyden palvelut

 Perusterveydenhuollon tasoiset
terveyden- ja sairaanhoidon
palvelut ja niihin liittyvät
tutkimukset.
 Yksilöllisen terveyden ja
hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn
seuraaminen ja edistäminen.

AMMATTILAISET
TAVATTAVISSA

• Terveydenhoitaja
• Yleislääkäri
• Fysioterapeutti
• Seksuaalineuvoja



Mielenterveyden palvelut

 Psykologin, psykiatrin ja
psykiatrisen sairaanhoitajan
palvelut
Mielenterveyden perustutkimukset
 Ennaltaehkäiseviä ja hoidollisia
ryhmiä mm. StressLess,
Jännittäjä- ja mielialaryhmät

AMMATTILAISET
TAVATTAVISSA

• Psykiatrinen
sairaanhoitaja

• Psykologi
• Psykiatri



Suunterveyden palvelut

 Hammaslääkäripalvelut
 Suunterveyden tarkastukset ja
tutkimukset
 Suunterveyden hoito- ja
omahoitosuunnitelmat
 Neuvontaa, myös etänä

AMMATTILAISET
TAVATTAVISSA

• Hammaslääkäri
• Hammashoitaja
• Suuhygienisti



Opiskeluyhteisötyön palvelut

 Tavoitteena on edistää opiskelijoiden
hyvinvointia opiskeluyhteisöissä ja
yksilöinä.
 Opiskeluyhteisötyö on yhteistyötä

opiskelijoiden, korkeakoulujen,
opiskelijajärjestöjen ja muiden
tahojen kanssa.
 Järjestämme webinaareja, luentoja,

tapahtumia ja osallistumme
korkeakoulujen hyvinvointityöryhmiin
sekä vastaamme
terveystyöryhmätyöstä yhdessä
muiden toimijoiden kanssa.

OPISKELU-
YHTEISÖTYÖTÄ

TEKEVÄT

yleisterveyden,
mielenterveyden ja

suunterveyden
ammattilaiset



yths.fi
Siellä se tieto on!

• Palvelut
• Ohjeet asiointiin
• Kirjautuminen

Selfiin
• Terveystietoa ja

itsehoito-ohjeita
• Palvelupisteiden

yhteystiedot
• Ajankohtaisia

uutisia, tietoa
tapahtumista



Tietoa ja tukea opiskelijan terveyteen
monissa kanavissa

@ylioppilaiden-
terveydenhoitosaatio

yths.fi @YTHSvideo@YTHS_FIN @yths@yths_fshs



Iloa ja intoa opintoihisi!


