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Taantuma iski YTHS:ään
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen arvioi syksyllä 2008, että Yhdysvaltain finanssikriisi
ei juuri näy Suomen taloudessa. Toisin kävi. Finanssikriisi puhkaisi Euroopan velkaongelman näkyviin ja hyydytti talouskasvun Suomestakin. Kesti kuitenkin kuusi vuotta ennen
kuin taloustaantuma alkoi vaikuttaa YTHS:n elämään.
Suomen hallitus päätti merkittävistä valtiontalouden tasapainotustoimista kevään
2014 kehysriihessä. Leikkauslistalle tuli myös YTHS:n saama vuokra-avustus toimitiloihin: hallitus päätti poistaa koko toimitila-avustuksen vuoden 2015 alusta. Lopulta kävi
niin, että leikkaus oli ”vain puolet” eli kaksi miljoonaa euroa.
YTHS ei omista toimitiloja vaan on vuokralla kaikissa toimipisteissä. Toimitila-avustus
kattaa kaikkien YTHS:n toimipisteiden vuokrakulut, 4,1 miljoonaa euroa. YTHS:n kokonaismenoista vuokrakulut ovat noin kymmenen prosenttia. Valtion rahoitusleikkauksen
tekee ongelmalliseksi se, että Kelan rahoitus on sidottu muiden rahoittajien rahoitusosuuksiin: jos yksi osapuoli leikkaa selvästi rahoitusta, pitää Kelankin leikata rahoitustaan.
Kunnat ja opiskelijat päättivät, että heidän täytyy kompensoida valtion rahoitusleikkausta ja estää näin Kelan rahoituksen leikkaantuminen. Kunnat nostavat YTHS:n rahoitusosuutta 0,6 miljoonaa euroa ja opiskelijat peräti 1,7 miljoonaa euroa.
Nyt vaikuttaa siltä, että tulevan vuoden rahoitus saadaan lähes nykytasolle. Kuluja pitää
edelleen leikata, mutta rajuilta toimilta vältyttiin. Kiitos siitä kuuluu niille kymmenille
henkilöille, jotka uutterasti puhuivat YTHS:n toiminnan jatkuvuuden puolesta, ja erityisesti niille poliitikoille, jotka mahdollistivat YTHS:n toiminnan turvaavan ratkaisun.
Vaikuttamistyö jatkuu, ja tavoitteena on saada vuokratukea myös jatkossa. Tietäen valtion talouden tilanteen ja sote-rahoituksen kokonaisuudistuksen keskeneräisyyden paluu
entiseen ei vaikuta todennäköiseltä. Energia tulee suunnata YTHS:n toiminnan uudistamiseen eikä haikailla mennyttä.
Kun kuntien edusmies Sami Uotinen alkukesästä kertoi kuntien myöntämästä lisärahoituksesta, hän samalla evästi YTHS:n hallitusta ja johtoa: ”keskittykää opiskeluterveydenhuollon ytimeen”.
Olen samaa mieltä. Menestys voi syntyä vain silloin, kun keskittyy olennaiseen.
Toivon syksyn aikana käytävän reipasta ja kaikkia osapuolia huomioivaa keskustelua siitä,
millainen opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus YTHS:n tulisi järjestää.
Olli-Pekka Luukko
YTHS:n toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Säätiön hallituksella on viime aikoina riittänyt työtä ja toimintaa erilaisiin lainsäädäntömuutoksiin liittyvissä hankkeissa. Yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton ja
säätiön johdon kanssa YTHS:n hallitus on päässyt ja joutunut keskelle harvinaisen
kimuranttia ja moniulotteista edunvalvontatilannetta.
Palloja on ilmassa samanaikaisesti monia, ja tilanteeseen tuovat omat mausteensa Suomen hallituksen vaihtuvat ministerit, maan talouskriisi sekä lähestyvät eduskuntavaalit.
Säätiön hallitus ja koko ylioppilasliike tekevät kaikkensa, jotta YTHS saadaan luovittua kaikesta muutoksesta läpi perustehtävä turvaten.
Haluan kiittää lämpimästi menneistä vuosista ja erinomaisesta edunvalvonnasta
väistyvää toimitusjohtajaa Jukka Männistöä.
YTHS:n uusi toimitusjohtaja Katariina Poskiparta on edunvalvonnan ja lainsäädäntövaikuttamisen huippuammattilainen, joka tuo osaamisensa nyt säätiön käyttöön.
Meillä on kaikkiaan hieno joukkue koko säätiössä. Nyt on aika pistää uusi vaihde
silmään, mennä mukaan tekemään muutosta ja toimia.
Kristiina Kokko

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄHANKE
Keväällä 2014 YTHS:lle valitun uuden potilastietojärjestelmän, Acuten, muokkaus
YTHS:n tarpeita vastaavaksi on käynnistynyt määrittelytyöpajoissa.
Työpajoihin on osallistunut ja osallistuu omasta henkilöstöstä eri ammattiryhmien edustajia, jotta saadaan laaja näkemys ja järjestelmästä mahdollisimman hyvin
YTHS:lle istuva.
Hanke on rekrytoimassa lähitukihenkilöitä, jotka hanketoimiston tuella kouluttavat loppukäyttäjät paikallisesti Acute-järjestelmän käyttöön. Esimiehet ovat mukana
koulutuksissa kertomassa YTHS:n toimintatavan ja lähitukihenkilöt opastavat järjestelmän osalta. Hanke on jaoteltu useaan käyttöönottoon, jossa eri toiminnallisuuksia
saadaan käyttöön pienempinä kokonaisuuksina.
Seuraava iso askel hankkeessa on joulukuussa eReseptin käyttöönotto, jonka osittaista valmistelua ollaan jo tehty mm. henkilöstön koulutuksilla.

VIDEOVÄLITTEINEN KONSULTAATIO OPISKELIJAN PARHAAKSI
Meedoc-videokonsultaatiopilotti on saanut erinomaista palautetta niin sitä kokeilleilta
potilailta kuin henkilökunnaltakin, ja se on saanut runsaasti julkisuuttakin.
Tähänastinen kokemus osoittaa sen toimivan hyvin paitsi yleislääkärin ja terveydenhoitajan välisenä konsultaatiovälineenä, myös psykologin etäterapiassa.
Olemme saaneet lisäaikaa pilotille vuoden loppuun asti, ja lähiaikoina alkaa ihotautilääkärin konsultaatio videovälitteisesti. Mikäli kokemukset ovat hyviä, toiminnan
laajentaminen kaikkien yksiköiden välille olisi looginen seuraava askel. Houkuttelevaa
olisi ottaa kokeiluun myös suora yhteys potilaan päätelaitteelta YTHS:n terveydenhoitajaan – mutta nyt kuitenkin ensin panostetaan nykyisen toimintamallin entistä aktiivisempaan käyttöön.
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