35000
tamperelaisopiskelijan
KUNTAVAALIOHJELMA

Johdanto
Tampere on koti suurelle opiskelijajoukolle.
Luettavanasi on 35 000 tamperelaisopiskelijan
kuntavaaliohjelma, jonka on laatinut Tampereen
ylioppilaskunta ja Tampereen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta yhdessä. Ohjelman laatimiseen
on osallistettu opiskelijoita kattavasti ja jokaisella
korkeakouluyhteisön opiskelijalla on ollut
mahdollisuus kommentoida ohjelman tavoitteita.
Lopputuloksena on neljän teemakokonaisuuden
visio Suomen parhaasta opiskelijakaupungista
Tampereesta, jossa on hyvä elää, opiskella,
työskennellä, harrastaa, asua ja liikkua niin
opiskeluiden aikana kuin niiden jälkeenkin.
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Opiskelukyky, hyvinvointi
ja kaupunkikulttuuri
Tampere on vetovoimainen opiskelukaupunki,
jonka tarjoamat koulutusmahdollisuudet
koetaan laadukkaiksi ja kaupunkikuva hyväksi.

Ei siis ihme, että joka kuudes
tamperelainen on opiskelija.
Olemme suuri ja monimuotoinen joukko, ja
tarvitsemme ja käytämme kaupungin palveluita
siinä missä muutkin.
Suomen parhaana opiskelijakaupunkina
Tampereen tulee panostaa aktiivisesti
opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen
sekä huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden
saavutettavuudesta kaikille opiskelijoille
erilaisissa elämäntilanteissaan. Opiskelijoiden
elämänlaadun ja kaupungin pitovoiman kannalta
tärkeitä panostuskohteita ovat myös viihtyisä,
elävä ja turvallinen kaupunkiympäristö ja
-kulttuuri sekä monipuoliset vapaa-ajan vieton
mahdollisuudet.

• Puistot, hyvät
ulkoilumahdollisuudet ja kaikkien
kaupunkilaisten käytössä
oleva maksuton tila tukevat
hyvinvointia ja monipuolista
harrastamista. Kaupungin
viihtyisyyteen ja elävyyteen
panostetaan, ja keskusta toimii
kaikkien kaupunkilaisten yhteisenä
olohuoneena. Kaikki kampusalueet
ovat tärkeitä painopisteitä
kaupungin kehittämisessä.
• Opiskelijat nähdään tärkeänä
osana kaupunkikulttuuria.
Kaupunki heittäytyy innolla
tukemaan opiskelijoiden
kekseliäimpiäkin tapahtumaideoita
joustavasti ja opiskelijajärjestöille
tarjotaan alennus kaupungin
tilojen vuokrista. Opiskelijat
nähdään tärkeänä ryhmänä myös
muussa kulttuuripolitiikassa ja
tamperelaista kulttuuria tuetaan
aktiivisesti.
• Kaupunki tarjoaa monipuolisia ja
kohtuuhintaisia liikuntapalveluita
myös opiskelijoille.
Opiskelijoiden suosimilla
alueilla on ulkokuntosaleja
ja muita maksuttomia
ulkoliikuntamahdollisuuksia.
• Varhaiskasvatuksen
joustavat toimintamallit
tukevat opiskelijaperheitä ja
päivähoitopaikkoja on riittävästi
kampusten läheisyydessä.
• Sosiaalitoimessa ymmärretään
sekä suomalaisen että
kansainvälisen opiskelijan arkea,
taloutta ja hyvinvointia.

• Kaupunki ja YTHS tekevät tiivistä
yhteistyötä TREYn, Tamkon
ja muun korkeakouluyhteisön
kanssa opiskelijoiden hyvinvointia
ja terveyttä koskevissa asioissa.
Opiskelijoita osataan ohjata heille
sopiviin palveluihin riippumatta
siitä, mikä taho ne tuottaa.
Kaupungin järjestämät vaihtoopiskelijoiden terveyspalvelut
ovat laadukkaita ja saavutettavia.
• Maksutonta ehkäisyä
laajennetaan koskemaan kaikkia
alle 25-vuotiaita tamperelaisia.
Kaupungissa tarjotaan erilaisia
maksuttomia ehkäisyvälineitä
sukupuolen ja seksuaalisuuden
moninaisuus huomioiden.
• Kaikissa kaupungin palveluissa
saa palvelua myös englannin
kielellä, ja kaupungin verkkosivut
on käännetty kauttaaltaan
englanniksi.
• Kaupungin digipalvelut ovat
kattavat ja ajantasaiset ja niiden
kehittäminen on käyttäjälähtöistä.
• Kaupunki jatkaa
päämäärätietoista,
opiskelijasukupolven
tulevaisuuden huomioivaa
ilmastopolitiikkaa, joka takaa
kaupungin olevan hiilineutraali
viimeistään 2030.
• Päätökset valmistellaan avoimesti
ja demokraattisesti niin, että
kaikilla on mahdollisuus osallistua
päätöksentekoon. Mahdollisuutta
osallistua englannin kielellä
vahvistetaan.

Työllisyyspolitiikka ja
korkeakouluyhteisö
Tampereella opiskellaan monipuolisesti eri
alojen asiantuntijoiksi. Moni niin suomalaisista
kuin kansainvälisistäkin opiskelijoista
haluaisi myös suorittaa harjoittelunsa ja
työllistyä täällä, mutta joutuu muuttamaan
muualle työn perässä. Me uskomme, että
työllistymismahdollisuuksiamme Tampereella
voidaan parantaa.
Jotta Tampere saa opiskelijoiden osaamisen
käyttöönsä, kannattaa meille tarjota
monipuolisesti erilaisia harjoittelu-,
opinnäytetyö- ja kurssityömahdollisuuksia.

Kaupungin ja korkeakouluyhteisön
väliltä voidaan löytää yhteistyön
paikkoja lähes kaikilta aloilta.
Me opiskelijat olemme silti muutakin kuin
vain tulevaisuuden työvoimaa: olemme
osa korkeakouluyhteisöä, jonka tieto ja
asiantuntemus tulee hyödyntää myös kaupungin
päätöksenteossa.

• Kaupungin yksiköissä tarjotaan
eri koulutusalojen opiskelijoille
mahdollisuuksia palkalliseen
harjoitteluun.
• Kaupungilla on tiivis kumppanuus
korkeakouluyhteisön kanssa.
Yhteistyötä tehdään esimerkiksi
opintojaksojen sekä projekti-,
kurssi- ja opinnäytetöiden
toteuttamisessa.
• Korkeakouluyhteisö on tärkeä
yhteistyökumppani kaupungin
kehittämisessä. Tutkimustietoa
ja opiskelijoiden osaamista
arvostetaan monipuolisesti
kaupungin ja sen palveluiden
kehittämisessä.
• Opiskelijat ovat tärkeä
osa kaupungin työvoimaa.
Kaupungin työnantajapolitiikkaa
kehitetään huomioimaan
opiskelijat ja vastavalmistuneet
entistä paremmin. Kaupunki
käynnistää mentorointiohjelman,
joka tukee opiskelijoiden ja
vastavalmistuneiden työuran
alkutaivalta.
• Tampereen kaupunki tarjoaa
elinkeinoelämälle tietoa
tamperelaisten korkeakoulujen
tutkintoproﬁileista.
• Kaupunki tarjoaa
verkostoitumismahdollisuuksia
niin suomalaisille kuin
kansainvälisillekin opiskelijoille
elinkeinoelämän kanssa.

• Tampereella tarjottavia
työvoimapalveluita
kehitetään yhdessä TEpalveluiden kanssa tukemaan
myös korkeakoulutettujen
työllistymistä ja huomioimaan
kansainväliset osaajat entistä
paremmin.
• Tampereen kaupunki ottaa
käyttöön anonyymin rekrytoinnin,
jossa työnhakijan taustatietoja,
kuten ikää, sukupuolta tai
etniseen taustaan liittyviä tietoja
ei paljasteta rekrytoijalle ennen
haastatteluvaihetta. Anonyymi
rekrytointi vahvistaa työelämän
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
• Tampere tarjoaa tukipalveluita
yritystoimintaa aloittaville ja
yrittäjinä jo toimiville opiskelijoille
ja vastavalmistuneille.
• Tunnin junayhteys Helsinkiin
laajentaa Tampereella
asuvien opiskelu-, työ- ja
harjoittelumahdollisuuksia sekä
vahvistaa Tampereen elinvoimaa
ja asemaa työssäkäyntialueena.
• Tampereen kaupunki on
yksi Tampereen yliopiston
perustajajäsenistä. Tässä
roolissa se edistää tasokkaan
korkeakouluyhteisön
pitkäjänteistä rakentamista ja
toimii avoimesti sekä yhteisöä
kuunnellen.

Asuntopolitiikka ja
kaavoitus
Asumisen merkitys hyvälle arjelle on suuri.

Laadukas ja kohtuuhintainen asuminen
edistää opiskelijoiden elämänlaatua, tukee
toimeentuloa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Me opiskelijat tarvitsemme monipuolisia
asumisvaihtoehtoja monenlaisissa paikoissa:
yhdelle sopii parhaiten soluasunto Hervannassa,
toinen viihtyy perheasunnossa keskustassa, kolmas
yksiössä Kalevassa.
Pelkät opiskelija-asunnot eivät kykene vastaamaan
kaikkien opiskelijoiden tarpeisiin, eikä niitä riitä
kaikille opiskelijoille. Siksi Tampereella tarvitaan
kohtuuhintaista, opiskelijaystävällistä asumista
myös kaupungin sekä yksityisten vuokranantajien
asuntotarjonnassa.
Laadukas opiskelija-asuminen on
ympäristöystävällistä. Luonnon kantokyvyn
huomioiva asunto- ja kaavoituspolitiikka
edistää tavoitteita hiilineutraalista, kestävästä
Tampereesta.

• Opiskelija-asuntoja • Kaupunki edistää
kaavoitetaan
päämäärätietoisesti
monipuolisesti ja keskeisille
yhteisöllisyyttä tukevaa
asuinalueille yliopiston
asuntotuotantoa, joka
ja ammattikorkeakoulun
mahdollistaa eri taustaisten
kampusten ja toimipisteiden
opiskelijoiden kohtaamisen.
lähelle. Kaavoituspolitiikassa • Vuokratason nousua
suositaan kaupunkirakenteen
hillitään priorisoimalla
tiivistämistä viihtyisyydestä
kohtuuhintaisen
tinkimättä.
vuokra-asumisen
• Kaavoitushankkeissa
ripeää kaavoittamista,
huomioidaan ekologinen
jotta opiskelijoille ja
kestävyys. Kaupunkivihreän
vastavalmistuneille riittää
määrää lisätään
asuntoja myös vapailla
suunnitelmallisesti ja
markkinoilla.
kaupungin kehittämisessä • Kaavoituksessa muistetaan
luontoalueet säilytetään
myös opiskelijaperheet!
mahdollisimman
koskemattomana.
• Parkkinormia höllennetään
kaupunkitilan
vapauttamiseksi
hyötykäyttöön ja
asumiskustannusten
madaltamiseksi. Keskustaalueella ja ratikkareitin
varrella opiskelijaasuntokohteissa kaupungin
ei tarvitse säännellä
parkkipaikkojen määrää.

Liikennepolitiikka
Me opiskelijat liikumme paikasta toiseen
ennen kaikkea pyöräillen, kävellen ja
joukkoliikennevälineitä käyttäen.

Nämä kestävät liikkumismuodot
kuuluvat myös kaupungin
liikennepolitiikan keskiöön.
Edullinen joukkoliikenne houkuttelee
tutustumaan rohkeasti Tampereeseen ja ottamaan
vähäpäästöiset julkiset kulkuvälineet omakseen.
Siksi joukkoliikenteen opiskelija-alennuksen tulee
olla reilu ja koskea jokaista opiskelijaa.
Kaupungin kehittäminen kaikille kävelijöille,
pyöräilijöille ja pyörätuolilla liikkujille
saavutettavaksi parantaa viihtyvyyttä ja takaa, että
kaupungissa on elämää vuorokauden jokaisena
hetkenä, vuoden ympäri.
Kun kävely- ja pyöräilyväylien käyttömukavuuteen
ja turvallisuuteen panostetaan, olemme jo askeleen
lähempänä paitsi hiilineutraalia, myös entistäkin
opiskelijaystävällisempää Tamperetta.

• Kaikki opiskelijat, myös vaihtoopiskelijat ja yli 30-vuotiaat,
saavat reilun alennuksen
joukkoliikenteessä ympäri
vuoden.
• Yliopiston ja
ammattikorkeakoulun kaikki
kampukset ja toimipisteet
ovat saavutettavissa
joukkoliikenteellä tihein
vuorovälein.
• Raitiotieverkkoa ja
lähijunaliikennettä kehitetään
osana opiskelijamyönteistä
joukkoliikennejärjestelmää.
• Joukkoliikenne palvelee
kaupunkia kattavasti myös
yöaikaan. Yövuoromaksua ei
peritä.
• Mobiililippusovellukseen voi
ladata myös arvo- ja kausiliput.
• Joukkoliikennekorttia
kehitetään yhdessä
liikennepalveluiden tuottajien
kanssa niin, että samalla
kortilla voi maksaa myös
esimerkiksi sähköpotkulaudan
käyttämisestä.
Yhteisillä kestävän
kehityksen pelisäännöillä
sähköpotkulautayritykset
sitoutetaan kehittämään
toimintaansa.

• Kaupunki tukee
vähäpäästöistä liikennettä
antamalla vähäpäästöisille
ajoneuvoille alennuksen
parkkimaksuihin ja lisäämällä
sähköautojen latauspisteitä.
• Pyörä- ja kävelyteiden
kunnossapito on laadukasta
ympäri vuoden. Keskeiset
väylät pidetään talviaikaan
jäättömiksi aurattuina ja
turvallisina kulkea.
• Työmaiden aikaiset
liikennejärjestelyt merkitään
selvästi pyöräilyn ja kävelyn
sujuvuuden takaamiseksi.
Kaupunki valvoo aktiivisesti
poikkeusjärjestelyiden
toimivuutta.
• Kampusten välillä ja muilla
keskeisillä alueilla voi
liikkua pyörällä helposti ja
turvallisesti. Pyöräilyreittejä
kehitetään yhdessä niiden
käyttäjien kanssa.
• Kaupunkipyöräjärjestelmä
edistää helppoa liikkumista
kaupungissa. Kaupunkipyörät
palvelevat myös
kampusalueita ja keskeisiä
opiskelija-asumiskeskittymiä.
• Kaikkialla kaupungissa on
tukevia runkolukittavia
pyörätelineitä sekä
sähköpotkulautojen telineitä.

