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Esipuhe 
 
Arvoisa lukija,  
 
luet juuri pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien ensimmäistä yhteistä kaupunkipoliittista 
ohjelmaa. Tätä ohjelmaa on ollut kokoamassa ASKin, HELGAn, LAUREAMKOn sekä METKAn 
opiskelijakuntien toimijat vuoden 2013 ajan. Kyseessä olevat opiskelijakunnat tekevät laajalti ja 
aktiivisesti yhteistyötä opiskelijoiden edunvalvonnan eri sektoreilla, joten koimme luontevaksi 
työn jatkumoksi yhteisen kaupunkipoliittisen ohjelman luomisen tukemaan toimintaa ja 
lisäämään vaikuttavuutta. 
 
Tätä ohjelmaa varten nimettiin vuoden 2013 alussa työryhmä, johon valittiin edustajat jokaisen 
opiskelijakunnan hallituksesta sekä edustajistosta kattavan näkökulman luomiseksi. 
Työryhmämme tehtävä oli tuottaa vuoden 2013 aikana kaupunkipoliittinen ohjelma, jonka 
mukana olleiden opiskelijakuntien edustajistot hyväksyvät vuoden loppuun mennessä. Työn 
tarkoituksena oli luoda kattava dokumentti, joka edustaa niin pääkaupunkiseutulaiselle 
opiskelijalle kuin yleisestikin pääkaupunkiseudun asukkaalle tärkeitä ja merkittäviä asioita. 
Työryhmämme koki, että pääkaupunkiseudulla tärkeinä ja jatkuvina kehittämisen kohteina ovat 
niin sen asukkaiden hyvinvointi ja toimeentulo, yleinen kaupunkikuva kuin alueellinen 
korkeakoulupolitiikkakin. Näihin me pyrimme ohjelmassa laajasti ottamaan kantaa ja tarjoamaan 
kehitysideoita.  
 
Ohjelman työstössä mukana olleiden opiskelijakuntien asiantuntijoiden lisäksi kommentteja ja 
kehitysehdotuksia otettiin vastaan niin opiskelijakuntien hallituksilta kuin edustajistoiltakin. Työ 
päätettiin vuoden 2013 lopussa, ja tuloksena on laaja ja monipuolinen ohjelma, johon työryhmä 
sekä opiskelijakunnat ovat varsin tyytyväisiä. Työ ei kuitenkaan lopu tähän, vaan 
vaikuttamistyötä tekemään on muodostettu pysyvä kaupunkipoliittinen työryhmä, johon 
pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat nimeävät vuosittain toimijat. Työryhmä tulee laaditun 
ohjelman perusteella tekemään vaikuttamistyötä paremman ja yhtenäisemmän 
pääkaupunkiseudun hyväksi.  
 
Vuoden 2013 kaupunkipoliittisen ohjelman työryhmän puheenjohtajana ja ohjelman yhtenä 
tekijänä haluan kiittää koko työryhmää ahkerasta ja aikaansaavasta työstä, sekä erityisesti 
työryhmän asiantuntijoita hyvästä ja ohjeistusta noudattavasta kirjoitustyöstä. Ilman lennokkaita 
ideoita ja hyvää yhteishenkeä tulos ei varmastikaan olisi niin toimiva. Toivottavasti siis sinä, 
arvon lukija, nautit keskustelun avaavasta aikaansaannoksestamme. Pääkaupunkiseudun 
opiskelijakunnat vastaavat mielellään lisäkysymyksiin ja ovat valmiita aktiiviseen ja rohkeaan 
keskusteluun pääkaupunkiseudun kehittämiseksi! 
 
Helsingissä 28.11.2013 
Katri Manninen 
Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittisen ohjelman työryhmän puheenjohtaja 
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Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen 
ohjelma 
 

Johdanto 
 
Pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen muodostavat yhdessä miljoonan 
asukkaan kasvukeskuksen ja Helsingin seudun metropolialueen ytimen. Suurinpiirtein joka 
viides suomalainen asuu tällä noin 765 neliökilometrin kokoisella alueella, joka vastaa noin 0,2 
% Suomen kokonaispinta-alasta. 
 
Tästä miljoonan asukkaan kokonaisuudesta korkeakouluopiskelijoita on noin 72 000, joka on 29 
% kaikista Suomen korkeakouluopiskelijoista.(1) Suhteutettuna pääkaupunkiseudun väkilukuun 
korkeakouluopiskelijoita on noin seitsemän prosenttia väestöstä. Tämän lisäksi Uudenmaan ja 
Helsingin alueella elää noin 40 000 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa (2) ja noin 36 000 
lukioissa opiskelevaa nuorta (3), joista suuri osa hakeutuu korkea-asteen opintojen pariin 
pääkaupunkiseudulle. 
 
Arcada studerandekår - ASK, HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA, Laurea-
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKO ja Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta METKA (myöhemmin pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat) ovat 
pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden lakisääteisiä edunvalvojia. 
Opiskelijakuntien tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä oppilaitokseen. Tämän 
lisäksi opiskelijakunnat edistävät opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä 
opintojen laatuun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 
Opiskelijakuntatoiminta perustuu ammattikorkeakoululain opiskelijakuntapykälään 42 a §.  
 

Kaupunkipoliittisen ohjelman rakenne 
 
Tämä poliittinen ohjelma on jaettu kolmeen opiskelijoiden kannalta oleelliseen vaikuttamisen 
alueeseen: 
 

● Kaupunkisuunnittelu  
● Opiskelijoiden hyvinvointi 
● Kunnallinen korkeakoulupolitiikka 

 
Nämä vaikuttamisen alueet kattavat opiskelijoiden kannalta kriittisimmät kehittämisen kohteet ja 
oleellisimmat hyvinvoinnin mittarit. Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat ovat sitoutuneet tässä 
poliittisessa ohjelmassa mainittuihin kokonaisuuksiin ja niiden kehittämiseen. 
 
Tämä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ohjelma on astunut voimaan 
pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien edustajistojen päätöksellä xx.xx.2013. 
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ja sitä päivitetään tarvittaessa.  
 

Pääkaupunkiseudulla asuu noin 1 082 000 asukasta ja se on osa Helsingin keskustaajamaa, 
Suomen suurinta taajama-aluetta, joka levittäytyy 11 kunnan alueelle. (4) Pääkaupunkiseutu 
eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen muodostavat suurimman väestökeskittymän 
Suomessa ja vuoteen 2025 mennessä siellä asuu noin 1 170 000 asukasta. (5) 
 
Pääkaupunkiseudun palveluja on hajautettu aluekeskuksiin, joita on 12 kappaletta:  

● Helsingissä 
○ Keskusta 
○ Itäkeskus 
○ Malmi 

● Vantaalla 
○ Tikkurila  
○ Myyrmäki 

● Espoossa 
○ Leppävaara 
○ Tapiola 
○ Matinkylä 
○ Espoonlahti 
○ Kauklahti 
○ Espoon keskus 
○ Kalajärvi 

 
Pääkaupunkiseudun kunnilla on jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskeva lakisääteinen 
yhteistyövelvollisuus, jonka lisäksi yhteistyötä tehdään monella muullakin toiminnan saralla. 

 

1 Kaupunkisuunnittelu 
 
Pääkaupunkiseutu on kaupunkisuunnittelun tilkkutäkki, jonka kehityskaari ei ole edennyt 
tasaisesti. Kolmen suuren kaupungin varassa kehittyvällä kaupunkitaajamalla ei ole yhtenäistä 
suuntaa vaan monia erilaisia painopisteitä ja strategisia kehityskohteita. (6) 
 
Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien mielestä on korkea aika kehittää Metropolialueen sydäntä 
kokonaisuutena ja tämä on mahdollista ainoastaan keskitetyn hallinnon, eli niin sanotun 
metropolihallinnon, kautta.  Metropolihallinnon kautta on mahdollista ratkaista lukuisia 
kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyviä ongelmakokonaisuuksia. 
 
Visiossamme pääkaupunkiseutu on viihtyisä, toimiva ja tasa-arvoinen asuinpaikka. Liikkuminen 
tapahtuu pääosin raideliikenteen, eli paikallisjunien, metron ja raitiovaunujen, voimin ja 
rataverkkoa tukevat poikittaisia yhteyksiä tarjoavat bussi- sekä raidelinjat. Työ- ja vapaa-ajan 
pyöräilyä varten muodostetaan koko pääkaupunkiseudun kattava kevyenliikenteen verkosto. 
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Kaavoitusta tehdään kuntarajoista riippumatta yhteistyössä, huomioiden myös kaupunkien 
keskusta-alueiden viheralueet virkistäytymismahdollisuuksineen. Keskusta-alueilla, missä tilaa 
on rajallisesti, rakennetaan ylöspäin ja keskusta-alueiden ulkopuolella taajamissa 
rakennuskantaa ja -alueita monimuotoistetaan irrottautumalla tilkkutäkkilähiöistä eli 
pienasuinalueista, joilta puuttuu selkeä keskus. Rakentamisessa noudatetaan esteettömyyden 
ja kestävän kehityksen periaatteita. 

1.1 Elävä kaupunkikuva 
 
Kaavoitus ja uudisrakentaminen ovat opiskelijoiden kannalta yksi keskeisimmistä keinoista 
vaikuttaa alueen vetovoimaan. Kysymys on merkittävästi laajemmista kokonaisuuksista kuin 
pelkästään opiskelija-asumisesta, jota käsitellään tämän ohjelman kappaleessa 2.1. 
Kansalaisten kuuleminen kaavoituskysymyksissä on pääpiirteissään mahdollistettu 
pääkaupunkiseudulla hyvin, mutta uudisrakentamisessa mallia voisi hakea esimerkiksi 
Jyväskylästä, jossa on menestyksekkäästi kokeiltu kansalaisraatimallia. Kansalaisraati on 
uudenlainen osallistumisen menetelmä, jossa keskeistä on asioiden yhdessä pohtiminen ja aito 
keskusteleminen. Kansalaisraadit käsittelevät usein vaikeita, monitulkintaisia ja tunneherkkiäkin 
asiakysymyksiä. Yhteinen ymmärrys löydetään vaikeissakin asioissa, kun siihen annetaan 
riittävästi aikaa ja tietoa ja kuunnellaan jokaisen mielipidettä. (7)  
 
Pääkaupunkiseudun erityispiirteet eli tiivis asuminen, matala rakennuskanta, aluekeskittymät 
ja pitkät etäisyydet vaativat tarkastelua useammalta kannalta. Vuosikausia jatkunut 
epäonnistunut kehittämispolitiikka on johtanut kahdentoista eriarvoisen aluekeskuksen syntyyn, 
joissa elintaso- sekä viihtyvyystekijät vaihtelevat merkittävästi. Aluekeskusten ympärille 
syntyneet lähiöt osoittavat esimerkeillään epäonnistuneen politiikan: rikollisuus, perheväkivalta, 
työttömyys ja syrjäytyminen korostuvat useiden lähiöiden tilastoissa. (8) 
 
Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat ovat vakuuttuneita siitä, että samanlaisen epätasa-
arvoistavan politiikan jatkuessa sosiaaliset ongelmat kasvavat ja edessä on yhteiskunnallisia 
ongelmia, joita on jo Ranskan ja Ruotsin lähiöissä esiintynyt.  Tästä johtuen opiskelijakunnat 
vaativat päätöksentekijöiltä selkärankaa ja nopeita päätöksiä. Ensimmäinen askel parempaan 
suuntaan on hylätä malli, jossa vierekkäin rakennetaan kerrostalot, joista toinen on vuokra-
asuntoja ja toinen omistusasuntoja täynnä. Sen sijaan on välttämätöntä aidosti sekoittaa eri 
tuloluokkien ja asumismuotojen ihmisiä rakentamalla samaan rakennukseen sekä vuokra- että 
omistusasuntoja. Vain tällä tavalla saadaan vuokra-asumisen lieveilmiöt kuriin ja poistetaan 
kuilu vuokra- ja omistusasumisen väliltä. (9) 
 
Monipuolinen kaupunkikulttuuri on yksi tärkeimpiä urbaanien ihmisten viihtyvyyteen 
vaikuttavia tekijöitä. Töiden ja kodin välisessä oravanpyörässä juokseville ihmisille mahdollisuus 
irrottautua arjesta edes hetkeksi on kullanarvoista ja oman itsensä toteuttaminen kulttuurin 
kautta sekä fyysisesti että henkisesti tärkeää. 



7(20) 

Graffitiseinät ovat osa näkyvää kaupunkikulttuuria – Helsingin Uutiset, Toukokuu 2013 
 
 
Erilaiset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat kulttuuritapahtumat, 
kaupunkifestivaalit ja -messut, konsertit tai vaikkapa yksittäisten kansalaisten järjestämät 
katukirpputorit ja ravintolapäivät ovat kaikki äärimmäisen arvokkaita kaupunkikulttuurin 
ilmentymiä. Ne myös nauttivat kansalaisten parissa suurta arvostusta ja kävijämäärät eri 
tapahtumiin sekä itse tapahtumien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Valitettavasti näin ei ole 
kaiken kulttuurin kohdalla.  
 
Opiskelijakunnat vaativat kaupungeilta ja koko yhteisöltä avoimempaa suhtautumista 
opiskelijoiden järjestämiin kulttuuritapahtumiin, kuten erilaisiin opiskelijoita yhdistäviin 
tempauksiin. Erityisesti suhteellisen nuoret ammattikorkeakoulut ja niiden opiskelijajärjestöt 
hakevat vielä paikkaansa yhteiskunnassa, joten myös opiskelijakulttuuritoiminta on 
lapsenkengissään. Näistä kasvukipujen vuosista ei kuitenkaan koskaan päästä yli, jos 
kaupungeilta ja niiden asukkailta ei saada tukea ja joustoa. 
 
Erilaisten kulttuuri- ja vaihtoehtotapahtumien mainostamiseen on varattava 
pääkaupunkiseudulta vapaita ilmoitustauluja kaduille. Vaihtoehtokulttuurille on annettava tilaa 
kaupunkikuvasta. Kaupunkien tulee varmistaa, että erilaisille kulttuuritoimijoille ja -järjestöille 
löytyy edullisia tiloja. Pääkaupunkiseudulle tulee jättää myös kaupallisesta tiedottamisesta 
vapaata katutilaa ja äänimainontaa on rajattava. Osallistuva ja aktiivinen kaupunkilaisuus on 
mahdollistettava. 
 

● Pääkaupunkia on kehitettävä yhtenäisenä kokonaisuutena  
● Alueiden väliseen epätasa-arvoon johtava kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus on 

lopetettava 
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● Omistus- ja vuokra-asuntoja on asuinalueiden lisäksi sijoitettava myös niin, että 
samassa rakennuksessa on molempia asumismuotoja.  

● Kaupunkikulttuurille elintilaa mm. kävelykatujen, puolijulkisten ja julkisten tilojen määrän 
lisäämisellä, joustavammilla lupakäytänteillä ja melulupien aikataulujen joustoilla 

● Opiskelijakulttuurille elin- ja kehittymismahdollisuus hyväksymällä haalarit ravintoloissa 
ja mahdollistamalla opiskelijavetoisten tapahtumien järjestämisen 

● Pääkaupunkiseudulla pitää olla kaupallisuudesta ja mainonnasta vapaita tiloja 
● Julkisten tilojen on oltava aidosti esteettömiä 
● Pääkaupunkiseudulle keskustat ja aluekeskukset kattava yleinen maksuton langaton 

verkko 
 

1.2 Kevyt- ja joukkoliikenne 
 
Opiskelijat liikkuvat pääkaupunkiseudulla pääasiassa joukkoliikenteen voimin. 10 prosenttia 
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen käyttäjistä on opiskelijoita. Tämä tarkoittaa noin 112 000 
opiskelijakortilla matkustavaa henkilöä. (11) Joukkoliikennejärjestelmä pääkaupunkiseudulla ja 
sen kehittäminen ei kuitenkaan ole ainoastaan opiskelijoiden intressi - kyse on laajemmasta 
kokonaisuudesta, jonka avulla voidaan vähentää ympäristön kuormitusta ja helpottaa ihmisten 
liikkumista sekä keskustaajamassa että haja-asutusalueilla.  
 
Opiskelijajärjestöt pitävät itsestään selvänä, että joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn 
perustuva infrastruktuuri on tulevaisuuden perusta terveelle ja kestävän kehityksen mukaiselle 
kaupunkirakenteelle. Metropolialueen yhä kasvaessa raideliikenteeseen perustuva liikennöinti 
yhdistettynä bussiliikenteen mahdollistamiin liityntä- ja poikittaislinjoihin ovat edellytys muun 
muassa työmatkaliikenteelle. Nykyiset joukkoliikenteen rakennusurakat, kehärata ja länsimetro, 
eivät saa jäädä viimeisiksi raidehankkeiksi. Myös päätös pisararadan rakentamiseksi tulee 
tehdä pian. Erityisesti keskusta-alueilla ja aluekeskuksissa sekä niiden välillä liikennöinti ei voi 
tulevaisuudessa perustua edes nykyisen tasoiselle yksityisautoilulle. Opiskelijakunnat pitävät 
oletusarvoisena joustavaa, edullista ja kattavaa pääkaupunkiseudun joukkoliikennemallia, jonka 
tukena löytyy kattava kevyen liikenteen verkosto, jonka ydin ovat polkupyöräbaanat. 
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Jokerilinjaa pohditaan siirrettäväksi raiteille – Helsingin uutiset Toukokuu 2013 
 
Opiskelijoiden kannalta erityisen oleellista ovat liikenneyhteydet korkeakoulujen kampusten ja 
opiskelijoiden asumiskeskittymien välillä. Liikenneyhteyksien tulisi olla tasolla, jolla 
yhdensuuntainen matka kodin ja opiskelu- tai työpaikan välillä kestää korkeintaan 25 minuuttia. 
Tämä on mahdollista kehittämällä erityisesti raideliikennettä, esimerkiksi jatkamalla metroa 
Espoon Kivenlahteen asti ja hyödyntämällä ratojen varsia opiskelija-asuntojen lisäämiseen.  
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Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen toimipisteet ja HOASin opiskelija-asunnot. 
 
Tulevaisuuden joukkoliikenne toimii raiteilla myös poikittaisliikenteen osalta. Tämä 
mahdollistetaan kehittämällä kehäteiden rinnalle kehäraiteet, joiden käyttöönottoon asti 
toimintaa jatketaan jokerilinjojen kautta. Bussiliikenteen kalustossa tulee suosia vähän 
saastuttavia vaihtoehtoja, kuten sähköbusseja. 
 
Kevyen liikenteen toiminnan kannalta baanojen tapaiset pyörätieverkostot ja kävelytiet vaativat 
rinnalleen tarvittavan määrän lukittuja pyöräparkkeja esimerkiksi liityntäpysäköinnin ja 
kampusten yhteyteen. Ydinkeskustaan sekä keskuksiin suuntautuvaa yksityisautoilua tulee 
vähentää erilaisin ratkaisun, joista paras on toimiva joukkoliikenne. Toimiva joukkoliikenne 
luodaan tarjonnan kautta saattamalla palvelu vastaamaan asiakkaiden toiveita ja kokeilemalla 
rohkeasti kaupunkilaisten ideoita liikenteen kehittämisessä ja reitityksessä.  
 

● Pääkaupunkiseudulla jatkuu 50 % alennus opiskelijoiden lipuissa.  Alennuksen tulee 
koskea myös yli 30-vuotiaita päätoimisia opiskelijoita.  

● Pääkaupunkiseudulla pääsee kaikkialle kevyttä liikennettä käyttäen. Tämä 
mahdollistetaan useammilla baanan tapaisilla ratkaisulla. Lukolliset pyöräparkit tuodaan 
osaksi liityntäpysäköintiä.  

● Pyöräilyn tulee olla mahdollista ympärivuotisesti. 
● Kodin ja oman opiskelupaikan välinen matka kestää korkeintaan 25 minuuttia. 
● Ydinkeskustojen yksityisautoilua tulee rajoittaa erilaisilla keinoilla, kuten 

paikoitusmaksut. 
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● Tulevaisuuden joukkoliikenne toimii raiteilla. Sujuva poikittaisliikenne 
pääkaupunkiseudulla mahdollistetaan kehäraiteilla. Tätä ennen kehitetään poikittaisia 
bussilinjoja kuten jokerit.  

● Metro jatketaan Espoon Kivenlahteen asti, ja radanvartta hyödynnetään opiskelija-
asuntojen lisäämiseen. Metron varrelta löytyy useita kampuksia. 

● Bussireittejä suunniteltaessa kuunnellaan kaupunkilaisia ja reittien kokeilussa ollaan 
rohkeita. 

● Toimiva joukkoliikenne luodaan tarjonnan kautta. Kun palvelu vastaa asiakkaiden 
toiveita niin myös sen käyttö lisääntyy. 

 

1.3 Ympäristö 
 
Pääkaupunkiseutu on Suomen kaupungistuneinta aluetta, jolla asuu noin viidesosa maan 
asukkaista. Vaikka väestötiheys ei monin paikoin ylitä edes taajamalle määriteltyä minimiä, 
pääkaupunkiseutu poikkeaa Suomen mittakaavassa muuten melko dominoivasta haja-
asutusalueesta – tästä tuhansien järvien ja metsien maasta. 
 
Luonnolla on aivan erityinen arvo juuri pääkaupunkiseudulla, jossa kaupungistuminen on ajanut 
erityisesti keskusta-alueilla ympäristöarvot pois tehokkuuden tieltä. Silti terveen elämän 
edellytyksenä on elinvoimainen ympäristö, ja ihmisillä on oltava oikeus nauttia viheralueista ja 
puhtaasta ympäristöstä asuinalueensa lähistöllä. 
 
Väestönkasvu pääkaupunkiseudulla on noin +0,7 % (13) vuodessa verrattuna muun Suomen 
0.23 %:iin (14) eli lähes kolminkertainen ja väestötiheys pääkaupunkiseudulla moninkertainen 
muuhun Suomeen verrattuna (15). Korkeammasta väestöntiheydestä johtuva tilan puute ajaa 
viheralueiden ja vapaan tilan määrää alas. 
 
Kaupunkien tulisi hakea luovia ratkaisuja ympäristön säilyttämiseksi. Esimerkiksi tasakattoisten 
rakennusten katot tulisi ottaa hyötykäyttöön istuttamalla puutarhoja rakennusten katoille. 
Kattopuutarhat vähentävät osaltaan ilmansaasteiden ja pienhiukkasten määrää sekä sitovat 
sadevettä vähentäen tulvariskiä. (16) Esimerkiksi opiskelijoille tarkoitettujen asuintalojen katoilla 
olevat puutarhat, voitaisiin antaa talon asukkaiden hoidettavaksi. Tällä olisi myös vaikutuksia 
ihmisten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.  Lisäksi puisto- ja viheralueiden virkistyskäyttöä 
voitaisiin lisätä muun muassa mahdollistamalla pienten viljelysten pitäminen kaupunkilaisten 
käytössä. 
 
Pääkaupunkiseutujen kuntien tulee pitkällä aikavälillä sitoutua hiilidioksidineutraaliksi alueeksi. 
Helsinki on jo sitoutunut tähän tavoitteeseen. (17) Tämä mahdollistetaan suosimalla aidosti 
uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulienergia, joista ensimmäiselle löytyy tilaa 
rakennusten katoilta ja jälkimmäiselle sijoituspaikkoja muun muassa Helsingin ja Espoon 
rantakaistaleilta. Muita keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi on panostaa lisää julkiseen sekä 
kevyeeseen liikenteeseen.  
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● Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi kaupunkien on taattava 
viheralueita kaupunkilaisten käyttöön siten, että jokaisen asukkaan asunnolta on lyhyt 
matka lähimmälle viheralueelle.  

● Opiskelija-asuntoihin kattopuutarhoja, joita opiskelijat ylläpitävät itsenäisesti 
● Puisto- ja viheralueiden virkistyskäyttöä tulee lisätä mm. pienviljelysten kautta 
● Pääkaupunkiseudusta hiilivapaa vuoteen 2025 mennessä 

 

2 Opiskelijoiden hyvinvointi  
Tämän päivän opiskelija on huomisen työntekijä. Valtakunnallisesti yli puolet 
ammattikorkeakouluopiskelijoista työskentelee säännöllisesti tai epäsäännöllisesti opintojensa 
ohella. Pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien opiskelijoiden määrä on korkeammista 
elinkustannuksista johtuen vielä suurempi (18). Opiskelijat maksavat veroja jo opiskeluaikanaan 
käymällä töissä opintojen ohella. Opiskelija on yhteiskunnalle myös investointi, joka maksaa 
itsensä takaisin pitkän työuransa aikana moninkertaisesti niin veroina kuin kasvaneena BKT:na 
– mutta tästä investoinnista pitää huolehtia!  
 
Jokainen keskeytynyt työura maksaa yhteiskunnalle paitsi verovaroja myös potentiaalisen 
uuden idean tai muun panoksen, jolla yhteiskuntaa voidaan kehittää. Valitettavan usein kierre, 
joka lopulta johtaa työurien keskeytymiseen, alkaa jo opiskeluaikana ja sen eri nivelvaiheissa. 
Tästä johtuen on äärimmäisen tärkeää pitää huolta yhteiskunnan investoinneista, opiskelijoista, 
erityisesti ennakoivan terveydenhuollon, liikunnan ja muiden tukipalveluiden avulla, unohtamatta 
laadukasta elin- ja asuinympäristöä sekä sosiaalisia verkostoja. (19) 

2.1 Asuminen 
 
Opiskelijat asuvat pääsääntöisesti vuokra-asunnoissa pääkaupunkiseudulla. Vuokra-asumista 
järjestävät mm. HOAS, VVO, yksityiset vuokranantajat ja kaupungit. Toimijoista HOASin ja 
erilaisten opiskelijayhdistysten asunnot ovat ainoita pelkästään opiskelijoille suunnattuja. 
Pääkaupunkiseudulla keskivuokra vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli 13,87€/m2 muualla 
Suomessa vuokratason ollessa 10,39€/m2. (20)  
 
Opiskelijoiden asumiseen pääkaupunkiseudulla liittyy lukemattomia ongelmia. Vuokra-asuntoja 
ei ole tarpeeksi edes yksityinen sektori mukaan lukien, vuokra-asuntokanta on huonossa 
kunnossa sekä etäisyydet opiskelupaikan ja asunnon välillä muodostuvat usein kohtuuttomiksi. 
Yksinasuville kohtuuhintaisen asunnon löytäminen voi olla mahdotonta ja soluasuminen ei ole 
pidemmän päälle kaikille sopiva vaihtoehto. (21) Erityisesti ulkopaikkakunnilta sekä ulkomailta 
pääkaupunkiseudulle muuttavat nuoret ja opiskelijat ovat äärimmäisen vaikeassa tilanteessa 
lukukausien aluissa, ja useat heistä ovat konkreettisesti hätämajoituksen varassa tai jopa 
asunnottomina.  
 
Kaupunkien yhteisen asuntopolitiikan avulla on mahdollista hillitä vuokrien nousua 
pääkaupunkiseudulla. Jatkuva kaupunkien välinen kilpailu veronmaksajista on johtanut 
tilanteeseen, jossa asuntopolitiikkaa ei toteuteta enää kenenkään kannalta järkevällä tavalla, 
vaikka kaavoitusyhteistyön avulla olisi mahdollista vapauttaa tonttimaata rakennuskäyttöön ja 
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painostaa rakennusyhtiöitä tuottamaan asuntoja tonttien panttaamisen sijasta. Rakentamisen 
nopeuttamiseksi pääkaupunkiseudulla on verotettava rakentamattomia tontteja ja kaavoitusta 
on nopeutettava, minkä lisäksi kaupunkien tulee lisätä omaa asuntotuotantoaan välittömästi. 
 
Lisäksi erilaisten luovien väliaikaisten ratkaisujen, kuten opiskelijoiden konttiasumisen, kautta 
olisi mahdollista vähentää esimerkiksi syksyn asuntoruuhkaa ja tarjota vaihto-opiskelijoille 
väliaikaisia edullisia asuntoja kampusten läheisyyteen. 
 
HOASille on osoitettava tontteja ammattikorkeakoulujen kampusten läheisyyteen ja 
rakennuskantaa uudistettaessa panostettava kimppayksiöihin. Kaupungin on huolehdittava 
kaavoituksella ja yhteistyöllä siitä, että HOASille riittää tarpeeksi kohtuuhintaista tonttimaata 
lähelle kulkuyhteyksiä ja palveluita. HOASin tulee olla edelläkävijä korkeiden asuinrakennusten 
rakentamisessa pääkaupunkiseudulle, jotta tonttipinta-ala tulee tehokkaasti käytettyä.  
 

● Kaavoituksen tulee olla nopeampaa, ja asuinalueita suunniteltaessa, tulee niillä olla 
tasapuolisesti erilaisia asumismuotoja segregaation vähentämiseksi. 

● Opiskelija-asuntojen tuotannossa tulee lisätä yksiöitä ja kimppayksiöitä. Soluasuminen ei 
ole nykypäivää. 

● Opiskelijoille ei tällä hetkellä riitä pelkästään HOASin ja muiden säätiöiden tarjoamat 
edulliset asunnot. Kaupungin pitää myös tarjota omia vuokra-asuntojansa opiskelijoiden 
käytettäväksi.   

 

2.2 Terveydenhuolto 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Psykologiliiton suositusten mukaiset suositukset 
opiskelijaterveydenhuollon resursseihin: 
Yksi täysipäiväinen terveydenhoitaja 800 - 1000 opiskelijaa kohden. 
Yksi täysipäiväinen lääkäri 2500 - 3000 opiskelijaa kohden, 
Yksi täysipäiväinen psykologi 2000 opiskelijaa kohden. 
 
Pääkaupunkiseudun noin 30 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa kohden tarvittaisiin siis 
vähintään 30 terveydenhoitajaa, 10 lääkäriä ja 15 psykologia. (22) 
 
Espoon Leppävaaran Metropoliassa ja Laureassa on kaksi terveydenhoitajaa per 
ammattikorkeakoulu. Leppävaaran Laureassa yksi terveydenhoitaja on paikalla joka päivä. 
Toinen on paikalla kahtena päivänä viikossa. Leppävaaran Metropoliassa terveydenhoitaja on 
paikalla vähintään osan päivästä joka päivä. Laurea Otaniemessä on yksi terveydenhoitaja 
kolmena päivänä viikossa. 
 
Vantaalla työskentelee 2 terveydenhoitajaa ammattikorkeakouluissa.  
 
Helsingin kaupunki ei suostunut antamaan tietoja opiskeluterveydenhuollon tilasta 
pyydettäessä.  
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Korkeakouluopiskelijat ovat lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa 
terveydenhuoltopalveluiden edessä. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat kunnallisen 
terveydenhuollon varassa, kun taas yliopisto-opiskelijat ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 
(YTHS) palveluiden piirissä. Tämä koskee myös pääkaupunkiseudun opiskelijoita, joiden 
terveydenhuollosta kaupungit vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön määrittämien suositusten 
raameissa. Valitettavasti pääkaupunkiseudulla näistä suosituksista jäädään merkittävästi 
jälkeen. 
 
Ratkaisuna ongelmiin on jo pitkään ollut tarjolla YTHS-mallin laajentaminen 
ammattikorkeakouluopiskelijoille. YTHS-malli tulee laajentaa koskemaan myös 
ammattikorkeakouluopiskelijoita. Nykytilanne on opiskelijoiden kannalta kestämätön eriarvoisen 
kohtelun ja riittämättömien palveluiden takia.  
 
YTHS-palveluiden laajenemiseen asti pääkaupunkiseudun on aktiivisesti panostettava 
opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluiden kehittämiseen tähtäämällä STM:n suosituksiin, eli 
lääkärien, terveydenhoitajien ja muiden hoitoalan ammattilaisten määrien lisäämisellä. Lisäksi 
opiskelijoiden terveyspalveluiden käyttöä pitää seurata kirjaamalla ne erillisinä 
opiskelijakäynteinä rekisteriin nykykäytännön sijasta. 
 
YTHS:n laajentumiseen tulee kuntien osalta valmistautua, kun suunnitellaan tulevaisuuden 
budjetteja, henkilöstömitoitusta ja toimitiloja. YTHS:n nykyinen kapasiteetti ei pysty vastaamaan 
kaikkiin pääkaupunkiseudulla opiskelevien opiskelijoiden tarpeisiin, joten uusia YTHS:n 
toimipisteitä tulee rakentaa. 
 
Opiskeluterveydenhuollon rooli on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Opiskelijoiden 
yleisestä ikärakenteesta johtuen heillä on ikääntyvää väestöä vähemmän vakavampia hoitoa 
vaativia sairauksia. Tämän takia onkin tärkeää, että terveydenhuollossa painotetaan 
ennaltaehkäisyä, jolla vakavammat sairaudet voidaan estää. (23) 
 
Opiskeluterveydenhuolto muodostaa kokonaisvaltaisen paketin, jossa on tarjolla 
perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveyspalvelut ja gynekologin palvelut. 
 

● Pääkaupunkiseudulla on aloitettava varautuminen YTHS-palvelujen laajentumiseen 
ammattikorkeakouluopiskelijoille 

● Terveydenhuollossa on painotettava ennaltaehkäisyä ja elämäntapojen hallintaa 
● Opiskeluterveydenhuollon tulee muodostaa kattava paketti, joka sisältää 

perusterveydenhuollon lisäksi erikoisterveydenhuollon palveluita.  
● Pääkaupunkiseudulla terveydenhuollon palveluja on saatava suomeksi, ruotsiksi ja 

englanniksi 
 

2.3 Toimeentulo 
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Suomen väestön toimeentulotuen käyttöaste on 6,9 %, josta 27,4 % on 18–29-vuotiaita. 
Opiskelijoilla toimeentulotuen merkitys korostuu perheellisten opiskelijoiden kohdalla sekä 
kesäaikoina, jolloin opintotukea ei välttämättä pysty nostamaan. (24) 
 
Opiskelijat etsivät ahkerasti töitä kevään mittaan, mutta työpaikan löytyminen ei aina onnistu, 
jolloin opiskelijakin joutuu hakemaan toimeentulotukea. Tukea haetaankin myöhään keväällä, 
vähän ennen kesää, kun on saatu varmuus kesätöiden puuttumisesta. Kuntien tulee huolehtia 
päätösten vauhdittamisesta varsinkin kesän kynnyksellä ja kesän aikana, jotta opiskelijoille on 
turvattu toimeentulo kesänkin ajaksi. Kuntien ei tule edellyttää opintolainan nostamista 
toimeentulotuen ehtona. Sosiaaliturvan ehtona ei koskaan saa olla lainan ottaminen, vaan tuen 
tulee pohjautua pelkästään tarpeeseen. 
 
Korkeakouluopiskelijoista kaikkiaan 13 prosentilla on lapsia. Lukumääräisesti tämä on noin 32 
000 perheellistä korkeakouluopiskelijaa. Perheelliset opiskelijat ovat taloudellisesti haastavassa 
tilanteessa, koska perheen, opiskelun ja työn yhteensovittaminen on vaikeaa. Toimeentulotuki 
onkin monelle ainut vaihtoehto elämiseen, koska opintotuki ja lapsilisät eivät yksinkertaisesti 
riitä elämisen kustannuksiin, varsinkaan pääkaupunkiseudulla. Perinteiset opiskelijoiden 
palvelut eivät aina riitä perheellisille opiskelijoille, heille tuleekin kehittää ja kohdentaa heitä 
palvelevia toimintoja. (25)  
 

2.4 Liikunta 
 
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 tuloksista ilmenee, että 32,8 % 
ammattikorkeakouluopiskelijoista ja 26,6 % yliopisto-opiskelijoista ovat lievästi tai enemmän 
kuin lievästi ylipainoisia. Tutkimusten mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat myös liikkuvat 
vähemmän kuin yliopisto-opiskelijat. Ennaltaehkäisyn kannalta 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden heikommat liikuntapalvelut näyttelevät merkittävää roolia 
heikentyvässä opiskelukyvyssä. (26) 
 
Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien mielestä taloudellisesti tiukkana aikana kaupunkien tulisi 
panostaa opiskelijaliikuntaan erityisesti voimakkaana ennakoivana toimena, jolla ylläpidetään 
opiskelu- ja työkykyä sekä pidennetään työuria. Panostamalla liikuntaan aina peruskoulusta 
korkea-asteelle, ja erityisesti opintojen nivelvaiheessa, poistetaan monia pahimmillaan 
työkyvyttömyyteen johtavia ongelmia. 
 
Erityinen ongelma ammattikorkeakouluopiskelijoiden kannalta ovat ammattikorkeakoulujen 
liikuntatilojen vähäisyys. Kaavoituksessa täytyy huomioida korkeakoululiikunnan tarve uusille 
tiloille ja lähiliikuntamahdollisuudet, esimerkiksi kävelyteiden, puistojen ja pyöräteiden 
rakentaminen aktiivista liikkumista tukevan mallin mukaisesti. Pääkaupunkiseudun 
opiskelijakunnat vaativatkin kaupunkeja ja kuntia kuulemaan päättäjiä ja kaavoittajia tilanteissa, 
joissa korkeakouluyksiköiden ja korkeakouluopiskelijoiden asuinalueiden läheisyyteen tehdään 
muutoksia. Lisäksi korkeakouluopiskelijoille pitää pystyä osoittamaan kuntien ja kaupunkien 
liikuntatiloja tarkoituksenmukaiseen aikaan eikä esimerkiksi keskellä päivää, kun opiskelijat 
istuvat tunneilla.  
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Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on yli 30 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja lähes 40 000 
yliopisto-opiskelijaa. Korkeakoululiikuntaa pääkaupunkiseudulla järjestävät yliopisto-opiskelijoille 
Unisport ja ammattikorkeakouluopiskelijoille Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
METKA yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa. Tiloja Unisportilla 
on käytössä noin 36 543 m2 ja METKAlla 3 400 m2. (27) 
 

● Liikuntapalveluita varten tarvitaan pääkaupunkiseudulla lisää tiloja 
ammattikorkeakouluopiskelijoille. 

● Kuntien liikuntatoimeen suuntaama rahoitus korvamerkitään osittain 
korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnan edistämiseen.  

● Yhteistyötä kuntien ja korkeakoululiikuntaa järjestävien tahojen välillä lisätään, erityisesti 
toiminnan rahoitukseen liittyen. 

● Matalan kynnyksen liikuntapalveluita ja -kulttuuria tuetaan kuntatasolla. 
● Opintojen nivelvaiheen ohjaustoiminnoissa painotetaan myös liikuntakulttuuria. 

 

3 Kunnallinen korkeakoulupolitiikka 
 
Pääkaupunkiseutu on koko valtakunnan elinkeinoveturi, joka tarvitsee jatkuvasti lisää 
polttoainetta eli työntekijöitä, esimiehiä, suunnittelijoita, asiakkaita, asukkaita ja monia muita. 
Tähän kirjoon kasvaa jatkuvalla syötteellä korkeakouluista asiantuntevaa ja osaavaa väkeä - 
opiskelijoita! 
 
Valitettavasti vääristynyt huoltosuhteemme, eli iäkkäiden ja nuorten tai eläkeikää lähestyvien ja 
työikäisten suhde, näkyy myös päätöksenteossa. Suurten ikäluokkien absurdi dominanssi 
nuoremmista sukupolvista politiikan ja yhteiskunnan lähes kaikilla aloilla ja niin sanottu 
sukupolvien välinen taistelu ei hyödytä ketään. Kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi,   
tulevina vuosikymmeninä vetovastuu kunnista sekä valtiosta tulee siirtymään niin kutsutulle Y-
sukupolvelle. 
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3.1 Työllistyminen, TKI-toiminta ja alueellinen kehitys 
Ammattikorkeakouluissa koulutetaan monen alan osaajia. Pelkästään yhdistämällä eri 
koulutusohjelmien osaamista muodostuu innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.  
Kaupunkien tuleekin hyödyntää ammattikorkeakouluissa olevaa osaamista omassa 
toiminnassaan. 
 
Kunnat ovat myös erittäin suuri työllistäjä ammattikorkeakouluissa opiskeleville. Kunnallisten 
harjoittelupaikkojen tarve korostuu erityisesti sosiaali- ja terveysalalla (sote). Kuntien vastuulla 
on tarjota laadukasta ja ohjattua harjoittelua opiskelijoille, jotta työelämään siirtyessä he ovat 
valmiita toimimaan itsenäisesti. Myös virastoissa on syytä ottaa huomioon ammattitaito ja 
osaaminen, jota löytyy ammattikorkeakoulujen seinien sisältä. Opiskeluun kuuluvasta 
harjoittelusta tulee saada asiallinen korvaus. Harjoittelusta ei saa koitua opiskelijalle 
ylimääräisiä kustannuksia. Korkeakoulujen maksamat korvaukset harjoittelupaikoille erityisesti 
sote-puolella tulee kohtuullistaa ja ohjata harjoittelunohjaajille. 
 

3.2 Kummivirkamies 
 
Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien ja Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten välinen 
yhteistyö on alkutekijöissään. Tätä yhteistyötä tehostaakseen opiskelijakunnat esittävät yhteisen 
kaupunkipoliittisen foorumin perustamista. Foorumi koostuu opiskelijakuntien edustajista ja 
jokaisen kunnan valitsemasta virkamiehestä, jolta löytyy tarpeeksi kattava tietotaito 
kunnallishallinnosta. 
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Foorumin pyrkimys on helpottaa vuoropuhelua ja mahdollistaa erilaisten yhteistyöajatusten 
eteenpäin viemistä sekä vaihtaa tietoa ja mielipiteitä opiskelijakuntien ja pääkaupunkiseudun 
päättäjien välillä. Lisäksi opiskelijakunnat saavat arvokasta tietoa kunnallishallinnosta 
asiantuntijatahoilta.  
 
Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa lukukaudessa.  
 

4 Loppusanat 
 
Opiskelijat ovat kaupunkilaisia, siinä missä muutkin. Tämä ohjelma on luotu, jotta opiskelijoiden 
ääni saadaan paremmin kuuluviin kuntien päätöksenteossa. Opiskelijat haluavat toimivan 
kaupungin, jossa opiskelu, työ ja vapaa-aika yhdistyvät. Kaupunkien vastuulla on mahdollistaa 
nämä asiat.  
 
Oli kyse sitten puistojen istutuksista tai terveydenhuollosta, opiskelijoilla on sanansa 
sanottavanaan.  
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