Opiskelijoiden osallisuus ja kiinnittyminen Turkuun






Turun kaupungin on toimittava esimerkkinä muille alueen työnantajille. Kaupungin tulee
tarjota ja markkinoida palkallisia harjoittelu- ja muita työjaksoja korkeakouluopiskelijoille.
Opiskelijakaupunki Turku -sivustolle tulee koota kaupungin opiskelijoille tarjoamat palvelut
ja alennukset kattavasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kaupungin tulee parantaa liikenneyhteyksiä lähialueille ja pääkaupunkiseudulle ja edistää
ponnekkaasti Tunnin junan toteutumista.
Kaupungin on varmistettava, että opiskelijoille on monipuolisia osallistumismahdollisuuksia
kaupungin kehittämisessä ja päätöksenteossa.
Kaupungin on kehitettävä digitaalisia palveluita esimerkiksi päätöksentekoon
osallistumiseen ja joukkoliikenteeseen, ja pilotoitava niitä opiskelijoilla.

Kampusalue osana kaupunkia










Fölin opiskelija-alennus tulee myöntää kaikille, joilla on opiskelijakortti.
Opiskelijoille tulee tarjota mahdollisuus käyttää opiskelijakorttia bussikorttina ja todentaa
opiskelijastatuksensa sähköisesti. Opiskelija-alennuksen tulee olla nykyistä alennusta
suurempi.
Kampusalue tulee rakentaa sellaiseksi, että korkeakoulujen lisäksi alueelta löytyy asuntoja,
kauppoja, ravintoloita, liikuntapalveluita ja muita opiskelijoiden päivittäin käyttämiä
toimintoja.
Kaupungin on panostettava kevyen liikenteen väyliin: Pyörätiet tulee rakentaa Itäiselle
pitkäkadulle, Aninkaistenkadulle, Eerikinkadulle ja Humalistonkadulle. Kampusalueen
kevyttä liikennettä sujuvoitetaan.
Automaattisesti kulkeva robottibussi tulee pilotoida kampusalueen sisällä reitillä
Tuomiokirkko-Yliopistonmäki-Lemminkäisenkatu
Myös kampusalueen kehittämisessä on huomioitava viheralueet, vapaa kaupunkitila ja
ulkoilumahdollisuudet

Opiskelijoiden hyvinvoinnista pohja menestykselle






.Kaupungin on varmistettava, että maakunta- ja sote-uudistuksessa
opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät heikkene ja edistettävä
ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtymistä YTHS:n palveluiden piiriin.
Opiskelijoille on taattava riittävän nopea pääsy mielenterveys- ja sosiaalipalveluihin myös
sote-uudistuksen suunnittelun ja toteuttamisen aikana.
Sosiaalinen luototus tulee ottaa käyttöön opiskelijoiden toimeentuloa vahvistamaan.
Kaupungin tulee tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sopivien tilojen löytämiseksi
CampusSportille.

Kunnallispoliittinen ohjelma 2017-2019
Turku on yksi Suomen merkittävimmistä opiskelijakaupungeista. Sen maine opiskelijamyönteisenä
kaupunkina ja korkeakoulujen laaja tarjonta tuo kaupunkiin vuosittain tuhansia uusia opiskelijoita
sekä Suomesta että ulkomailta. Turusta opiskelijat löytävät viihtyisän kaupunkiympäristön, vireän
kulttuurielämän ja ison kaupungin takaamat palvelut. Tämä on ympäristö, jossa opiskelija voi
viihtyä ja jonne on mieluisaa asettua asumaan, erityisesti jos alueen työelämä tarjoaa riittävästi
mahdollisuuksia hankkia tuloja ja luoda uramahdollisuuksia myös jatkossa.
Turkulaiset ylioppilas- ja opiskelijakunnat toteuttivat kuntapoliittisen opiskelijakyselyn vuonna
2016. Kyselyn perusteella Turulla yhteistyössä kaupungin korkeakoulujen ja lähialueiden kanssa on
tässä vielä runsaasti kehitettävää, jotta korkeakouluista valmistuvien osaaminen sekä
korkeakoulujen tuottama koulutus ja tutkimus saadaan tukemaan alueen kehitystä sen täydellä
potentiaalilla.
Meneillään oleva sote-uudistus vaikuttaa suuresti myös tulevaisuuden osaajiin, sillä opiskelijoiden
hyvinvoinnin kannalta keskeisen terveydenhuollon askelmerkit ratkotaan uudistuksen yhteydessä.
Turun on korkeakoulukaupunkina osaltaan vaikutettava siihen, että sote-uudistuksessa
huomioidaan myös opiskelijoiden tarpeet erityisryhmänä.

Opiskelijoiden osallisuus ja kiinnittyminen Turkuun
Turun kaupungin tulee toimia esimerkkinä muille alueen työnantajille ja tarjota palkallisia
harjoittelu- ja muita työjaksoja korkeakouluopiskelijoille.
Opiskelijoiden arviot Turun kaupungin ja alueen tarjoamista työpaikoista ja erityisesti oman alansa
työpaikoista olivat vastaajilla synkkiä, vain 42 % koki paikkoja olevan tarjolla hyvin tai melko hyvin
Turussa. Kaupungin tarjoamista harjoittelupaikoista yli 66 % vastasi saavansa tietoa joko melko
huonosti tai erittäin huonosti. Valtaosa kyselyyn vastanneista kuitenkin kokee Turun mielekkäänä
asuinpaikkana myös valmistumisen jälkeen, mikäli töitä on tarjolla. Turun kaupungin tulee tehdä
yhteistyötä korkeakoulujen, alueen TE-palveluiden ja työelämän edustajien kanssa, jotta
korkeakoulutettujen työllistyminen alueelle varmistetaan, sekä tehostaa tiedottamista kaupungin
harjoittelupaikoista. Hyvät liikenneyhteydet Turun lähialueille ja pääkaupunkiseudulle parantavat
opiskelijoiden harjoittelu- ja työmahdollisuuksia sekä helpottavat opiskelijoiden kiinnittymistä
Turkuun.
Opiskelijakaupunki Turku -sivustolle tulee koota kaupungin opiskelijoille tarjoamat palvelut ja
alennukset kattavasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lähes 80 % kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin antamista opiskelija-alennuksista ei
tiedoteta riittävästi. Kaupungin tulee suunnata opiskelijoille tarkoitettua viestintää nykyistä
paremmin ja käyttää kanavia, jotka tavoittavat opiskelijat. Useissa yhteyksissä on myös tullut ilmi,
että kaupungin verkkosivuilla opiskelijoille suunnattu viestintä ruotsiksi ja englanniksi on
huomattavasti suppeampaa kuin suomenkielinen viestintä. Opiskelijakaupunkina Turku on
kuitenkin vahvasti kolmikielinen ja sen tulee näkyä myös kaupungin viestinnässä.
Kaupungin on lisättävä monipuolisia osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen ja
pilotoitava digitaalisia välineitä.
Kunnallispoliittisen opiskelijakyselyn mukaan 67% opiskelijoista seuraa kaupungin päätöksentekoa
jonkin median kautta. Kuitenkin jopa 87% kuitenkin kokee voivansa vaikuttaa kaupungin
päätöksentekoon erittäin huonosti tai melko huonosti. Lähes 40 000 opiskelijan joukon
osallistamiseksi ja sitouttamiseksi tulee kehittää uusia päätöksentekoon vaikuttamisen tapoja.
Kaupungin tulee ottaa korkeakouluopiskelijat mukaan pilotointiin digitaalisten palvelujen
kehittämisen kärkihankkeessa.

Kampusalue osana kaupunkia
Opiskelijoille tulee tarjota mahdollisuus maksaa Fölin käyttömaksu mobiilisti tai
opiskelijakortilla, ja opiskelija-alennuksia tulee kasvattaa.
Fölin tulee huomioida opiskelijat palveluidensa suurena käyttäjäryhmänä ja hyödyntää
opiskelijakortin potentiaali. Opiskelijakorttia tulee jatkossa voida käyttää bussikorttina nykyisten
matka-, arvo- ja yhdistelmäkorttien tapaan. Lisäksi opiskelijoiden tulisi voida todistaa
opiskelijastatuksensa sähköisesti. Näin saadaan nykyistä jokasyksyistä ruuhkaa hillittyä
joukkoliikennetoimistossa. Tällä hetkellä hinta vaikuttaa opiskelijoiden halukkuuteen käyttää Fölin
palveluita. Jatkossa opiskelijahinnan tulee olla sellainen, että se mahdollistaa aidosti palveluiden
käyttämisen. Alennus pitää myöntää kaikenikäisille opiskelijoille riippumatta siitä, saavatko he
KELAn opintorahaa.
Kampusalueesta tulee kehittää kaupunginosa, jossa on tilaa palveluille ja sujuvat
liikkumismahdollisuudet.
Liikkumisen kampuksella ja kampukselle tulee olla monipuolista, sujuvaa ja turvallista.
Opiskelijoista peräti 70 prosentilla pääasiallinen liikkumismuoto on polkupyörä tai kävely. Siksi
erityisesti kevyen liikenteen väyliin kampuksella ja keskusta-alueella tulee panostaa. Opiskelijoiden
mielestä pyöräteitä tarvittaisiin Itäiselle Pitkällekadulle, Aninkaistenkadulle, Eerikinkadulle ja
Humalistonkadulle. Fölin poikittaisia bussireittejä tulee parantaa ja Hämeenkatua pitkin kulkeva
pikaraitiotie rakentaa. Tunnin juna tulee huomioida paikallisliikenteen suunnittelussa. Turun

kaupungin tulee pilotoida Otaniemeen kaavaillun kaltaista automaattisesti kulkevaa robottibussia
kampusalueen sisällä reitillä Tuomiokirkko-Yliopistonmäki-Lemminkäisenkatu. Kampusalueen
kehittämisessä on huomioitava viheralueet, vapaa kaupunkitila ja ulkoilumahdollisuudet.
Kupittaan ja Yliopistonmäen kampusalueen sekä muiden Turun korkeakoulukampusten tulee olla
selvästi ja omaleimaisesti kyltitettyjä. Opiskelija-asunnoille on varattava kaavoituksessa
tarkoituksenmukaisia tontteja kampusalueelta ja sen tuntumasta ja opiskelija-asuminen on
vapautettava parkkipaikkanormista.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista pohja menestykselle
Kaupungin on varmistettava, että maakunta- ja sote-uudistuksessa opiskeluterveydenhuollon
palvelut eivät heikkene ja edistettävä ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtymistä YTHS:n
palveluiden piiriin.
Kaupungilla on tärkeä rooli maakunta- ja sote-uudistusten valmistelussa ja suunnittelussa.
Opiskelijoille on tärkeää, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) asema opiskelijoiden
ensisijaisena terveydenhuollon tarjoajana säilytetään ja ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät
mukaan YTHS:n palveluiden piiriin. On tärkeää taata opiskelijoille toimiva terveydenhuolto, joka on
ennaltaehkäisevää ja erikoistunut opiskelijoihin. Mielenterveyspalveluilla on tärkeä rooli
opiskelukyvyn säilyttämisessä ja mahdollisten, tulevaisuuden työkykyyn heijastuvien ongelmien
ennaltaehkäisemisessä. Palveluita on tarjottava molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi.
Opiskelijoille on taattava riittävän nopea pääsy mielenterveys- ja sosiaalipalveluihin riippumatta
meneillään olevista muutoksista.
Kunnallispoliittisen kyselyn mukaan mielenterveyspalvelujen tarve on edelleen kasvanut ja etenkin
sukupuolivähemmistöjen joukossa tarve on huolestuttavan suuri. Mielenterveyspalveluja
käyttäneistä vastaajista enemmistö, eli noin 57 %, koki, että mielenterveyspalvelujen saatavuus oli
melko tai täysin riittämätön. Opiskelijoille on tarjottava matalan kynnyksen väylä päästä hoidon
tarpeen arviointiin ja sitä kautta myös sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden piiriin. Sosiaalinen
luototus tulee ottaa käyttöön opiskelijoiden toimeentuloa vahvistamaan
Kaupungin tulee tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sopivien tilojen löytämiseksi
CampusSportille.
Paras tapa hoitaa sairauksia on ennaltaehkäistä niitä. Myös sote-uudistuksen jälkeen kunnilla
säilyy velvollisuus edistää asukkaidensa hyvinvointia, ja mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on
keskeinen osa sitä. Kaikkien korkeakoulujen yhteinen CampusSport tarjoaa liikuntapalveluja
korkeakouluopiskelijoille ja korkeakoulujen henkilökunnalle. Kaupungin on oltava aktiivisesti
mukana edistämässä tarpeellisten tilojen löytymistä CampusSportille.

