Kuopio - Suomen hyvinvoivin opiskelijakaupunki 2019-2023
Tämä paperi kantaa Kuopion korkeakouluopiskelijoiden ääntä. Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan (ISYY), Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) ja
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (HUMAKO) kuntapoliittinen ohjelma
tarjoaa niin kaupungin päättäjille kuin muillekin toimijoille tärkeitä näkökulmia Kuopion
kehittämiseen opiskelijakaupunkina.
Kuopio valittiin keväällä 2018 Suomen onnellisimmaksi kaupungiksi. On muistettava, että
menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Tämän vuoksi onkin tärkeää kehittää kaupunkiamme
vielä lisää niin, että tulevaisuudessa voimme olla Suomen hyvinvoivin opiskelijakaupunki ja
koti Suomen onnellisimmille opiskelijoille.
Kuopion kaupunki painottaa omassa strategiassaan avoimuutta ja yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa. Me opiskelijaliikkeenä haluammekin olla yhdessä luomassa Kuopiosta
hyvinvoinnin pääkaupunkia – ja hyvinvoivinta opiskelijakaupunkia.

Opiskelijan hyvinvointi
Hyvinvointi koostuu kolmesta eri osa-alueesta: fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta.
Jotta opiskelijat voisivat aidosti hyvin, näiden kolmen osa-alueen tulee olla tasapainossa.
Kampusalueen infrastruktuurin muuttuessa tulevina vuosina riittävät liikuntatilat on
ensiarvoisen tärkeää turvata. Tämänhetkiset liikuntatilat eivät tule riittämään
tulevaisuudessa, mikä on suuri riski opiskelijoiden hyvinvoinnille. Opetuksen
digitalisoitumisen myötä kasvokkainen kohtaaminen on entistä tärkeämpää sosiaalisen
hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalisen hyvinvoinnin toteutumista voi edistää esimerkiksi
tarjoamalla monipuolisia ja opiskelijahintaisia kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia.
Sosiaalinen hyvinvointi rakentuu myös yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien kautta.
Opiskelijoiden tulee olla keskenään yhdenvertaisessa asemassa niin oppilaitosten sisällä,
kuin ulkonakin. Kiusaamista, rasismia, syrjintää tai minkäänlaista häirintää ei tule sietää,
siihen tulee aktiivisesti puuttua ja sitä pitää pyrkiä kaikin keinoin estämään.
SOTE-uudistuksen myötä YTHS:n erikoislääkäripalvelut tulevat niin ikään muuttumaan.
Uudistuksen myötä opiskelijoiden erikoislääkäripalvelut siirtyvät YTHS:n vastuulta
maakunnalle. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeä huolehtia, että maakunnissa
tunnistetaan opiskelijoille tyypilliset erikoislääkäripalveluiden tarpeet. Yksi suurimmista
opiskelijaterveydenhuollon haasteista ovat mielenterveyspalvelut. Korkeakouluopiskeloiden
terveystutkimuksesta selviää, että suurimmat terveysriskit ovat psyykkiseen hyvinvointiin
liittyviä.
(Lähde: http://www.yths.fi/filebank/4300-KOTT_uusin_2016.pdf)
Perheelliset opiskelijat ovat haastavammassa asemassa suhteessa muihin opiskelijoihin.
Perhe-elämän ja opiskeluiden yhteensovittaminen ei ole helppoa, minkä vuoksi
varhaiskasvatuksen palveluiden saatavuutta on syytä parantaa.

Tavoitteenamme on:
○
○
○
○
○

○

Riittävien liikuntatilojen turvaaminen
Kuopion kaupunki tukee SYKETTÄ-palvelua ja edistää opiskelijoiden liikuntaa
esimerkiksi tarjoamalla SYKETTÄ-palveluille liikuntatiloja
Sosiaalisen hyvinvoinnin takaaminen opiskelijahintaisen kulttuuri- ja
harrastetoiminnan kautta
Erikoislääkäripalveluiden turvaaminen YTHS- ja maakuntauudistuksen
jälkeen
Päivähoitopalveluiden saatavuuden parantaminen: kaupunki voi tukea
perheellisiä
opiskelijoita
esimerkiksi
tarjoamalla
enemmän
päivähoitopalveluita kampusalueella
Matalan kynnyksen tukipalvelut kampuksille tai niiden välittömään
läheisyyteen

Turvallisen ja toimivan infrastruktuurin takaaminen
Turvallinen ympäristö on perusedellytys hyvinvoinnin toteutumiselle. Kampusalueella on
tapahtumassa suuria muutoksia infrastruktuurin osalta seuraavien vuosien aikana ja jotta
opiskelijat voisivat viihtyä kampusalueella, tulee heidät jatkossakin ottaa aidosti mukaan
kampusalueen suunnitteluun. Koska suuri massa opiskelijoita on muuttamassa Savilahden
alueelle lähivuosina, täytyy alueen ratkaisuissa huomioida myös riittävien palveluiden
tarjoaminen. Infrastruktuuria tulee myös kehittää esteettömämmäksi sekä luoda
aktiivisempia oppimisen ympäristöjä niin sisä- kuin ulkotiloihin.
Joukkoliikenteen tulee olla tarpeeksi edullista ja kattavaa, jotta liikkuminen opiskelijoiden
suosimilta asuinalueilta olisi aidosti mahdollista. Opiskelijat muodostavat suuren yksittäisen
ryhmän joukkoliikenteen käyttäjissä. Suuri osa opiskelijoista asuu ydinkeskustan ulkopuolella
ja esimerkiksi myöhäisempiä ja viikonlopun bussivuoroja tulee lisätä.
Kaupunki- ja kampusalueen suunnittelussa tulee huomioida kattavien polkupyöräväylien
toteuttaminen. Sekä kattavat ja esteettömät joukkoliikenneratkaisut että polkupyöräväylät
tukevat ekologisempaa liikkumista.
Tavoitteenamme on:
○
○
○
○
○
○

Opiskelijat otettava mukaan kaikkiin opiskelijoita koskevien projektien
suunnitteluun
Infrastruktuurin kehittäminen esteettömämmäksi ja hiilivapaammaksi
Toimivien ja ympäristöystävällisten liikenneyhteyksien luominen
Joukkoliikenteen lippujen hintoihin 50% opiskelija- ja nuorisoalennus
Bussilinjojen lisääminen myöhäisemmille kellonajoille ja viikonlopuille
Toimivien polkupyöräväylien lisääminen sekä kunnossapidosta huolehtiminen
myös talviaikaan

Opiskelijoiden osallisuus ja verkostoituminen
Jotta Kuopio olisi houkutteleva kaupunki asua vielä opintojenkin jälkeen, tulee niin
suomalaisten kuin kansainvälistenkin opiskelijoiden osallisuutta parantaa. Muuttoaikeisiin
vaikuttavat vahvasti esimerkiksi työharjoittelun ja kesätöiden kautta hankitut verkostot sekä
oman alan työkokemus.
Tämän vuoksi Kuopion kaupungin tapahtumatuotannossa, rakennushankkeissa, palveluiden
suunnittelussa, kulttuuritoiminnassa, sekä kaupungin organisaatioiden muissa hankkeissa
tulee hyödyntää opiskelijoiden osaamista ja täten tarjota/lisätä opiskelijoille mahdollisuuksia
tehdä toimeksiantoja ja tutkimusta kaupungille osana opintoja (opinnäytetyöt, työharjoittelut,
kandidaatin tutkielmat, pro-gradu tutkielmat), sekä työllistää opiskelijat palveluiden piiriin.
Kaupungin tarjoaman työharjoittelun tulee olla laadukasta sekä koulutusta vastaavaa ja
harjoittelusta tulee maksaa kohtuullinen korvaus.
Rakennushankkeiden, palvelujen suunnittelun, kulttuuritoiminnan ja kaupungin organisaation
kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa on huomioitava hankkeiden vaikutus
opiskelijakaupungin imagoon ja houkuttelevuuteen.
Kuopion kaupungin tulee toimia omalla toiminnallaan esimerkkinä muille yrityksille ja
yhteisöille osallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisessa.
Tavoitteenamme on:
○
○
○
○

Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden työ- ja uramahdollisuuksien,
tutkimuksen ja toimeksiantojen lisääminen
Kannustaa kaupungin toimijoita lisäämään koulutusta vastaavia ja
laadullisesti työllistymistä tukevia työ- ja harjoittelupaikkoja
Mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen taattava jatkossakin
järjestämällä eri vaalien äänestyspisteet kampukselle
Kansainvälisten opiskelijoiden aito huomioiminen palveluiden järjestämisessä
ja kaksikielisessä viestinnässä
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