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Johdanto

Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Åbo
Akademin yli 30 000 korkeakouluopiskelijaa ovat merkittävä ryhmä turkulaisessa
elinkeino- ja kulttuurielämässä. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO, Studerandekåren vid Yrkehögskolan
Novia (Novium) ja Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) muodostavat jäseniään
edustavan Ryhmä 30 000 -nimisen yhteydenpitokanavan, jonka kautta kaupungin
päättäjien kanssa on mahdollisimman helppo tehdä yhteistyötä.
Turun kaupungissa ymmärretään, kuinka suuri merkitys korkeakouluilla on alueen
kehittymisen kannalta ja onkin hyvä, että osaamis‐, yrittäjyys‐ ja elinkeino‐
ohjelman tavoitteita on suhteutettu korkeakoulujen omiin strategioihin
elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Opiskelijoihin kannattaa kiinnittää huomiota
koko heidän opiskelunsa ajan, sillä monilla opiskelu ja työura niveltyvät luontevasti
limittäin niin, että valmistuessaan nuorella on usein jo vakituinen työpaikka Turussa tai jossain muualla.
Turun alueen suurin haaste teollisuuden rakennemuutosten lisäksi on nuoren ja
osaavan työvoiman siirtyminen työn perässä pääkaupunkiseudulle. Tähän voidaan
vaikuttaa
aktiivisella
elinkeinopolitiikalla,
hyvillä
palveluilla,
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä sekä kaupunkiympäristön viihtyisyydellä.
On tärkeää kerätä tietoa asukkaiden tarpeista ja arvioida sen avulla, mitä asioita
kunnallisessa päätöksenteossa pitäisi tulevaisuudessa painottaa. Tähän
tarpeeseen opiskelijat yrittävät osaltaan vastata.
Ryhmä 30 000 tekee kahden vuoden välein opiskelijoille suunnatun
kunnallispoliittisen opiskelijakyselyn, jonka pohjalta laaditaan opiskelijoiden
kunnallispoliittinen ohjelma. Tässä ohjelmassa opiskelijajärjestöt esittävät kiitoksia
ja kehittämiskohteita, joita vuoden 2013 kyselyssä nousi esiin.
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Työpaikkoja korkeakoulutetuille

Turun merkittävimpiä korkeakoulutettuja koskevia ongelmia on se, ettei Turun
seudulla ole riittävästi korkean osaamisen työpaikkoja valmistuneille
korkeakoulutetuille. Turku näyttäytyy kuitenkin houkuttelevana paikkana asua,
opiskella ja tehdä töitä. Syksyn 2013 Ryhmä 30 000 kunnallispoliittisen kyselyn
mukaan 70% opiskelijoista olisi valmistumisen jälkeen valmis jäämään asumaan
Turkuun, jos töitä olisi. Usko työpaikan löytymiseen ei kuitenkaan ole vahva:
vastaajista 56,9% uskoi, että valmistumisen jälkeen Turusta löytyy oman alan töitä
melko huonosti tai hyvin huonosti. Nykyisellään yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen kouluttama työvoima karkaa maakunnasta pois, kun
korkeakoulutetut joutuvat muuttamaan työn perässä muualle, esimerkiksi
pääkaupunkiseudulle. Tilanne on epäedullinen paitsi niille korkeakoulutetuille,
jotka jäisivät mielellään Turkuun asumaan, myös Turun seudun elinkeinoelämälle ja
Turun kaupungille. Korkeakoulujen potentiaalista jää paljon käyttämättä.
Ongelman ratkaiseminen vaatii pitkäjänteistä panostamista elinkeinoelämän
kehittämiseen. Yhtenä painopistealueena elinkeinoelämän kehittämisessä tulee
huomioida opiskelijoiden ja nuorten korkeakoulutettujen perustamat start up yritykset. Opiskelijoita tulee kasvattaa opintojen alusta asti yrittäjähenkisiksi
kansalaisiksi ja kannustaa heitä perustamaan yrityksiä sekä toimimaan
yrittäjähenkisesti myös työntekijöinä. Kaupungin tehtävänä on tarjota yritysten
perustamiselle hyvät puitteet. Samalla Turusta on brändättävä Suomen paras
paikka perustaa yritys ja innovoida uutta. Kaupungin tulee olla mukana
rakentamassa tuotantoketjua, jossa korkeakouluissa syntynyt innovaatio saadaan
kehitettyä toimivaksi liikeideaksi ja kaupallistettua kannattavaksi liiketoiminnaksi,
joka tuottaa työpaikkoja ja hyvinvointia Turun seudulle.
Erityisesti kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden erikoisosaaminen tulisi
huomioida elinkeinoelämän kehittämisessä, ja heidät tulisi nähdä kaupungille
järkevänä investoinnin kohteena. Kansainvälisistä opiskelijoista löytyy erittäin
motivoituneita, ahkeria ja oppimiskykyisiä nuoria osaajia, jotka tuovat uusia
näkökulmia ja ajatusmalleja turkulaiseen elinkeinoelämään. Riittävä suomen ja
ruotsin kielen opetuksen tarjonta sekä kansainvälisten opiskelijoiden
erityistarpeiden huomioiminen viranomais-, asumis- ja rekrytointipalveluissa takaa
hyvät puitteet kansainvälistyvän Turun kehitykselle.

Ryhmä 30 000:n ehdotukset kaupungin päättäjille:
Opiskelijayhteisöille lisää resursseja. Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Opiskelijoiden ideoille on annettava
mahdollisuus kasvaa ja kehittyä kannattavaksi liiketoiminnaksi. Boost Turku on
Suomen pisimmälle vietyjä opiskelijoille suunnattuja yrityshautomoja. Sen
kiihdytysohjelmien synnyttämät start up -yritykset ovat heinäkuuhun 2014
mennessä työllistäneet yli 100 henkeä. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että start
up -yritysten synnyttämiseen tähtäävien opiskelijayhteisöjen resursseja
kasvatetaan.
Toimitiloja start up -yrityksille. Turku Science Parkin alueella harjoittaa
toimintaansa lähes 300 organisaatiota ja yritystä, joista moni toimii Turun
Teknologiakiinteistöjen tiloissa. Teknologiakiinteistöt tarjoaa toimistotiloja myös
start up -yrityksille, mutta tilat ovat suosittuja eikä niiden tarjonta riitä vastaamaan
kysyntään. Kaupungin tulee vaikuttaa siihen, että opiskelijoiden perustamilla start
up-yrityksillä on jatkossa toimitiloja nykyistä paremmin. Toimitilojen lisäksi
yrittäjyyspalvelut on keskitettävä yhden luukun alle. Turun kaupungin, Turku
Science Park Oy:n, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun
perustama yritys- ja innovaatiopalveluiden keskittymä Ahjo on tältä osin askel
oikeaan suuntaan.
Kaupungin lisättävä harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen tarjontaa ja
parannettava niistä viestimistä. Turun kaupunki tarjoaa harjoittelu- ja
kesätyöpaikkoja opiskelijoille, mutta niitä ei ole riittävästi ja niistä viestitään
huonosti. Kaupungin tulee lisätä korkeakouluopiskelijoille suunnattuja harjoitteluja kesätyöpaikkojaan sekä parantaa niistä viestimistä. Kaupungin tulee olla mukana
edistämässä myös yksityisen sektorin harjoittelupaikoista viestimistä yhdessä
korkeakoulujen kanssa. Erityisenä viestinnän kohderyhmänä tulee huomioida
kansainväliset korkeakouluopiskelijat, joiden työharjoittelumahdollisuudet ovat
yleisesti ottaen heikot. Parantamalla opiskelijoiden työmahdollisuuksia Turussa
kannustetaan opiskelijoita jäämään Turkuun valmistumisen jälkeenkin.
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Hyvinvointi
Ryhmä 30 000:n ehdotukset kaupungin päättäjille:

Hyvinvoivat opiskelijat valmistuvat opinnoistaan nopeammin, siirtyvät työelämään
nopeammin ja tarvitsevat pitkällä aikavälillä vähemmän terveyspalveluja.
Hyvinvoivat opiskelijat ovat siksi myös kaupungin etu. Opiskelijoiden hyvinvoinnin
edistämiseksi kaupungin tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävät ja
tasavertaiset terveydenhuoltopalvelut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Liikkuvat opiskelijat voivat paremmin. Riittävä liikunta auttaa jaksamaan sekä
fyysisesti että henkisesti. Laajojen kuntoilumahdollisuuksien tarjoaminen on
ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tällä hetkellä tieto olemassa olevista
liikuntapalveluista ei saavuta kaikkia korkeakouluopiskelijoita.
Opiskelijoiden ja muiden ryhmien mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut
jatkuvasti. Opiskelijalla, jolla on mielenterveysongelmia opinnot usein venyvät, ja
ne saattavat jopa keskeytyä kokonaan. Siksi on kaupungin etu että opiskelijoille on
olemassa riittävät, sekä ennaltaehkäisevät että hoitavat mielenterveyspalvelut.
Taloudellinen epävarmuus saattaa vaikuttaa henkiseen jaksamiseen negatiivisesti.
Opiskelijat ovat muuhun väestöön verrattuna yksi pienituloisimmista ryhmistä, eikä
pelkkä opintotuki aina riitä. Koemme hyvänä, että kesätöitä vailla olevilla
opiskelijoilla on mahdollisuus nostaa toimeentulotukea kesäkuukausilta. Hyvänä
koemme myös että kaupunki pyrkii ensisijaisesti työllistämään toimeentulotukea
hakevia opiskelijoita.
Sosiaalinen luototus on käytössä noin kolmessakymmenessä muussa kunnassa ja
se on havaittu toimivaksi tavaksi tukea heikosti toimeentulevia opiskelijoita ja
katkaista alkava velkakierre. Sosiaalisella luototuksella tuetaan esimerkiksi arjen
välttämättömiä hankintoja tai vuokravakuusmaksuja. Luototus ei ole
toimeentulotuen korvaava vaan sitä tukeva järjestely.

Laadukas terveydenhuolto
Kunnes kaikki opiskelijat ovat YTHS:n palveluiden piirissä, tulee kaupungin
panostaa korkealaatuiseen kunnalliseen opiskelijaterveydenhuoltoon.
Tiedotusta kansainvälisille opiskelijoille terveydenhuoltopalveluista on
parannettava niin, että he tietävät mistä ja miten saavat tarvitsemaansa hoitoa.
Kaupungin tulee järjestää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, joihin on
helppo hakeutua jo ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi.
Lisää liikuntamahdollisuuksia
Kaupungin tulee järjestää opiskelijoille mahdollisuuksia edullisiin liikunta- ja
kuntoilupalveluihin.
Tiedottamista kaupungin tarjoamista liikuntapalveluista tulee parantaa,
esimerkiksi sosiaalisen median ja olemassa olevien tiedotuskanavien kautta
(kulttuurikortti).
Toimeentulon turvaaminen
Opiskelijoiden toimeentuloa vahvistamaan, Turussa tulee ottaa käyttöön
sosiaalinen luototus.
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Stadsmiljö

Studerande som besvarat enkäten tycker att Åbo är lämpligt stort, historisk, mysig
och fridfull. Många studerande håller med om att staden är studerandevänlig och
en stor del väljer att flytta till Åbo för stadens tvåspråkighets skull. Aktiva
studerande ger mervärde åt hela staden och därför vore det viktig att man kunde
lösa utrymmesbristen som nu råder bland studerandeföreningarna. Studerande
önskar tillgång till utrymmen för att samlas i kulturens, i hobbyns, i samhörighetens
eller idrottens tecken.

Grupp 30 000:s förslag:

Åbo ser vi som staden med de många campusen! En tydligare skyltning kring
campusområdena kunde göra dem till en självklar sevärdhet såsom det anstår en
studiestad. Möjligheten att knyta samman campusen och tillsammans ordna
evenemang för studerande med staden värdesätts. RSGT- konceptet kan alltid
förbättras och utvecklas och sådana projekt och campusveckan väcker nyfikenhet åt
båda hållen; studerande lär känna sin ort och orten sina studerande.

Campusen klart och tydligt skyltade
Med tiden har de större campusområdena koncentrerats kring Biskopsgatan,
universitetsbacken och Kuppis. Dessa områden borde skyltas på ett ändamålsenligt
sätt.

Studerande i Åbo är i allmänhet nöjda med boendemöjligheterna i Åbo. Tillgången
till studerandebostäder är god och utöver det så är även den allmänna hyresnivån
rimlig. Åbo stad har en viktig roll som producent (via TYS) av förmånligt och bra
boende för studerande och stärker på så vis Åbos attraktionskraft som studiestad.
I stadsplaneringen är det också viktigt att ta i beaktande att det även i de områden
som är avsedda för studerande finns tillräckligt med service och infrastruktur som
underlättar vardagen. Möjligheten till boende i en trivsam närmiljö är en viktig
faktor när studerande väljer studieplats!
I Åbo rör sig studerande med cykel och det går utmärkt att kombinera med ett brett
bussnätverk och privatbilism. I det fastslagna utvecklingsprogrammet från 2010
(Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2010) finns listat många nödvändiga
förbättringar för att göra staden säkrare för fotgängare och cyklister. Många olyckor
sker vid campusområdena och vår förhoppning är att programmet ges prioritet i
investeringsbudgeten samt att en uppdatering av datan sker för att få riktiga
uppgifter som stöd till utvecklandet. Studerandena i Åbo ser väldigt positivt på
FÖLI, studeranderabatter och andra projekt som utvecklar regional- och
kollektivtrafiken. Vi ser gärna ett tätare nät av nattbussar och en skräpkorg vid varje
busshållplats skulle öka trivseln. Studerande i Åbo tror på spårvagnen och
möjligheten att knyta samman campusen med den!

RSGT konceptet utvecklas i samarbete med student- och studerandekårerna
Nästan var fjärde åbobo är studerande. RSGT konceptet är ett samarbetsforum för
staden, högskolorna och student- och studerandekårerna att lyfta fram Åbo som
studie- och vetenskapsstad och det är viktigt att kontinuerligt utveckla och
förbättra konceptet.

Prioritera fotgängare och cyklister och uppdatera utvecklingsprogrammet
Många studerande bor nära campus och rör sig på området med cykel eller till fots.
Bristerna i trafiksäkerheten bör ses över för att motverka allvarliga olyckor.
Utveckla kollektivtrafiken
Tätare nät av nattbussar och spårvagn i Åbo skulle minska på privatbilism och öka
trivseln i staden. Hållplatserna bör förses med skräpkorgar och hållas i bra skick.
Samarbete med staden och föreningarna om att hitta utrymmen
Studentföreningarna behöver utrymmen för sin verksamhet och ett samarbete med
staden vara fruktsamt för båda parter.
Hållbar lösning gällande boende för utbytesstudenterna
Antalet internationella studerande ökar konstant i enlighet med de
internationaliseringsstrategier som högskolorna har förbundit sig till. I framtiden
kan det bli obligatoriskt med en internationaliseringshelhet inom varje examen,
vilket ytterligare kommer att öka antalet utbytesstuderanden. Fria marknaden är
inte tillgänglig för de här studerande. Staden som majoritetsägare av TYS bör se till
att det finns ett tillräckligt utbud av hyresbostäder för internationella studerande.
Tillfälliga lösningar så som Retrodorm är inte att rekommendera.
Håll hyresnivån låg och säkerställ tillgången på studerandebostäder
Hyresnivån hålls låg så länge som det finns ett tillräckligt utbud av såväl
studentbostäder, som hyresbostäder erbjudna av t.ex. TVT-asunnot.

