
www.yths.fi 

Mitä opiskeluyhteisötyö on? 
Riitta Salomäki, opiskeluyhteisötyön vastaava terveydenhoitaja 

valtakunnallinen OTE-tiimi 
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Esityksen sisältö  

• Pyrin kuvaamaan tiiviisti  Yths : n opiskeluyhteisötyön perusteita, 
sisältöä ja organisoitumista , mukana esimerkkejä käytännön 
toiminnan organisoinnista ja keinoista toiminnan tukemiseksi 

• Tavoitteena opiskeluyhteisötyössä on,  että sen  tulee olla koko 
henkilökunnan toteuttamaa, tietoon perustuvaa, hyvin suunniteltua 
ja riittävästi resursoitua terveyden edistämistä opiskeluyhteisöissä 

• Koko organisaation yhteinen,  kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 
terveyden edistämisen teema näkyy niin henkilöstön koulutuksissa, 
opiskelijoille ja opiskeluyhteisöihin suunnatuissa tapahtumissa. 
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Omat  
voimavarat 

Opiskelu- 
taidot 

Opiskelu- 
Kyky 
http://www.syl.fi/tag/kyky-projekti/  

Opiskelu- 
ympäristö 

Opetus- 
toiminta 

- Persoonallisuus  

- Identiteetti 

- Elämänhallinta 

- Elämäntilanne ja -olosuhteet 

- Sosiaaliset suhteet 

- Fyysinen ja psyykkinen terveys 

- Käyttäytyminen 

-Opiskeluorientaatio 

-Opiskelutekniikka 

-Oppimistyylit ja –tavat 

-Kriittinen ajattelu 

-Ongelmanratkaisukyvyt 

-Sosiaaliset taidot 

-Opintosuunnitelman teko 

-Ajankäytön suunnittelu  

- Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö  

- Oppilaitosten opiskeluyhteisöt 

- Opiskelijoiden omat yhteisöt 

- Opetus ja ohjaus 

- Pedagoginen osaaminen 

- Tuutorointi 

DYNAAMINEN OPISKELUKYKYMALLI 

http://www.syl.fi/tag/kyky-projekti/
http://www.syl.fi/tag/kyky-projekti/
http://www.syl.fi/tag/kyky-projekti/
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Opiskeluyhteisötyö 

 

• YTHS:n opiskeluyhteisötyö = Monialaista työtä 
opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseksi ja terveyden 
edistämiseksi yhteistyössä korkeakoulujen, opiskelijoiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. Opiskeluyhteisötyö konkretisoituu 
mm. opiskeluympäristöjen tarkastuksina, 
asiantuntijatoimintana, hankkeina, opiskelijatapahtumina ja 
hyvinvointikampanjoina.   
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Työn sisältö 
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OTE- työ on yhteistyötä 

• YTHS:n opiskeluyhteisötyö on 
tiimityötä opiskeluyhteisössä 
vaikuttavien useiden eri 
toimijoiden kanssa erilaisissa 
yhteistyöryhmissä ja verkostoissa 

• Opiskeluyhteisötyön ydin on 
paikallisessa opiskeluyhteisössä 
tapahtuvassa monialaisessa arjen 
työssä 
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Organisoituminen 

• Valtakunnallinen terveystyöryhmä 

• OTE - tiimi: ylilääkäri, th, hml, psl 

• MIETE- ja SUUTE-ryhmä, OTE-rinki 

Valtakunnallinen 
taso 

• YTHS:n terveystyöryhmät 

• Paikallinen OTE-tiimi: yts-, mts- ja sts-vastuuhenkilö 

• Yliopistojen hyvinvointityöryhmät 
Paikallinen taso 



www.yths.fi 

OTE-tiimi 

OTE-tiimin 
tehtävänkuva  

Terveystyöryhmä 

Koulutus 

Terveysviestintä Asiantuntijatyö 

Hyvinvointi-
interventiot 

• Opiskeluyhteisötyön vastuuhenkilöt 
vastaavat yhdessä esimiestensä 
kanssa yhteisöllisen 
opiskeluyhteisötyön organisoinnista.  

• OTE - tiimi sopii tehtävänjaosta 
keskenään. OTE- tiimin jäsenet 
huolehtivat kukin omalta osaltaan 
siitä, että yleisterveyden, 
mielenterveyden ja suun terveyden 
näkökulmat tulevat esille OTE -
työssä. 
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Terveystyöryhmä 

• Terveystyöryhmän tarkoitus on toimia opiskeluyhteisöjen ja opiskelijan 
terveyden edistämiseksi ja opiskelukyvyn sekä opiskeluedellytysten 
parantamiseksi.   

• Terveystyöryhmän toiminta perustuu vuosittain tehtävään 
toimintasuunnitelmaan.   

• Tärkeimmät toiminnan tavoitteet ovat paikallisia, toiminnan tueksi on 
nostettu kaksi valtakunnallista tavoitetta 

• Terveystyöryhmä kokoontuu paikallisten tarpeiden mukaan vähintään 4 
kertaa vuodessa  

• Vastaa opiskeluyhteisötyöhön laaditun vuosikellon mukaisesta 
toiminnasta.   

• Toimintakertomus laaditaan vuosittain.  
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Opiskeluympäristön tarkastus 

• Opiskeluympäristön tarkastus korkeakoulussa 

 

Opiskeluympäristön 
tarkastus 

korkeakoulussa 

Opiskelu- 

terveydenh
uolto Ylioppilask

unnat, 
opiskelija 
edustajat 

Korkeako
ulun 

edustajat 

Opinto- 

psykologit, 
opintoneuv

ojat, ym.  

Terveystark
astaja 

Kiinteistön 
edustaja, 

tilapalvelut 

Työterveys
huolto 

Työsuojelu 

Esteettömy
ysasiantunt

ija 

Pelastustoimi 

Kuva 4. Korkeakoulun 
tarkastuksen yhteistyötahot  
(Mukailtu: Hietanen-Peltola, M. & 
Korpilahti, U. toim. 2015)  
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Tarkastusten sisältö 
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• hyvinvointikyselyt 

• päihdeohjelma 

• häirinnän ja 
kiusaamisen 
toimintaohjeet 

• yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelma 

• liikunnallisuuden ja 
ergonomian 
edistäminen 
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ä •pelastussuunnitelma 

• tiloihin liittyvät 
henkilökohtaiset 
erityisjärjestelyt 

• tilat                             

•altisteet                        

•opiskelijaruokailun 
järjestelyt                  
tapaturmien 
ennaltaehkäisy 

• turvallisuus-
suunnitelma                               
kriisisuunnitelma      

•  fyysinen 
opiskeluympäristö 

• saavutettavuus ja 
esteettömyys 
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• työryhmät 

• opintojen tuki 

• varhaisen tuen mallit 

• palautekäytännöt 

• opintojen edistymisen 
seuranta 

• YTHS:n saavutettavuus 
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Tällä hetkellä meneillään 

• 10/19 toteutetaan päivitetyn,  
opiskeluympäristön tarkastuksiin 
suunnitellun lomakkeen sekä 
opiskelijoille suunnatun kyselyn 
pilotti   
– Opiskelijoille suunnatussa kyselyssä 

selvitetään tarkastuskohteen 
opiskelijoiden opintoihin, saatuun 
tukeen, opiskelukykyyn  ja koettuun 
terveydentilaan liittyviä asioita, sekä 
opiskeluympäristöön, niin fyysisen 
kuin psykososiaaliseen 
opiskeluympäristöön liittyviä tekijöitä. 

– Mukana kyselyssä mm. Katariina 
Salmela - Aron uupumusmittari 
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Jatkuu… 

• Liikkuva opiskelu- pilotti alkamassa, ohjelman tavoitteena on 
lisätä fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä toisella asteella ja 
korkeakouluissa. Tavoitteena on yhdistää se jatkossa 
opiskeluympäristön tarkastukseen 

• Ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon yhteisöön 
kohdistuvan työn nykytilan kartoitus käynnissä 

• Perehdytysohjelma on päivitetty kevään aikana 
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Asiantuntijatoiminta 

 
• YTHS : n asiantuntijat ovat mukana rakentamassa hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä 

tutkimustyön, korkeakoulujen hyvinvointityön ja asiantuntijaviestinnän kautta  
• YTHS: n tutkimustyöllä tuotetaan tietoa hyvinvointityön pohjaksi. Merkittävin 

tutkimushanke on korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (KOTT), joka on 
toteutettu neljän vuoden välein vuodesta 2000 alkaen. Vuodesta 2020 alkaen 
kyselyn toteutuksesta vastaa THL. 

• YTHS: n työntekijät toimivat asiantuntijoina verkostoissa, jotka vaikuttavat 
opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointipalveluihin . YTHS : n tehtävänä on 
tuoda esille opiskeluterveydenhuollon näkökulma, jakaa opiskelijoiden 
hyvinvoinnista kertynyttä tietoa ja raportoida tutkimustyönsä tuloksia. 

• Tärkeä osa työtä on myös asiantuntijaviestintä. Työ sisältää mm. luentoja, 
tutorkoulutuksia, uusien opiskelijoiden infoja ja haastatteluja. 
 

http://www.yths.fi/tutkimukset/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus
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Hyvinvoinnin tuki 
1. Hyvinvointi-interventiot 
• Järjestämme  opiskelijoille suunnattuja 

tapahtumia niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesti.  

• Suunnittelun lähtökohtana on asettaa 
tapahtumalle tavoitteet (mm. kenelle, 
miksi ja mikä on tärkein viesti). Nämä 
auttavat tapahtuman onnistumisen 
arvioinnissa.  

• Valtakunnalliset tapahtumat on 
konseptoitu, näin toteutamme entistä 
vaikuttavampia tapahtumia ja saamme 
terveyden edistämisen teemoille 
entistä suuremman näkyvyyden.  
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2. Tapahtumat + viestinnälliset teemat 

YTHS-päivä vko 12 

Uuden opiskelijan infot / kv opiskelijat 
Vappu ja seksitaudit 

Aivot vko 11 

Hyvinvointiviikot 

Kaamos / kv-opiskelijat 

Aids-päivä 1.12. 

Ystävänpäivä 14.2. 

Ksylitol vko 6 

Uuden opiskelijan infot 

(Liikunta)Appro 

Maailman ehkäisypäivä 26.9. 

Allergiainfot 

Tapahtumien materiaalien 
lisäksi tuotamme 
yhtenäistä 
viestintämateriaalia eri 
teemojen mukaan.  
 
Valmiina mm.:  
Kaamos / I Love arki -sarja 
Pää pystyyn –kampanja / 
StressLess 
 
+ palveluihin liittyen mm: 
Self / Chat / Oirearvio /  
Matkailu/ Influenssa / 
seuraa somessa 
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te kehittämispäivä 

YTHS-päivä vko 12 ke 

Uuden opiskelijan infopaketit 

OTE vuosikalenteri 

Allergiainfot 

Uuden opiskelijan infot 

Vappu ja seksitaudit 

OTE-VIESTINNÄN 
VUOSIKELLO 

 
Asiakasviestintä ja 

OTE- ryhmän sisäinen 
viestintä 

Uutiskirje 1 

Aivot vko 11 

Hyvinvointiviikot 

Kaamos / kv-opiskelijat 

Mielenterveyspäivä 

OTE- viestinnän vuosikello: ASIAKASVIESTINTÄ + OTE- ryhmän sisäinen viestintä 

Uutiskirje 2 

Uutiskirje 3 

Uutiskirje 4 

Uutiskirje 5 

Uutiskirje 6 

Skype-kokous 1 

Skype-kokous 2 

Skype-kokous 3 

Aids-päivä 1.12. 

Ystävänpäivä 14.2. 

Xylitol vko 6 
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”Ollaan näkyviä toisillemme” 

 

 
                                         riitta.salomaki@yths.fi 


