
World Student Capital - Pääkaupunkiseudun opiskelijat ry:n poliittinen 
linjapaperi 

 

ASUMINEN 

● Uusia opiskelija-asuntoja valmistuttava yli 600 vuosittain 
● Kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien asetettava tavoitteet uusien 

opiskelija-asuntojen rakentamisen määrälle 
● Opiskelija-asuntojen kaavoituksessa luovuttava asuntojen kokoa ja 

asuntotyyppejä rajoittavista kaavamääräyksistä 
● Kampusten läheistä opiskelija-asuntorakentamista lisättävä huomattavasti 
● Uusia ARA-vuokra-asuntoja valmistuttava yli 3000 vuosittain 
● Rakentamisen oltava tiheää virkistysalueet huomioiden 
● Asuntorakentamisen autopaikkanormia on kevennettävä  
● Asuntoja on rakennettava hyvien julkisen liikenteen raideyhteyksien varrelle 
● Uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen kaavoituksessa huomioitava 

segregaation ennaltaehkäisy 
● Kaikilla asuinalueilla oltava helppo kierrättää monipuolisesti 
● Asuntotuotannossa huomioitava aina esteettömyys, ekologisuus ja kestävä 

kehitys 
● Kaupunkien varmistettava, että jokaisella on koti  

 

LIIKENNE 

● Maankäyttöä ja joukkoliikennettä suunniteltava yli kuntarajojen 
● Joukkoliikenteen kehittämisen painopisteeksi nostettava raideliikenne 
● Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteestä nostettava 

50 prosenttiin 
● Kampusten välille saatava sujuvaa joukkoliikennettä 
● Julkisen liikenteen on oltava sujuvaa ja turvallista ympärivuorokautisesti. 
● Metron liikennöintiaikoja laajennettava sopivin vuorovälein myös yöajalle  
● Opiskelija-alennuksien on oltava 50% kaikissa julkisen liikenteen 

lipputyypeissä ja alennuksen tulee koskea kaikkia tutkinto-opiskelijoita. 
● HSL opiskelija-alennukset tulee ulottaa koskemaan kaikkia opiskelijoita, 

joiden opiskelupaikka on HSL:n toimialueella 
● Pääkaupunkiseudulle saatava yhteinen kattava pyörätie- ja baanaverkosto 
● Turvallisia pyöräteitä ja -telineitä lisättävä 
● Kaupunkipyöräverkoston oltava pääkaupunkiseudulla yhtenäinen ja kattava 
● Liikkumismuotojen yhdistämisen oltava helppoa 



● Liikkumisen koko pääkaupunkiseudulla oltava helppoa ja vaivatonta ilman 
autoa 

● Liikenteen kehittämisessä huomioitava aina esteettömyys, ekologisuus ja 
kestävä kehitys 

 

PALVELUT  

● Etenkin opiskelijoiden, nuorten ja pienituloisten kaupunkilaisten palvelut, 
terveys ja hyvinvointi on taattava koko pääkaupunkiseudulla 

● Kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseja keskitettävä enemmän 
ennaltaehkäisyyn 

● Vaihto- ja polkuopiskelijoille taattava sama terveydenhuollon palvelutaso kuin 
muille korkeakouluopiskelijoille 

● Kansainvälisten opiskelijoiden erityistarpeet on huomioitava kunnallisissa 
palveluissa ja opiskelijaterveydenhuollon palveluissa 

● Hoitopolkujen YTHS:n, korkeakoulujen ja julkisten palveluiden välillä tulee olla 
sujuvia  

● Kaikkien alle 29-vuotiaiden ja kaikkien korkeakouluopiskelijoiden saatava 
mahdollisuus maksuttomaan psykoterapiaan 

● Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä ja ensimmäinen 
hoitokontakti on saatava kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta 

● YTHS-uudistuksen myötä palvelutaso säilyy ennallaan ja palvelut ovat 
saavutettavia sekä yhdenvertaisia 

● Pääkaupunkiseudun kuntien tulee tarjota perheellisille opiskelijoille 
osa-aikaisia päivähoitopalveluita, jotka säilyttävät oikeuden kotihoidontukeen  

● Kaikille alle 29-vuotiaille ja kaikille korkeakouluopiskelijoille saatava aidosti 
maksuton ehkäisy (hormonaalinen ehkäisy, kuparikierukat ja kondomit), jolla 
ei ole esimerkiksi vuoden määräaikaa 

● Ehkäisyneuvonnan oltava laadukasta ja helposti saavutettavaa 
● Pääkaupunkiseudulla oltava laaja, laadukas ja edullinen tarjonta 

kulttuuripalveluita, joista on saatava merkittävä opiskelija-alennus 
● Palveluissa on huomioitava aina esteettömyys, ekologisuus ja kestävä kehitys 
● Kaikki palvelut on saatava kolmella kielellä 

 

OSALLISUUS 

● Nuoret otettava aktiivisesti mukaan kaupunkien päätöksentekoon 
● Opiskelijoiden oltava merkittävässä roolissa ehdokkaina ja äänestäjinä kunta- 

ja maakuntavaaleissa 



● Kuntalaisaloitteiden ja avoimien valmistelukuulemisten roolia kasvatettava 
● Kaupunkien lautakuntien kokouksien oltava avoimia 
● Kaupunkien valtuustojen kokouksiin lisättävä kansalaisten kyselytunnit 
● Opiskelijayrittäjyyttä tuettava laadukkailla neuvonta- ja muilla yrityspalveluilla 

sekä toimistohubeilla 
● Pääkaupunkiseudulla oltava riittävästi harjoittelupaikkoja 

korkeakouluopiskelijoille, joiden on lähtökohtaisesti oltava maksuttomia 
korkeakouluille ja palkallisia opiskelijoille 

● Yleisötapahtumien ja muun oma-aloitteisen toiminnan järjestämisen oltava 
vaivatonta 

 


